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RESUMO 

 

Em face dos desafios globais, as empresas buscam a colaboração na cadeia de suprimentos 

como uma forma de aprimorar as suas capabilidades operacionais e assim obter um melhor 

desempenho operacional. Este estudo teve como objetivo verificar a mediação das 

capabilidades operacionais na relação entre a colaboração e o desempenho operacional nas 

cadeias de suprimentos das indústrias do setor de bens de capital instaladas no Brasil. Para 

isso a pesquisa foi dividida em três fases. Na primeira fase foi realizada uma análise 

bibliométrica nos principais artigos relacionados à colaboração na cadeia de suprimentos, 

capabilidades operacionais e desempenho operacional, com o objetivo de verificar as 

diferentes abordagens dos autores sobre estes temas. Com base na análise bibliométrica foram 

elaborados os questionários para a fase seguinte da pesquisa. Na pesquisa exploratória foram 

realizadas dez entrevistas em profundidade junto a coordenadores, gerentes e diretores de 

empresas multinacionais com posterior tratamento pela análise de conteúdo com o objetivo de 

verificar o modelo teórico e a relação entre os constructos, aprofundando o conhecimento a 

partir do ponto de vista das empresas participantes. Nesta fase, ainda, foram utilizadas 

questões fechadas com o objetivo de identificar as lacunas não observadas quando da 

entrevista espontânea. Na terceira e última fase foi realizada uma pesquisa descritiva 

utilizando-se um instrumento de coleta de dados construído a partir do referencial teórico e 

dos resultados das duas fases anteriores, retornando 138 questionários respondidos. Nesta fase 

utilizou-se a estatística descritiva, a análise fatorial e a modelagem de equações estruturais 

para tratamento dos dados. Os resultados da estatística descritiva mostraram o estágio atual do 

compartilhamento de informações, do compartilhamento de recursos e dos objetivos comuns 

como componentes da colaboração nesta cadeia de suprimentos. Os testes de hipóteses 

evidenciaram que existiu uma relação positiva entre a colaboração na cadeia de suprimentos e 

o desempenho operacional (relação direta entre os constructos), entre a colaboração na cadeia 

de suprimentos e as capabilidades operacionais e entre as capabilidades operacionais e o 

desempenho operacional. Os resultados também apontaram as capabilidades operacionais 

como fator mediador da relação entre a colaboração na cadeia de suprimentos e o desempenho 

operacional. Assim, os gestores devem compreender estas relações para a obtenção de 

melhores resultados que passam, necessariamente, pelo desenvolvimento e aprimoramento da 

colaboração na cadeia de suprimentos com os seus principais fornecedores e no entendimento 

das capabilidades operacionais da organização. Por fim, sugere-se o prosseguimento desta 

pesquisa com a ampliação do tamanho da amostra, a replicação da pesquisa em outros setores 

de atividade, novos estudos em relação à correlação entre capabilidades operacionais dos 

fornecedores e das empresas compradoras, a verificação se nas empresas instaladas no Brasil 

as capabilidades operacionais são cumulativas, complementares ou excludentes e a inclusão 

de outros elementos da colaboração como, por exemplo, as decisões sincronizadas, o 

alinhamento de incentivos e a criação de conhecimento comum na cadeia de suprimentos.   

   

 

Palavras-Chaves: Cadeia de Suprimentos; Colaboração; Capabilidades Operacionais; 

Desempenho Operacional. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In face of global challenges, companies seek supply chain collaboration as a way to improve 

their operational capabilities and obtain a higher operational performance. The objective of 

this study was to verify the mediation of operational capabilities in the relationship between 

supply chain collaboration and operational performance of capital goods companies installed 

in Brazil. This research was divided into three phases. In the first phase, a bibliometric 

analysis was carried out in the main articles related to supply chain collaboration, operational 

capabilities and operational performance in order to verify the different approaches of the 

authors on these topics. Based on the bibliometric analysis, questionnaires were elaborated for 

the next phase of the research. In the exploratory research, it was carried out ten interviews 

with coordinators, managers and directors from multinational companies of this sector, with 

subsequent analysis of content in order to evaluate the theoretical model and the constructs 

relationship, deepening knowledge from the point of view of the participating companies. 

Also in this phase, a closed questions survey was conducted in order to identify possible gaps 

unidentified on the spontaneous interview. In the third and final phase, a descriptive research 

was made using a data collection instrument constructed from the theoretical framework and 

the results of the two previous phases, with the return of 138 questionnaires. In this phase, 

descriptive statistics, factorial analysis and modeling of structural equations for data treatment 

were used. The results of descriptive statistics showed the current stage of information 

sharing, resource sharing and common objectives as components of collaboration in this 

supply chain. The hypothesis tests showed that there is a positive relationship between supply 

chain collaboration and operational performance (direct relationship between the constructs), 

between supply chain collaboration and operational capabilities and between operational 

capabilities and operational performance. The results also showed operational capabilities as a 

mediating factor in the relationship between collaboration in the supply chain and operational 

performance. Thus, the managers must understand these relationships to achieve better 

results, which necessarily needs the development and enhancement of supply chain 

collaboration with their main suppliers, and the understanding of the organization's 

operational capabilities. Finally, it suggests the continuation of this research with the 

expansion of the sample size, the survey replication in other sectors, new studies about the 

correlation between the suppliers operational capabilities and  operational capabilities of 

purchasing companies, the verification in Brazilian companies if the operational capabilities 

are cumulative, complementary or exclusive and the inclusion of other elements of 

collaboration, such as decision synchronization, incentive alignment and joint knowledge 

creation in the supply chain. 

 

Key Words: Supply Chain; Collaboration; Operational Capabilities; Operational Performance.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cadeia de suprimentos contempla todas as organizações a montante e a jusante, 

desde a primeira matéria prima até o último dos clientes (PIRES, 2004; SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). A cadeia de suprimentos pode também ser considerada 

como um conjunto de abordagens com o objetivo de integrar efetivamente todos os seus 

membros (HONG; JEONG, 2006) buscando melhorar o desempenho no longo prazo das 

empresas de forma individual e para a cadeia como um todo (MENTZER, 2004), eliminando 

desperdícios e com o uso eficiente das capabilidades operacionais internas e externas  

(PAULRAJ; CHEN, 2007). 

Para buscar o melhor desempenho os membros da cadeia de suprimentos devem 

buscar a colaboração (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008) que pode ser definida como um 

processo de tomada de decisões entre os parceiros de negócio, com responsabilidade conjunta 

nos resultados (STANK; KELLER; DAUGHERTY, 2001). A colaboração tem como 

premissa a ideia de que as empresas necessitam formar parcerias para aumentar o seu 

desempenho (GENTRY, 1993; VIVALDINI; PIRES; SOUZA, 2010), concordando em 

investir recursos, compartilhar as informações, as recompensas e as responsabilidades 

(SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008) e assim melhorar a sua eficiência (PAULRAJ; 

CHEN, 2007). 

A colaboração é constituída de valores que devem ser incorporados pelas empresas e 

tendem a favorecer os resultados (VIVALDINI; PIRES; SOUZA, 2010), tornando-se 

importante quando os membros da cadeia percebem que vários benefícios podem ser 

atingidos, entre eles: a qualidade, a redução de custo, a agilidade e os processos mais 

eficientes (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008) e têm um efeito importante na relação 

entre capabilidades operacionais e o desempenho operacional (SQUIRE et al., 2009). Desta 

forma, a colaboração na cadeia de suprimentos tem sido conhecida como uma estratégia 

colaborativa (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008) e a gestão integrada da cadeia vai 

evidenciar os maiores benefícios da colaboração entre as empresas para se atingir os objetivos 

comuns (BOWERSOX; CLOSS; STANK, 2000).  

As capabilidades operacionais são melhoradas com a integração entre empresa e 

fornecedores (ABDALLAH; OBEIDAT; AQQAD, 2014), entendendo aqui como 

capabilidades operacionais a qualidade, a flexibilidade e a entrega, entre as principais, que 

uma empresa precisa escolher para competir (VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009).  
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O mercado atual, competitivo e globalizado, é caracterizado por mudanças frequentes 

e pelo atendimento às necessidades dos clientes que demandam produtos e serviços de custos 

baixos, melhor qualidade, com entrega ágil e confiável (THATTE; RAO; RAGU-NATHAN, 

2013). Assim, para atender a estas demandas, as empresas devem adotar estratégias com o 

objetivo de melhorar as suas capabilidades (ABDALLAH; OBEIDAT; AQQAD, 2014) que 

influenciam no seu desempenho operacional. Entre as estratégias possíveis estão as práticas 

colaborativas entre os componentes de uma determinada cadeia de suprimentos, que podem 

ser entendidas como arranjos de negócios entre organizações baseados na interdependência e 

na colaboração entre as empresas (BOWERSOX et al., 2014). 

No mercado nacional, a concorrência de produtos importados e a migração de 

instalações fabris para os países asiáticos, especialmente a China, fez com que o setor 

industrial brasileiro sofresse um processo de retração (EXAME, 2014). Além deste fator, as 

condições precárias da infraestrutura no país comprometem a movimentação de insumos e do 

produto acabado. O chamado custo Brasil onera a produção entre 30 a 40%, levando a uma 

grande dificuldade da indústria em competir por preços com o concorrente externo 

(ABIMAQ, 2014a).  

Particularmente afetado por este cenário, o setor de bens de capital, objeto desta 

pesquisa, vem sofrendo contínua queda de participação do produto nacional com as 

importações saltando de 51% em 2008 para 74% em 2014 (ABIMAQ, 2014b). O setor, na sua 

essência, faz operações de montagem de componentes. Assim a competitividade vai depender 

em grande parte da rede de fornecedores especializados na indústria e das competências 

destes fornecedores em engenharia, comercialização e assistência técnica (BNDES, 2015).  

Neste contexto, as práticas colaborativas na cadeia de suprimentos podem contribuir para 

minimizar este custo e aumentar o grau de competitividade da indústria nacional. 

No cenário da América Latina, a situação parece ser ainda mais complexa em função 

da proteção dos mercados levada a cabo, por muito tempo, pelos governos locais que 

provocaram a baixa competitividade internacional das empresas. Estas empresas quando 

expostas aos mercados globalizados tendem a ser menos eficientes, em termos colaborativos, 

com seus parceiros de negócio do que empresas que foram expostas a uma maior 

competitividade (NOREK; LANGLEY; MOREIRA, 2010). 

Atualmente as organizações são confrontadas com uma série de desafios à medida que 

se esforçam para competir nos dinâmicos mercados globais. Para se manterem competitivas, 

as organizações devem reconhecer a importância das práticas da cadeia de suprimentos que 
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melhoram não só o seu próprio desempenho operacional mas também devem coordenar com 

seus parceiros formas de melhorar o desempenho operacional conjunto (COOK; HEISER; 

SENGUPTA, 2011). 

A aproximação estreita entre as empresas e seus fornecedores principais, as parcerias 

com empresas antes consideradas concorrentes e a busca das organizações em se concentrar 

nas suas competências principais flexibilizam as fronteiras das organizações (VOLTOLINI, 

2009) e evidenciam que a competição não é mais entre empresas, mas entre cadeias de 

suprimentos, e que a colaboração é um fator imprescindível para a melhoria do desempenho 

operacional das organizações envolvidas. 

Apesar desta necessidade, muitas empresas brasileiras não têm ou não buscam a 

gestão da sua cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas, não trabalham de forma 

conjunta e, consequentemente, não confiam em seus parceiros de negócio (NOREK; 

LANGLEY; MOREIRA, 2010).  

O relacionamento com os fornecedores, muitas vezes, ainda está no nível da compra e 

venda de mercadorias e serviços (contratação ou pedido de compra) e longe de atingir o nível 

das alianças que são baseadas no desejo e na boa vontade de se trabalhar em conjunto, tanto 

no nível de desenvolvimento de processos e produtos quanto no nível operacional 

(BOWERSOX et al., 2014).  

Deste modo, as empresas falam em colaboração mas continuam se relacionando com 

seus fornecedores e parceiros de negócio da forma tradicional, sem buscar as práticas mais 

colaborativas (NOREK; LANGLEY; MOREIRA, 2010), com o objetivo de melhorar as suas 

capabilidades operacionais e o seu desempenho operacional. As capabilidades operacionais, 

por sua vez, podem influenciar a relação entre a colaboração na cadeia de suprimentos e o 

desempenho operacional destas organizações.  

Na revisão bibliográfica pôde ser constatada a necessidade de um maior volume de 

trabalhos relacionando colaboração na cadeia de suprimentos, capabilidades operacionais e 

desempenho operacional, principalmente relacionado às empresas que atuam no Brasil, tanto 

nacionais como multinacionais. 

Neste estudo, a colaboração na cadeia de suprimentos, compreendida  aqui como os 

objetivos comuns que levam as organizações a atuarem em conjunto em uma determinada 

cadeia de suprimentos, o compartilhamento de informações, principalmente as estratégicas 

que gerarão confiança entre as empresas compradoras e fornecedoras e o compartilhamento 

de recursos, podem fazer com que as empresas participantes  da mesma cadeia tirem o maior 
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proveito de suas capabilidades operacionais. 

Esta colaboração na cadeia de suprimentos impactaria positivamente nas capabilidades 

operacionais da organização, entendidas aqui como a qualidade, a flexibilidade e a entrega, 

levando consequentemente a um melhor desempenho operacional, relacionado com a redução 

de custos e a melhoria dos processos produtivos nas empresas do setor de bens de capital. 

Enquanto existem pesquisas relacionando colaboração na cadeia de suprimentos com o 

desempenho(financeiro ou operacional) das organizações, o impacto das capabilidades 

operacionais nesta relação ainda precisa ser melhor estudado.  

Por não estar clara a relação entre estes constructos, em especial no setor de bens de 

capital, surge o problema de pesquisa que nada mais é que uma questão a ser resolvida, 

relacionada a alguma lacuna, dúvida, uma suposição a provar ou uma explicação de situações 

do cotidiano (VERGARA, 2000). Assim, de forma resumida, o problema de pesquisa se 

coloca da seguinte forma:  

As capabilidades operacionais medeiam a relação entre a colaboração e o 

desempenho operacional nas cadeias de suprimentos das empresas do setor de bens de 

capital instaladas no Brasil? 

Responder a esta indagação provocou uma reflexão sobre o funcionamento e a atuação 

deste importante setor da economia brasileira e se a colaboração na cadeia de suprimentos 

estava presente e contribuía para atenuar os efeitos dos impactos da globalização e do 

chamado custo Brasil neste setor industrial. 

Neste contexto, este estudo buscou avaliar um modelo que relacionava a colaboração 

na cadeia de suprimentos das indústrias do setor de bens de capital, com o desempenho 

operacional e as capabilidades operacionais.  

Assim, ainda dentro do  Capítulo 1 desta introdução, o estudo apresenta  um panorama 

do setor pesquisado, os objetivos geral e específicos, a relevância e as contribuições do 

estudo. O Capítulo 2 contempla o referencial teórico sobre gestão da cadeia de suprimentos, 

colaboração na cadeia de suprimentos (compartilhamento de informações, compartilhamento 

de recursos e objetivos comuns), capabilidades operacionais e desempenho operacional.  

No Capítulo 3 são apresentados o modelo orientador mostrando o relacionamento 

entre os constructos, o papel das capabilidades operacionais como variável mediadora da 

relação entre colaboração na cadeia de suprimentos e o desempenho operacional e as 

hipóteses formuladas para a pesquisa. Na sequência, o Capítulo 4 detalha a metodologia que 
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foi utilizada no estudo, a divisão da pesquisa em fases (análise bibliométrica, pesquisa 

exploratória e pesquisa descritiva) e a delimitação do estudo.  

O Capítulo 5 apresenta os procedimentos metodológicos, o universo da pesquisa, a 

forma de coleta de dados e as limitações do método da análise bibliométrica que contemplou a 

pesquisa dos artigos publicados nas bases de dados Ebsco e Proquest, entre os anos de 2000 a 

2016, referentes a colaboração na cadeia de suprimentos, capabilidades operacionais e 

desempenho operacional, com o objetivo de construir o questionário a ser utilizado na fase 

seguinte.  

O Capítulo 6 detalha a pesquisa exploratória que foi composta de duas etapas 

simultâneas dentro do mesmo roteiro (questões abertas e questões fechadas). Neste capítulo 

são apresentadas a análise de conteúdo e a estatística descritiva referente aos dados coletados 

no questionário, com o objetivo de construção final do questionário a ser utilizado na pesquisa 

descritiva. 

Na sequência, o Capítulo 7, apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa 

descritiva, o instrumento de coleta de dados, o universo e amostra da pesquisa. Nesta fase 

foram realizadas a análise descritiva dos dados em relação ao perfil dos respondentes e das 

empresas participantes, os testes para avaliar se existiam diferenças nas respostas se 

consideradas a função do respondente, o seu tempo na função e na empresa, o porte das 

organizações e o tempo de relacionamento entre empresa compradora e fornecedora. Ainda 

neste capítulo foi verificada a correlação entre as capabilidades operacionais do fornecedor e 

as capabilidades operacionais da empresa, a validação das medidas e escalas, a análise fatorial 

e o teste de hipóteses da pesquisa.  

As conclusões, as contribuições acadêmicas e gerenciais e as recomendações para 

continuação da pesquisa são detalhadas no Capítulo 8, finalizando a pesquisa. 
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1.1 PANORAMA DO SETOR DE BENS DE CAPITAL 

 

Os Bens de Capital são as instalações, máquinas, equipamentos e componentes que 

compõem o ativo fixo das empresas, com o objetivo de produzir bens e serviços, podendo ser 

classificados em seriados, que são produzidos de acordo com projetos e processos de 

fabricação pré-definidos e em não seriados, fabricados caso a caso, de acordo com as 

necessidades dos clientes e de seus projetos específicos (ABIMAQ, 2014a).  

O setor inclui vários tipos de indústrias, como a metalúrgica, mecânica, eletro 

eletrônico e de equipamentos de transporte, excluindo as indústrias voltadas para a produção 

de insumos e bens de consumo (ABIMAQ, 2014a).  

O setor de bens de capital é estratégico para o desenvolvimento de um país, pois, além 

do aumento da produção industrial promove a melhora da produtividade e da competitividade 

das empresas pela incorporação de novas tecnologias de produção (SANTOS; PICCININI, 

2008), justificando medidas específicas de incentivo para a competitividade e inovação 

(ABIMAQ, 2014a). 

A decisão de se investir na melhoria das operações industriais está relacionada com a 

perspectiva do empreendedor quanto ao desempenho operacional futuro da economia 

(SANTOS; PICCININI, 2008), visto que de uma forma até certo ponto paradoxal o setor de 

bens de capital é o primeiro a sentir o impacto de um ciclo de desaquecimento ou de baixo 

crescimento econômico e o último a ser beneficiado por um novo ciclo de desenvolvimento 

(SANTOS; PICCININI, 2008). Da mesma forma, o setor de bens de capital sente de maneira 

não uniforme estes impactos, por ser composto de diferentes tipos de fabricantes que 

produzem máquinas e equipamentos que se destinam a mercados que sofrem efeitos distintos 

nos diversos ciclos econômicos. 

No caso brasileiro, o setor de bens de capital teve o seu desenvolvimento mais 

acelerado como resultado de dois planos governamentais de investimentos capazes de alterar 

a estrutura industrial doméstica (FIESP, 2014), o Plano de Metas dos anos 1950 e o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (II PND) nos anos 1970, que utilizaram políticas de 

substituição das importações, protegendo as empresas da competição externa e estimulando a 

produção interna  (SANTOS; PICCININI, 2008). Ao longo desse período, o processo de 

industrialização brasileiro ganhou força com a instalação das indústrias de bens de consumo 

duráveis, bens de capital, insumos básicos e energia (FIESP, 2014). 

Por outro lado,  as sucessivas crises econômicas nos anos 1980 levaram à estagnação 
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do parque industrial brasileiro, principalmente do setor de bens de capital (NASSIF, 2007), 

levando o país da posição de 8º produtor mundial de bens de capital para a atual 14º posição 

no ranking (ABIMAQ, 2014a).  

Na primeira metade dos anos 1990, a proteção da indústria brasileira foi reduzida com 

a liberalização comercial que contribuiu com a reestruturação da indústria de bens de capital e 

elevou o volume das importações. Este processo levou à saída de empresas ineficientes da 

indústria, ao aumento da participação estrangeira no setor, à redução do número de itens 

produzidos e à desverticalização da produção (NASSIF, 2007).  

O forte ajuste pós-liberalização comercial não provocou o desaparecimento da 

indústria de bens de capital no Brasil, mas evidenciou as diferenças substanciais da produção 

interna quando comparadas as importações entre os segmentos industriais que compõem este 

setor (NASSIF, 2007).  

Neste contexto, a indústria de bens de capital continua presente, mas com redução na 

participação e queda na produção nos últimos anos. Em dezembro de 2013, a indústria de 

máquinas e equipamentos no Brasil apresentou um faturamento da ordem de R$ 5,55 bilhões, 

registrando queda de 9,5% sobre o mês anterior. No acumulado de 2013, o faturamento foi de 

R$ 79,08 bilhões, 5,7% inferior ao valor registrado a igual período de 2012 (ABIMAQ, 

2014b).  

A contínua perda de participação da produção nacional de bens de capital mecânico 

alcança níveis preocupantes, passando de 50%, há cinco anos, para 34% em 2013, 

comprometendo a indústria de máquinas e equipamentos (ABIMAQ, 2014a). 

O custo Brasil, a precariedade da infraestrutura, o câmbio valorizado, os entraves 

burocráticos, o excessivo conjunto de leis, a elevada carga tributária, a burocracia e os juros 

acima da média mundial contribuem com a ineficiência e impactam a competitividade da 

indústria instalada no país (EXAME, 2014; FIESP, 2014). 

As cadeias produtivas deste setor se tornaram mais internacionalizadas seguindo as 

transformações que ocorreram em outros setores industriais. A ausência de escala da produção 

local resultou no aumento da importação de componentes, especialmente os mais sofisticados. 

Além disso, as multinacionais instaladas no Brasil procuram tirar vantagens das 

especializações de suas plantas espalhadas no mundo e da sua capacidade de compra 

centralizada e de logística (BNDES, 2015). 

Por outro lado, o parque industrial brasileiro está estagnado, se forem consideradas as 

necessidades do Brasil, com máquinas antigas que contribuem com os baixos indicadores de 
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produtividade se comparados a outros países, revelando uma grande oportunidade de 

crescimento para a indústria de bens de capital instalada no Brasil (ABIMAQ, 2014a).  

Para manter a produção nacional viva e atuante o Brasil financia a produção e a 

aquisição de máquinas e equipamentos através do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), que é o principal instrumento de financiamento de longo prazo 

para projetos de investimentos, aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços 

(BNDES, 2014). 

O BNDES, com vários programas e produtos busca facilitar a aquisição de bens de 

capital pelas indústrias brasileiras sendo a principal forma de financiamento da indústria 

nacional. Entre estes programas se destaca o FINAME (Agência Especial de Financiamento 

Industrial) que tem como objetivo financiar a produção e aquisição de máquinas e 

equipamentos novos de fabricação nacional.  

O BNDES classifica as empresas conforme o porte (Quadro 1) e uma adaptação desta 

classificação foi utilizada na pesquisa para segmentar as empresas participantes. 

 

                 Quadro 1 - Classificação das empresas por receita operacional bruta (BNDES) 

Classificação  Receita operacional bruta anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 

Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 

Média-grande empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande Empresa Maior que R$ 300 milhões 

     Fonte: BNDES (2015) 

 

 

As empresas também podem ser classificadas conforme o número de empregados, 

indicando o porte da organização. Neste estudo foi utilizada a classificação da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), conforme Quadro 2. 

 

 

                                    Quadro 2 - Classificação das empresas por número de empregados 

Classificação  Número de empregados 

Micro e pequenas Até 99 

Médias De 100 até 499 

Grandes Acima de 500 

            Fonte: FIESP (2015) 
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Tornar a indústria brasileira competitiva e possibilitar sua inserção nas cadeias globais 

depende, portanto, da redução progressiva do custo Brasil com a adoção de um cronograma 

que permita a sua diminuição ao longo dos próximos anos (ABIMAQ, 2014a), além da 

revisão de processos e práticas que possibilitem um ganho de produtividade e competitividade 

por parte das empresas de uma cadeia de suprimentos, desenvolvendo as suas capabilidades 

operacionais, buscando melhores práticas ou adequando processos para a melhoria das suas 

operações e do desempenho operacional das organizações. 
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1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Como objetivo geral, o estudo buscou verificar a mediação das capabilidades 

operacionais na relação entre a colaboração e o desempenho operacional nas cadeias de 

suprimentos das empresas do setor de bens de capital do Brasil e, como objetivos específicos: 

a) verificar o compartilhamento de recursos, o compartilhamento de informações e os 

objetivos comuns como componentes da colaboração entre empresa compradora e 

fornecedora; b) verificar se existe relação entre a colaboração na cadeia de suprimentos e as 

capabilidades operacionais nas empresas pesquisadas; c) verificar se existe relação entre a 

colaboração na cadeia de suprimentos e o desempenho operacional nestas empresas; d) 

verificar se existe relação entre as capabilidades operacionais e o desempenho operacional; e) 

verificar se existiram diferenças nas respostas quando considerados o porte da empresa em 

relação ao faturamento anual, à função do respondente, o tempo na função do respondente, o 

tempo de permanência do respondente na empresa e o tempo de relacionamento entre empresa 

e empresa fornecedora e f) verificar se existe correlação entre as capabilidades operacionais 

dos fornecedores e as capabilidades operacionais da empresa compradora. 

O estudo desenvolveu um modelo teórico que relaciona a colaboração, com as 

capabilidades operacionais e o desempenho operacional, aumentando a base de literatura 

sobre o tema. O estudo também verificou o papel das capabilidades operacionais como fator 

mediador entre a colaboração na cadeia de suprimentos e o desempenho operacional nas 

empresas do setor de bens de capital. 
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1.3 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

A relevância do estudo é a sua importância para a área ou para a sociedade em geral, 

apontando suas contribuições de ordem prática ou ao estado da arte para a área objeto do 

estudo (VERGARA, 2000). 

Em termos econômicos, o estudo foi relevante por tratar de importante setor da 

economia pois a indústria brasileira de bens de capital mecânico representa a maior parte da 

produção de máquinas e equipamentos para fins produtivos. Este setor é composto por 

aproximadamente 6800 empresas, que geram 250 mil empregos diretos e quase dois milhões 

de empregos indiretos em toda a sua cadeia produtiva, com faturamento anual da ordem de R$ 

80 bilhões, representando 5% da indústria de transformação brasileira (ABIMAQ, 2014a). 

Apesar da representatividade, o setor de bens de capital sofre uma contínua queda de 

participação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, provocada pela baixa competividade 

das indústrias instaladas no Brasil e pelo baixo crescimento econômico brasileiro. Outro fator 

relevante é o contínuo crescimento anual das importações, especialmente dos países asiáticos. 

Desta forma, a colaboração entre as empresas componentes de uma determinada 

cadeia de suprimentos, por aumentar os ganhos (operacionais e financeiros) da cadeia como 

um todo, pode ser uma forma de melhorar o desempenho operacional das organizações e 

assim conseguir aumentar a produtividade e tornar as empresas do setor mais competitivas. 

Do ponto de vista acadêmico, os modelos relacionando a colaboração com as 

capabilidades operacionais e ao desempenho operacional são poucos e não retratam a 

realidade brasileira, com pouca literatura relacionada ao tema no setor de bens de capital do 

Brasil. Na base de dados Proquest e Ebsco foram localizados, entre os anos de 2010 a 2016, 

54 artigos que continham no mesmo estudo as palavras-chave colaboração, cadeia de 

suprimentos, desempenho operacional e capabilidade operacional. Dos 54 artigos listados, 

sete faziam referência ao Brasil. 

Cao et al. (2010), por exemplo, concluíram que a colaboração na cadeia de 

suprimentos teve uma relação com o desempenho da empresa que neste estudo utilizou como 

medidas o crescimento em vendas, o crescimento do retorno sobre os investimentos, as 

margens de lucro e a posição competitiva da empresa. Para Simatupang e Sridharan (2008), a 

colaboração na cadeia de suprimentos fez com que os seus membros melhorassem os 

desempenhos individuais e coletivos. Os resultados do estudo desenvolvido por Adams et al. 

(2014) indicaram que a colaboração e a integração interagiam para formar recursos que 
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coletivamente influenciaram no desempenho das empresas. Em outro estudo Cao e Zhang 

(2011) relacionaram a colaboração com a vantagem competitiva, definida como os benefícios 

que eram obtidos sobre os competidores e que não podiam ser alcançados pela empresa 

atuando de forma isolada, e o desempenho financeiro. Os resultados deste estudo mostraram 

que a colaboração melhorou a vantagem competitiva e o desempenho operacional da 

organização. 

Em relação às capabilidades operacionais, Schoenherr e Narasimhan (2012) utilizaram 

como medidas principais: a) a qualidade (características do produto, o desempenho do 

produto e a qualidade do produto); b) a entrega (entrega conforme prometido) e c) a 

flexibilidade (entrega, volumes e mix de produtos). Os autores relacionaram as capabilidades 

operacionais e as suas prioridades com o aumento de produtividade e da capabilidade de 

entrega.  Em outro estudo, Wiengarten et al. (2010) mostraram o impacto no desempenho das 

práticas colaborativas na cadeia de suprimentos, enquanto  Koh et al. (2007) agruparam as 

práticas de gestão da cadeia de suprimentos em dois fatores com impacto direto, positivo e 

significativo sobre o desempenho operacional.  

Hsu et al. (2009) desenvolveram modelo em que as práticas da cadeia de suprimentos 

mediavam a relação entre as capabilidades operacionais e o desempenho financeiro da 

organização, com as capabilidades operacionais sendo definidas em termos de 

desenvolvimento de produtos, qualidade total e just in time. Wu, Melnyk e Flynn (2010), por 

sua vez, as classificaram como práticas operacionais em contraposição ao apresentado por 

Hsu et al. (2009) que as definiram como capabilidades operacionais.  

Desta forma, como contribuição acadêmica, o estudo desenvolveu um modelo que 

relaciona a colaboração, as capabilidades operacionais e o desempenho operacional na cadeia 

de suprimentos. Além disso, o estudo mostrou que as capabilidades operacionais têm papel 

mediador entre a colaboração e o desempenho operacional nas cadeias de suprimento, 

aumentando a base de literatura sobre o tema. 

Como contribuições para a gestão, este estudo mostrou que a colaboração na cadeia de 

suprimentos aumenta os resultados das organizações e que as capabilidades operacionais, 

relacionadas as operações de manufatura, são fator importante nesta relação. A melhor 

compreensão destas relações pode proporcionar aos gestores das organizações mecanismos 

para a busca de maiores resultados, que passam necessariamente pela colaboração com os 

seus principais fornecedores, e no entendimento das suas capabilidades operacionais. Este 

estudo também contribui com uma base teórica para treinamento gerencial. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

A cadeia de suprimentos é o processo que vai desde a primeira matéria prima até o 

último cliente do produto final (BOUNCKEN, 2011) e representa uma rede de organizações, 

através de ligações nos dois sentidos, dos diferentes processos e atividades que produzem 

valor na forma de produtos e serviços disponibilizados ao consumidor final (CHRISTOPHER, 

2001; GREEN JR.; MCGAUGHEY; CASEY, 2006).  

Ela consiste em todos os estágios envolvidos direta ou indiretamente no atendimento 

dos requisitos dos clientes (CHOPRA; MEINDL, 2001) e pode ser definida como um grupo 

de empresas que fornecem os processos necessários para a fabricação de um produto acabado 

(DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001), como uma rede de materiais, informações e serviços 

construída para melhorar o suprimento, a transformação e a demanda (BOUNCKEN, 2011) 

ou também como um conjunto de três ou mais organizações diretamente envolvidas no fluxo 

de produtos, serviços, suporte financeiro ou troca de informações, a montante e a jusante, de 

uma fonte de suprimentos até o consumidor final (MENTZER et al., 2001). 

A cadeia de suprimentos  é uma rede de companhias autônomas que são responsáveis 

pela obtenção, produção e liberação de um produto ou serviço ao consumidor final (PIRES, 

2004) e contempla todas as atividades relacionadas ao movimento e a transformação de 

matérias-primas até produtos acabados, dos fornecedores de produtos primários, passando 

pelas diversas etapas de manufatura até chegar ao produto e usuário final (KRAUSE; 

PAGELL; CURKOVIC, 2001). A estrutura de controle pode variar entre as diferentes 

empresas (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001) sendo composta de todos os elementos 

envolvidos, direta e indiretamente, no atendimento a uma necessidade do consumidor, e não 

inclui somente a manufatura e seus fornecedores, mas também os transportadores, depósitos, 

revendedores e os próprios consumidores (CHOPRA; MEINDL, 2001).  

Nas décadas passadas houve uma necessidade das empresas olharem para fora de suas 

organizações para buscarem oportunidades de colaboração com parceiros para assegurar que a 

cadeia de suprimentos fosse dinâmica e respondesse rapidamente às necessidades do mercado 

(CAO; ZHANG, 2011).  

As empresas buscam tornar a cadeia de suprimentos competitiva na sua totalidade, em 

função do valor que podem adicionar e dos custos que reduzem, compreendendo que a 
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competição não é mais entre empresas concorrentes, mas entre as respectivas cadeias de 

suprimentos (CHRISTOPHER, 2001; PAULRAJ; CHEN, 2007), o que implica na 

necessidade de alinhamento de estratégias e competências dos principais processos de 

negócios componentes da cadeia de suprimentos (PIRES, 2004). 

O objetivo da cadeia de suprimentos é maximizar o valor gerado, valor esse que pode 

ser entendido como a diferença entre o preço do produto final ao consumidor e o custo de 

todas as etapas da cadeia de suprimentos para preencher os requisitos estabelecidos pelo 

consumidor (CHOPRA; MEINDL, 2001). 

A gestão da cadeia de suprimentos, por sua vez, pode ser entendida como a integração 

de processos chave entre os seus componentes (LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998), 

entendendo como integração a condução e o acordo conjunto de atividades entre as empresas 

dentro da cadeia de suprimentos (FORSLUND; JONSSON, 2009) que envolve a colaboração 

entre as organizações (GIMENEZ; VENTURA, 2005; GREEN JR. et al., 2012) e busca 

adotar uma perspectiva de sistema, com a coordenação de processos através das funções e 

empresas (IYER, 2011). 

A gestão da cadeia de suprimentos busca administrar o fluxo completo de informação, 

materiais e serviços (LEENDERS; FEARON, 1997; THOMAS; GRIFFIN, 1996), desde os 

fornecedores de matérias primas, passando pela fabricação e armazenagem, até chegar ao 

consumidor final (LEENDERS; FEARON, 1997) e envolve os arranjos de uma série de 

atividades (LI et al., 2008) com o propósito de incrementar o desempenho no longo prazo das 

empresas, tanto individualmente como da cadeia como um todo (MENTZER et al., 2001).  

A busca da melhoria do desempenho operacional pode ser alcançada através da 

eliminação de desperdícios e da utilização eficiente da capacidade do fornecedor, criando uma 

coordenação na cadeia (PAULRAJ; CHEN, 2007), aumentando o valor (CHRISTOPHER, 

2001) ao menor custo para todos os participantes e perseguindo melhorias em suas atividades 

internas (BOUNCKEN, 2011). Assim, as empresas entenderam a necessidade de relações 

estratégicas entre compradores e fornecedores a fim de aumentar a eficiência e a efetividade 

da cadeia como um todo para alcançar maiores benefícios (PAULRAJ; CHEN, 2007). 

A gestão da cadeia de suprimentos busca sinergias na integração de processos de 

negócios chave ao longo da cadeia com o objetivo de atender o consumidor final e demais 

stakeholders da forma mais eficaz e eficiente (PIRES, 2004). A gestão da cadeia de 

suprimentos também pode ser entendida como a habilidade de uma empresa em trabalhar com 

seus fornecedores, buscando obter materiais e serviços com qualidade, prazo e preços 
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competitivos (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001), reduzindo as incertezas e riscos que 

podem afetar os níveis de estoque, os processos e os níveis de serviços ao consumidor final 

(LEENDERS; FEARON, 1997).  

A atenção gerencial não deve estar apenas nas organizações individuais (BAILY et al., 

2000), as novas fronteiras a serem exploradas estão fora da organização, existindo a 

necessidade de gerenciar a cadeia como um todo (PIRES, 2004), buscando, através de uma 

visão integrada, a otimização de todos os processos para todos os componentes e não apenas 

de uma empresa específica (BAILY et al., 2000).  

O relacionamento entre empresas faz com que esforços sejam realizados para se 

atingir resultados como a redução de tempos, dos níveis de estoques, na melhoria da 

qualidade e nos ganhos de competitividade que são compartilhados por toda a cadeia 

(RODRIGUES; SELLITTO, 2008). Assim, uma boa gestão da cadeia de suprimentos traz 

vários benefícios que podem levar a um maior faturamento, a uma redução de custos e a uma 

melhora do processo e das operações para todos os componentes da cadeia. 

As empresas adotam a filosofia e a prática de gestão da  cadeia de suprimentos como 

uma forma de obter vantagem competitiva (GREEN JR.; MCGAUGHEY; CASEY, 2006), 

reconhecendo o caráter estratégico da coordenação entre os parceiros de negócio e buscando 

melhorar tanto o desempenho da organização individualmente como o da cadeia de 

suprimentos como um todo  (BRATIĆ, 2011). 

Para assegurar que a rede de suprimentos tem o suporte necessário para que a empresa 

atinja os seus objetivos estratégicos, por exemplo, estratégia de baixo custo ou de resposta 

rápida, será demandada uma rede de suprimentos alinhada a esses objetivos (LEENDERS; 

FEARON, 1997).  

As relações com os fornecedores, a comunicação e o compartilhamento de 

informações, a melhoria na entrega e na capabilidade de resposta, a visão e os objetivos 

comuns, a qualidade e o relacionamento de longo prazo com os componentes da cadeia são 

práticas necessárias para se criar uma cadeia de suprimentos efetiva (WONG; WONG, 2011). 

Originalmente a gestão da cadeia de suprimentos buscava redistribuir os custos entre 

todos os parceiros e, quando possível, a redução de custos na cadeia como um todo. 

Atualmente o objetivo é aumentar o valor ao menor custo para todos os participantes 

(BOUNCKEN, 2011), o que requer que a cadeia seja conduzida como um sistema completo 

necessitando de práticas que fortaleçam as ligações e relações entre as empresas 

(VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009).  
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A competição nos mercados globalizados e a demanda constante dos clientes por 

melhores produtos e serviços aumenta a necessidade de integração entre as empresas, 

mostrando que  a gestão da cadeia de suprimentos é determinante para a criação e manutenção 

da vantagem competitiva sobre os competidores (DANESE; ROMANO, 2011). 

A efetiva colaboração entre os participantes da cadeia de suprimentos pode ser a chave 

para a melhoria de processos nas organizações, envolvendo os participantes da cadeia nas 

duas pontas visando aumentar o serviço ao cliente, reduzindo custos e aumentando o 

desempenho operacional (GREEN JR.; MCGAUGHEY; CASEY, 2006). 
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2.2 COLABORAÇÃO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

A gestão da cadeia de suprimentos como uma estratégia de maximização de valor ao 

cliente tem como premissa a colaboração com a integração e a sincronização de processos 

entre os parceiros (IYER, 2011). A literatura apresenta uma série de estudos que relatam os 

benefícios dos relacionamentos entre empresas e o seu impacto no desempenho operacional e 

financeiro (RUNGTUSANATHAM et al., 2003). Os programas em conjunto envolvem 

investimento em recursos e relacionamento intenso entre as organizações (HALL, 2004). 

Atuar como uma cadeia de suprimentos altera o modelo de negócios e a forma de 

relacionamento entre as empresas, fazendo com que deixem de trabalhar de forma 

independente com baixo relacionamento para buscar a eficiência através de um esforço 

conjunto (BOWERSOX et al., 2014).   

Com os fornecedores cada vez mais assumindo papéis estratégicos nas organizações é 

necessário o desenvolvimento de relações de longo prazo (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 

2001) que utilizam recursos e estruturas das organizações individuais para se atingir objetivos 

comuns (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002).  

Deste modo, a colaboração na cadeia de suprimentos pode ser definida de várias 

maneiras e, basicamente, elas se dividem em dois grandes grupos: foco no processo e foco no 

relacionamento (CAO; ZHANG, 2011). A colaboração na cadeia de suprimentos pode ser 

definida como a habilidade de se trabalhar através das fronteiras da organização com o 

objetivo de construir e gerenciar processos de valor agregado único que atendam às 

necessidades dos clientes finais (FAWCETT; MAGNAN; MCCARTER, 2008). 

A colaboração na cadeia de suprimentos também pode ser definida como um processo 

em que empresas independentes trabalham em conjunto com o objetivo de entregar produtos 

aos consumidores finais, buscando otimizar os resultados para os membros da cadeia e 

criando vantagem competitiva. Assim, a colaboração muda o paradigma tradicional do menor 

preço possível, com o objetivo de melhorar as margens, para um novo paradigma que 

privilegia as soluções integradas que focam o atendimento ao consumidor final 

(SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008). 

A lógica fundamental por trás da colaboração é que uma única empresa não pode 

competir com sucesso sozinha. Assim, muitas empresas procuram coordenar as atividades e 

trabalhar em conjunto ao longo do tempo atingindo um desempenho operacional superior 

(MIN et al., 2005) 



36 

 

 

 

As alianças entre empresas compradoras e fornecedoras estão substituindo as relações 

antagônicas do passado (GENTRY, 1993), tornando o fornecedor não mais uma figura 

meramente transacional, mas um importante parceiro do negócio (DAVIS; AQUILANO; 

CHASE, 2001) com a obrigatória independência e o compartilhamento de benefícios entre os 

parceiros (MONCZKA et al., 1998).  

A magnitude do relacionamento é antecedente para muitos relacionamentos 

colaborativos. Assim, as empresas se envolvem em comportamentos colaborativos com algum 

grau de proximidade, maiores níveis de relacionamento levam a graus mais elevados de 

colaboração (THOMAS; ESPER; STANK, 2010). As empresas que utilizam uma estratégia 

de cadeia de suprimentos necessitam de colaboração (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008) 

que tem como premissas a confiança mútua, a abertura, os riscos e retornos compartilhados 

que levam a uma vantagem competitiva que resulta em melhor desempenho operacional 

(GENTRY, 1993; ZSIDISIN; ELLRAM, 2001).   

O compartilhamento de riscos e recompensas é necessário para manter um nível 

apropriado de comprometimento que leva ao sucesso da cadeia como um todo (LEENDERS; 

FEARON, 1997) e isso requer dos parceiros uma série de pré-condições, entre elas a vontade 

de estarem juntos, de quererem participar deste time e de compartilharem um caminho 

comum (DOZ; HAMEL, 1998).  

Uma cadeia de suprimentos em que haja uma parceria altamente integrada, e que pode 

ser definida como colaboração entre as organizações, pode ser caracterizada por 

relacionamentos de longo prazo entre as organizações, na qual exista uma coordenação e 

cooperação entre atividades pelos parceiros de negócio (LEEUW; FRANSOO, 2009).  

O nível da colaboração na cadeia de suprimentos tem um importante efeito de 

interação na relação entre recursos externos e o desempenho operacional e financeiro das 

empresas. Os relacionamentos colaborativos entre comprador e fornecedor facilitam um maior 

acesso aos recursos externos (SQUIRE et al., 2009). Com a colaboração, as empresas podem 

aumentar a sua eficiência organizacional, minimizando esforços desnecessários ou atividades 

redundantes. A colaboração permite alcançar a redução de custos e um crescimento estável 

através de economia de escala, qualidade do produto e aprendizagem (LEE et al., 2010) 

Assim, incrementar a gestão dos múltiplos relacionamentos através da cadeia de 

suprimentos pode ser considerado como a própria gestão da cadeia, entendendo que a cadeia 

de suprimentos, mais que uma relação de negócios entre empresas, é uma rede complexa e 

composta de relacionamentos (LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998). 
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A colaboração leva à tomada de decisões e de trabalho em conjunto no nível tático, 

operacional ou estratégico entre dois ou mais membros da cadeia de suprimentos (JÜTTNER; 

MAKLAN, 2011), com o objetivo de criar benefícios mútuos para todos os participantes 

(SINKOVICS; ROATH, 2004).  

Enquanto a colaboração operacional é voltada para a melhoria da eficiência da 

transação, a colaboração a nível estratégico requer objetivos compartilhados ou congruentes, 

seja por coincidência ou por acordo. Assim, mesmo a colaboração estratégica precisa ser 

aplicada no nível operacional para que os seus objetivos sejam atingidos, levando a diferentes 

formas de relações nos diferentes níveis da organização (VEREECKE; MUYLLE, 2006). 

Da mesma forma, as empresas devem estabelecer relações de trabalho estreitas e de 

longo prazo com os fornecedores gerando uma interdependência entre as organizações para 

uma parte significativa dos seus negócios, desenvolvendo relações colaborativas com seus 

parceiros (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008).  

A colaboração na cadeia de suprimentos não é fácil de ser alcançada, mesmo quando 

os obstáculos referentes a restrições de comunicação, relacionadas à qualidade dos dados e a 

troca de informação entre os membros da cadeia foram superadas. Um número de outros 

fatores relacionados ao ambiente de negócios e às características das empresas envolvidas 

pode influenciar os relacionamentos, gerando ou restringindo as oportunidades de colaboração 

(MATOPOULOS et al., 2007).  

Apesar da ampla discussão na literatura a respeito de colaboração e do 

desenvolvimento das capabilidades operacionais entre as organizações componentes de uma 

cadeia de suprimentos, o que se verifica e se constata na prática é que as empresas ainda estão 

empenhadas, em princípio, com o seu desenvolvimento interno, deixando para uma segunda 

etapa um possível envolvimento dos parceiros externos (WONG; WONG, 2011).  

Neste estudo se pretende mostrar que a colaboração entre empresas de uma 

determinada cadeia de suprimentos leva a uma melhoria das capabilidades operacionais das 

empresas e a consequente melhoria do desempenho operacional destas organizações.  

Nesta pesquisa a colaboração foi definida como a formação de próximas parcerias de 

longo prazo, nas quais os membros da cadeia de suprimentos trabalham em conjunto e 

compartilham informações e recursos para alcançar os objetivos comuns  (CAO; ZHANG, 

2011), obtendo vantagens mútuas que serão maiores do que as empresas atingiriam de forma 

individual (CAO et al., 2010). 
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2.2.1 Compartilhamento de Informações 

 

A colaboração pode ser externa (entre organizações) e interna, entre pessoas e 

departamentos (WIENGARTEN et al., 2010). Quando relacionada a organizações, a 

colaboração pode ser descrita como um tipo de relacionamento que envolve, entre outros 

fatores, o compartilhamento de informações (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008) e que 

leva as organizações a trabalharem em conjunto para atingirem benefícios mútuos e está além 

da simples coordenação (KOHLI; JENSEN, 2010). 

A colaboração leva a uma mudança significativa das práticas padrão de negócios, o 

que implica no compartilhamento de dados, planos de operação e eventualmente na troca de 

informações financeiras (STANK; KELLER; DAUGHERTY, 2001), permitindo aos 

membros da cadeia capturarem, estocarem e fornecerem as informações necessárias para um 

processo efetivo de tomada de decisão (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008). 

Nas relações de parceria, o comprador e o fornecedor trabalham em conjunto, como se 

fizessem parte da mesma empresa (RODRIGUES; SELLITTO, 2008), compartilhando dados 

que podem variar nas diferentes cadeias de suprimentos e podem, entre outros, incluir fatores 

relacionados aos níveis de estoque, previsões de demanda e a informações sobre preços 

(COOK; HEISER; SENGUPTA, 2011).  

Uma cadeia de suprimentos dinâmica envolve um constante fluxo de informações 

entre os seus membros, que podem ter diferentes processos e interações nos diversos estágios 

da cadeia (CHOPRA; MEINDL, 2001). A transparência e a qualidade da informação através 

das empresas melhora o desempenho operacional e financeiro da cadeia de suprimentos como 

um todo (BOUNCKEN, 2011). 

A troca de informações, com a colaboração, leva a benefícios comuns tanto para 

compradores como para fornecedores. A informação pode ser compartilhada nos diferentes 

níveis de planejamento e no controle de processos. As distorções da informação, por sua vez, 

levam a custos maiores, excesso de estoques, baixa capabilidade de resposta e redução nos 

lucros (VEREECKE; MUYLLE, 2006). 

O compartilhamento de informações se refere à extensão com que as informações são 

trocadas na cadeia, refletindo a transparência e a disponibilidade da informação em tempo real 

(LIU et al., 2013). O nível de informação a ser compartilhada está relacionado à quantidade e 

à qualidade, e ambas devem ser tratadas com igual importância, abrangendo aspectos como 

acurácia, pontualidade, adequação e a credibilidade da informação (BRATIĆ, 2011).  
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O compartilhamento eficiente de informações faz com que compradores e 

fornecedores troquem dados relativos à aquisição de materiais e serviços, processos de 

fabricação e dos seus produtos (PAULRAJ; CHEN, 2007). Desta forma, a informação 

colaborativa torna-se essencial para que os participantes atuem em conjunto de modo mais 

rápido e eficiente (BOWERSOX et al., 2014). 

O compartilhamento de informações entre parceiros da cadeia de suprimentos tende a 

melhorar as operações em termos de velocidade, agilidade, controle e resposta ao cliente 

(KOHLI; JENSEN, 2010) e variam entre informação estratégica e tática (BRATIĆ, 2011). 

O alto grau de colaboração só é atingido quando os participantes compartilham 

informações estratégicas. Os fornecedores, por sua vez, podem proporcionar o conhecimento 

de novas soluções tecnológicas, fazendo com que a gestão sofisticada da cadeia de 

suprimentos integre os níveis tático e estratégico das organizações (BOWERSOX et al., 

2014).  

O compartilhamento de informações como elemento da colaboração entre empresa 

compradora e fornecedora aumenta a capabilidade de entrega permitindo aos parceiros 

respostas rápidas e a consequente redução do tempo de atendimento entre as empresas 

(SQUIRE et al., 2009), servindo como um elemento de união entre os outros aspectos da 

colaboração e tornando-se valioso por permitir aos membros da cadeia a habilidade de tomar 

melhores decisões com base na maior visibilidade (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008). 

O compartilhamento de informações pode ser entendido como a forma com que as 

empresas compartilham uma variedade de informações relevantes, precisas, completas e 

confidenciais, planos e procedimentos, em tempo hábil, com os seus parceiros da cadeia de 

suprimentos, sendo descrito entre outras coisas como a força vital e o requisito fundamental 

para a colaboração na cadeia de suprimentos (CAO et al., 2010).  

 

 

2.2.2 Compartilhamento de Recursos 

 

Os recursos podem adquirir uma série de formas, entre elas, a financeira, as 

instalações e de seu pessoal. Assim, as organizações que compartilham recursos entre si 

tendem a se tornar interdependentes (HALL, 2004). 

O compartilhamento de recursos se refere ao processo de alavancar os ativos 

existentes, bem como o investimento em recursos comuns com os parceiros da cadeia de 
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suprimentos (CAO; ZHANG, 2011). O nível de investimento em recursos exigido das 

organizações determina a intensidade do relacionamento entre elas (HALL, 2004). 

As alianças entre as empresas envolvem investimento de recursos e um melhor 

relacionamento que levam a um maior compromisso entre as organizações e à colaboração de 

recursos (HALL, 2004). 

A colaboração na cadeia de suprimentos parte do pressuposto de que as empresas 

necessitam formar alianças para que obtenham sucesso, implicando obrigatoriamente em 

trabalho conjunto e no compartilhamento de recursos (GENTRY, 1993; VIVALDINI; PIRES; 

SOUZA, 2010; ZSIDISIN; ELLRAM, 2001).  

Assim, a colaboração pode ser descrita como um tipo de relacionamento em que os 

membros concordam em investir recursos comuns (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008). 

Os programas conjuntos entre organizações envolvem investimentos em recursos e um 

relacionamento intenso entre as empresas componentes (HALL, 2004). 

A colaboração na cadeia de suprimentos envolve, entre outros, o compartilhamento de 

recursos entre os membros a fim de criar sinergias e aumentar a vantagem competitiva das 

organizações envolvidas (FAWCETT; MAGNAN; MCCARTER, 2008). 

 

 

 

2.2.3 Objetivos Comuns 

 

Correr como um time requer dos parceiros uma série de pré-condições: precisam 

querer estar juntos; precisam querer vencer a mesma corrida, precisam entender o valor de 

participar como um time e precisam compartilhar um caminho comum (DOZ; HAMEL, 

1998). As alianças entre empresas envolvem ações com uma finalidade clara e algum objetivo 

que será tratado em comum (HALL, 2004). 

Os objetivos comuns entre os parceiros da cadeia de suprimentos são medidos quando 

os parceiros percebem que seus próprios objetivos são satisfeitos com os objetivos da cadeia 

de suprimentos (CAO; ZHANG, 2011). O relacionamento colaborativo somente ocorre 

quando mais de uma organização trabalha em conjunto na busca de um objetivo comum 

(VEREECKE; MUYLLE, 2006). 

A noção central de colaboração na cadeia de suprimentos está baseada na ideia de que 

os parceiros compartilham valores semelhantes e têm objetivos comuns que são elementos 

essenciais para a colaboração de sucesso (KOHLI; JENSEN, 2010).  
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Nas relações de parceria, o comprador e o fornecedor trabalham em conjunto, como se 

fizessem parte da mesma empresa, predominando o compartilhamento de informações e de 

objetivos (RODRIGUES; SELLITTO, 2008). 

Assim, a colaboração na cadeia de suprimentos pode ser caracterizada, entre outras 

coisas, pela existência de objetivos compartilhados e comuns entre as organizações (LEEUW; 

FRANSOO, 2009). 

Esta nova abordagem proporciona vantagens operacionais para as empresas, embora 

cada aliança seja única, elas compartilham objetivos comuns, tais como qualidade superior e 

redução de custos, obtendo sinergias entre as organizações (ZSIDISIN; ELLRAM, 2001). A 

cadeia de suprimentos integrada expõe de maneira clara os benefícios da colaboração entre 

empresas para se buscar e atingir objetivos comuns (BOWERSOX; CLOSS; STANK, 2000). 
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2.3 CAPABILIDADES OPERACIONAIS 

 

As capabilidades refletem as estratégias que resultam em adaptação, integração, 

reconfiguração e utilização de recursos, habilidades organizacionais e em competências 

funcionais com o objetivo de responder aos desafios do ambiente externo (GLIGOR; 

HOLCOMB, 2012) que permitem que uma empresa explore recursos com o objetivo de 

facilitar os processos produtivos e a entrega de produtos e serviços.  

Por aparecerem de forma gradual e estarem associados aos recursos das empresas, os 

componentes das capabilidades são distintos e criam uma barreira contra a imitação, podendo 

se transformar em uma fonte potencial de vantagem competitiva (WU; MELNYK; FLYNN, 

2010).  

As capabilidades operacionais são particularmente desafiadoras e difíceis para se 

medir uma vez que elas surgem de forma gradual, são tácitas, incorporadas na organização, 

manifestadas de maneira diferente e específicas das empresas que as utilizam regularmente 

para a solução de problemas usando para isso os recursos operacionais (WU; MELNYK; 

FLYNN, 2010).  

As capabilidades operacionais estão relacionadas ao uso de habilidades em executar 

uma variedade de requisitos de uma determinada atividade e focam nas técnicas e práticas 

existentes com o objetivo de entregar produtos e serviços e que corresponde à exploração 

eficiente dos recursos existentes  (ZHANG et al., 2013).  

Os benefícios das capabilidades operacionais vão desde a melhora da eficiência até a 

criação de um novo valor para os consumidores. As capabilidades operacionais são um 

conjunto de habilidades, processos e rotinas que são utilizadas na solução de problemas 

através da reconfiguração dos seus recursos operacionais (WU; MELNYK; FLYNN, 2010). 

As empresas com forte capabilidade operacional entregam eficientemente produtos de 

melhor qualidade através da utilização flexível dos processos, recursos e conhecimentos, além 

de aumentar a eficiência em custos com a inovação das operações (ZHANG; GARRETT-

JONES; SZETO, 2013). As capabilidades operacionais enfatizam que a vantagem competitiva 

é obtida pelos processos internos da empresa, que podem ser constantemente melhorados para 

enfrentar as necessidades de mercado (MOORI; SHIBAO; SANTOS, 2013). 

As capabilidades operacionais podem ser definidas como a integração de um conjunto 

complexo de habilidades desempenhadas por uma organização para melhorar as suas saídas 

através do uso mais eficiente de suas capacidades produtivas, tecnologias e fluxo de materiais, 
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reduzindo o custo das operações e melhorando a eficiência no processo de entrega (NATH; 

NACHIAPPAN; RAMANATHAN, 2010). As capabilidades operacionais compreendem um 

conjunto de dimensões que podem determinar o fracasso ou o sucesso de um negócio, e cada 

dimensão é resultado de recursos empresarias limitados que podem entrar em conflito uns 

com os outros. Por outro lado, uma dimensão pode ser utilizada para fortalecer outras 

dimensões (CHO, 2014). 

Uma cadeia de suprimentos com alto nível de colaboração, integração de processos e 

compartilhamento de informações terá como capabilidades operacionais principais a 

flexibilidade (GLIGOR; HOLCOMB, 2012), a qualidade e a entrega (VANPOUCKE; 

BOYER; VEREECKE, 2009). A qualidade é a capabilidade de se produzir e entregar  

insumos ou produtos que são confiáveis, duráveis e que estejam de acordo com as 

especificações contratadas (KRAUSE; PAGELL; CURKOVIC, 2001).  

A qualidade pode ser analisada por várias dimensões competitivas diferentes, tais 

como o desempenho superior, a confiabilidade,  a durabilidade ou a expectativa de vida útil, a 

conformidade com as especificações, a quantidade de itens de diferenciação com a 

concorrência, a estética ou acabamento superior, a capacidade de serviço (assistência técnica) 

e a qualidade percebida pelo cliente (BOWERSOX et al., 2014). Além da qualidade do 

produto, a qualidade da operação é fator importante por reduzir custos (com menores perdas e 

retrabalhos) e aumentar a confiabilidade da operação (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

2002). 

A flexibilidade significa a capabilidade de mudar a operação, ou seja, mudar o que ela 

faz, como ela faz e quando ela faz (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). A 

flexibilidade é a chave para oferecer atendimento de alto nível ao mesmo tempo em que se 

mantém a capacidade produtiva da organização (BOWERSOX et al., 2014). As empresas têm 

buscado melhorar as suas capabilidades operacionais e, assim, melhor equilibrar as exigências 

das estratégias de proliferação de produtos com o desempenho necessário. Com esse objetivo, 

as empresas têm procurado, no nível da planta industrial, flexibilidade para adaptar produtos 

existentes e atender às especificações do cliente (MALHOTRA; MACKELPRANG, 2012). 

A flexibilidade tem sido reconhecida como a capabilidade operacional chave para as 

organizações industriais e muito se tem escrito sobre as diferentes formas de flexibilidade 

para satisfazer as necessidades dos clientes (COUSENS; SZWEJCZEWSKI; SWEENEY, 

2009). A flexibilidade e a entrega podem ser consideradas relacionadas, mas elas são 

distintas. Enquanto a flexibilidade está relacionada a habilidade de mudar os prazos, o 
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fornecimento e a especificação, a entrega está ligada à rapidez, ao atendimento de prazos e à 

confiabilidade do fornecimento (SQUIRE et al., 2009), podendo ser rentável para a empresa 

aumentar a flexibilidade de produção sem alterar a sua estratégia de marketing ou alterar sua 

estratégia de marketing sem flexibilizar a sua fabricação e ainda ser altamente rentável para 

fazer as duas coisas juntas (NAIR, 2005).  

A capabilidade da empresa em responder rapidamente às necessidades dos clientes de 

modo oportuno (BOWERSOX et al., 2014) pode ser uma fonte de persistente vantagem 

competitiva, que inclui a entrega no prazo e a entrega rápida (DANESE; ROMANO, 2011). 

Entre os benefícios associados com a entrega superior ao cliente, entre outros, está a melhoria 

contínua da empresa em relação ao sistema de entrega de produto adaptando-se efetivamente 

à estratégica (PAULRAJ; CHEN, 2007). 

O relacionamento colaborativo entre os parceiros da cadeia de suprimentos pode ser 

definido como uma relação de longo prazo entre a empresa e seus fornecedores com o 

objetivo de aumentar as capabilidades operacionais de cada empresa individualmente a fim de 

alcançar benefícios significativos (BRATIĆ, 2011). 

Os relacionamentos estratégicos entre empresas e seus fornecedores influenciam as 

capabilidades operacionais. Este tipo de relacionamento envolve um alto grau de coordenação 

entre as organizações e seus fornecedores (QRUNFLEH; TARAFDAR, 2013). A raridade de 

um recurso e a disponibilidade das capabilidades operacionais dos fornecedores, por sua vez, 

são fatores chave para um intenso processo de colaboração na cadeia de suprimentos 

(LEEUW; FRANSOO, 2009). 

A literatura sobre cadeia de suprimentos mostra um número de estudos da melhoria do 

desempenho operacional que é obtida através da cadeia de suprimentos, como por exemplo, 

com a colaboração e a troca de informações entre os membros da cadeia que leva a uma 

melhoria da qualidade, a maior flexibilidade, a entrega em tempo e, consequentemente, o 

preço (RUNGTUSANATHAM et al., 2003). Assim, as capabilidades operacionais 

representam a maneira com que as empresas alcançam o seu melhor desempenho 

(RALSTON; GRAWE; DAUGHERTY, 2013).  

Nesta pesquisa, as capabilidades operacionais foram definidas como as habilidades, os 

processos organizacionais e o conhecimento que fazem com que uma organização assegure 

coordenação superior das suas atividades funcionais e as utilize da forma mais eficiente e 

eficaz (MENTZER, 2001) e tenha melhor desempenho operacional se comparada aos 

concorrentes (PONOMAROV; HOLCOMB, 2009).   
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2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

A forma de medir o desempenho operacional e financeiro é crítico para a efetiva 

gestão e para o controle. As metas operacionais nas quais as medições físicas são 

consideradas não têm o mesmo alinhamento das metas financeiras (MENTZER, 2004), o que 

as tornam mais complexas de serem definidas e medidas. 

O desempenho operacional e financeiro é um tema recorrente na administração e a 

melhoria destes desempenhos é de interesse tanto acadêmico como dos executivos das 

organizações. O desempenho normalmente é medido por indicadores financeiros, tais como 

crescimento de vendas, lucratividade, retorno sobre o ativo, lucro por ação, entre outros. O 

desempenho operacional por outro lado é medido por indicadores que refletem a eficiência 

tecnológica da organização (VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 1986).  

As metas operacionais nos informam o que a organização está realmente tentando 

fazer, elas são desenvolvidas e modificadas por meio de interações contínuas dentro das 

organizações (HALL, 2004).  

A capacidade de trabalhar em conjunto com parceiros tem permitido às empresas 

integrar e vincular as operações com maior eficácia (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008). 

A gestão da cadeia de suprimentos procura melhorar o desempenho operacional através da 

eliminação de desperdícios e da utilização mais eficiente da capacidade do fornecedor 

(interno e externo) e da tecnologia, criando uma coordenação na cadeia e mudando de 

concorrência entre empresas para a concorrência entre cadeias de suprimentos (PAULRAJ; 

CHEN, 2007). 

Entretanto, isso somente é possível se as empresas colaboram e partilham informações 

e conhecimentos por meio de um conjunto de procedimentos estabelecidos de comum acordo, 

resultando em um melhor desempenho operacional do que seria obtido sem a colaboração 

(SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008). 

Considerando o foco operacional, as empresas devem estar voltadas para os clientes, 

ter uma coordenação entre as organizações e buscar a excelência tanto no desempenho 

operacional como no de processos (BOWERSOX et al., 2014). 

A melhor eficiência do processo produtivo é verificada por vários fatores que 

compreendem a redução de perdas, maior agilidade na produção, melhor qualidade do 

produto e do processo e que levará ao melhor desempenho operacional (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). O processo mais eficiente é uma medida do sucesso e um 
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fator determinante para a lucratividade da empresa (CAO; ZHANG, 2011). 

A implementação integrada da cadeia de suprimentos fornece uma oportunidade 

estratégica para a criação de competitividade e isso implica no melhor desempenho 

operacional da empresa (HATANI et al., 2013). A cadeia deve estar alinhada com os 

objetivos estratégicos da organização, assim os fornecedores que a compõem devem possuir a 

habilidade de atender as necessidades com produtos, serviços e processos que cumpram os 

requisitos funcionais exigidos, minimizem estoques e diminuam prazos das entregas 

(LEENDERS; FEARON, 1997), reduzindo custos e criando alto valor para seus clientes 

(CAO; ZHANG, 2011). 

A colaboração, através do compartilhamento de informações e confiança, leva a um 

melhor desempenho operacional que pode ser medido, entre outros fatores, pelos custos de 

estoques, a produtividade e os custos de transporte (FAWCETT et al., 2007) 

A colaboração tem importante papel para maiores resultados de desempenho, a 

oportunidade para se alcançar desempenhos superiores é fator motivador para as empresas 

buscarem a colaboração com seus parceiros na cadeia de suprimentos. A comunicação e a 

adaptação de estratégias, táticas e operações propiciam a melhora do desempenho como um 

todo (BOUNCKEN, 2011).  

A complexa rede de trocas, rotinas compartilhadas e alavancagem de recursos comuns 

exclusivos podem ser transformados em recursos inimitáveis para as empresas de uma cadeia 

de suprimentos (IYER; IVASTAVA; RAWWAS, 2014). O alinhamento e a coordenação 

estreita entre os parceiros da cadeia de suprimentos são indispensáveis para a ligação das 

capabilidades operacionais com a melhoria do desempenho da organização (WOOK KIM, 

2006). 

No mundo atual os processos internos dos fornecedores e a gestão destes processos 

têm aumentado de importância, o desempenho dos fornecedores influencia diretamente o 

desempenho de vários parceiros e da cadeia como um todo (MORE; BASU, 2013). As 

atividades da cadeia de suprimentos estão positivamente relacionadas ao desempenho 

operacional  (PRAJOGO; HUO; HAN, 2012).  

Para esta pesquisa , o desempenho operacional está relacionado à redução dos tempos 

dos ciclos na produção, melhor produtividade, redução dos custos logísticos e redução dos 

custos de operação que são importantes objetivos a serem atingidos na implementação da 

gestão da cadeia de suprimentos (OU et al., 2010). 
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3 MODELO ORIENTADOR E HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

Podem existir vários tipos de pesquisa mas baseados no procedimento geral de 

investigação a pesquisa pode ser classificada em três tipos: bibliográfica, experimental e 

descritiva (KOCHE, 1997) ou, ainda, a pesquisa pode ser classificada por dois critérios 

básicos: quanto aos fins e quanto aos meios (VERGARA, 2000).   

Utilizando-se a última classificação, esta pesquisa quanto aos fins foi de natureza 

exploratória e descritiva. Exploratória porque se pretendeu compreender o problema 

enfrentado pelo pesquisador, buscando um melhor entendimento sobre sua natureza e obtendo 

dados adicionais para uma fase posterior (AAKER; KUMAR; DAY, 2001; MALHOTRA, 

2001), e assim melhor entender as práticas de colaboração na gestão da cadeia de 

suprimentos, as capabilidades operacionais e as medidas de desempenho operacional nas 

empresas pesquisadas e a relação entre os constructos do modelo de pesquisa com base em 

informações levantadas através de entrevistas. 

A pesquisa também foi de natureza descritiva visto que teve como principal objetivo 

descrever algo (MALHOTRA, 2001) com enunciado claro do problema, hipóteses específicas 

e com necessidade detalhada de informações (AAKER; KUMAR; DAY, 2001), não 

permitindo a manipulação, apesar de estudar a relação entre duas ou mais variáveis (KOCHE, 

1997). As relações entre as variáveis da pesquisa foram observadas na medida em que elas se 

manifestam espontaneamente nos fatos, situações e condições existentes (KOCHE, 1997). 

A pesquisa em questão, quanto aos meios de investigação, foi bibliográfica com base 

em material publicado em livros, periódicos acadêmicos, revistas e internet para a construção 

do referencial teórico e na análise bibliométrica e de campo, através de entrevistas e aplicação 

de questionários estruturados.  

Definido o tipo de pesquisa, formalizou-se um modelo que orientasse a 

operacionalização das variáveis, buscando atingir os objetivos traçados, possibilitando 

corroborar ou rejeitar a hipótese formulada a partir do problema de pesquisa. 

A pesquisa em questão foi dividida nos constructos colaboração na cadeia de 

suprimentos, com as escalas de medições relacionadas a objetivos comuns entre empresas 

compradoras e vendedoras, ao compartilhamento de informações, inclusive as consideradas 

de natureza estratégica, e o compartilhamento de recursos, incluindo aí equipamentos, 

instalações e materiais, além de recursos humanos; as capabilidades operacionais, a serem 

medidas através da qualidade de produtos e processos, flexibilidade e entrega e finalmente o 
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desempenho operacional, a ser medido através da melhoria dos processos operacionais e a 

redução de custo, com a diminuição de retrabalhos, dos custos de produção e estoques 

menores. O modelo orientador da pesquisa, mostrando o relacionamento das variáveis e 

hipóteses, está ilustrado na Figura 1. 

A hipótese é a resposta antecipada ao problema de pesquisa (VERGARA, 2000), a 

demonstração da ideia central do trabalho científico, uma afirmação que, por meio da 

investigação, procura-se confirmar ou refutar, dependendo do caso (SEVERINO, 1996). 

 

      Figura 1 - Modelo orientador da pesquisa (hipóteses H1 a H3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

       Fonte: o autor 

 

 

A colaboração na cadeia de suprimentos, definida como um processo de parceria, na 

qual duas ou mais organizações autônomas trabalham em conjunto para planejar e executar 

suas operações buscando objetivos comuns e benefícios mútuos (CAO; ZHANG, 2011) e que 

tem como premissas a confiança mútua, a abertura, os riscos e retornos compartilhados e 

levam a uma vantagem competitiva resultando em um melhor desempenho (GENTRY, 1993; 

ZSIDISIN; ELLRAM, 2001).  A colaboração pode trazer benefícios significativos, como a 

redução de estoques e a redução de custos, levando a melhoras significativas de desempenho 

das organizações (VEREECKE; MUYLLE, 2006). Desta forma, apresenta-se a primeira 

hipótese: 

 

Hipótese H1: A colaboração na cadeia de suprimentos com seus fornecedores tem efeito 

positivo e significante sobre o desempenho operacional da empresa compradora. 

Desempenho 

Operacional 

Capabilidades 

Operacionais 

Colaboração na  

Cadeia de 

Suprimentos  

a 

H1 

H3 H2 
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As capabilidades operacionais são particularmente desafiadoras e de difícil medição 

(WU; MELNYK; FLYNN, 2010). Estão relacionadas ao uso de habilidades em executar uma 

variedade de requisitos, de uma determinada atividade e focam nas técnicas e práticas 

existentes (ZHANG et al., 2013) que as empresas precisam exceder para suportar os objetivos 

corporativos, mostrando a operação como uma fonte de valor para a organização, sendo 

identificadas as dimensões principais da qualidade, da flexibilidade e da entrega como 

relevantes para o melhor desempenho (HSU et al., 2009). A colaboração na cadeia de 

suprimentos compartilha conhecimentos e experiências em esforços conjuntos, como por 

exemplo na solução de problemas, buscando melhorar as operações e aumentar a 

produtividade (CHEN; SOHAL; PRAJOGO, 2013) e consequentemente as capabilidades 

operacionais. Assim, surgem a segunda e a terceira hipóteses: 

 

Hipótese H2: A colaboração na cadeia de suprimentos com seus fornecedores tem efeito 

positivo e significante sobre as capabilidades operacionais da empresa compradora. 

 

Hipótese H3: As capabilidades operacionais têm efeito positivo e significante sobre o 

desempenho operacional da empresa compradora. 

 

As capabilidades operacionais da empresa foco (ou compradora) podem ser 

influenciadas pela maior colaboração na cadeia de suprimentos. Como, por exemplo, 

aprimorando o compartilhamento de informações e de recursos e assim desenvolvendo 

fornecedores, novos ou atuais, que contribuam com a qualidade e com o melhor desempenho 

dos produtos ou com a melhoria da qualidade dos processos existentes. A melhoria destas 

capabilidades operacionais impactam no desempenho operacional da organização. Assim, 

surge a quarta hipótese. 

 

Hipótese H4: As capabilidades operacionais medeiam à relação entre a colaboração na cadeia 

de suprimentos e o desempenho operacional da empresa compradora. 

 

 Definidas as hipóteses, na próxima seção são apresentadas a metodologia e as 

diferentes fases em que a pesquisa foi estruturada. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para o seu desenvolvimento, a pesquisa foi realizada em fases distintas conforme 

mostra a Figura 2. A primeira fase referiu-se a análise bibliométrica, com o levantamento dos 

artigos publicados em relação aos constructos: colaboração na cadeia de suprimentos, 

capabilidades operacionais e desempenho operacional. Os artigos foram selecionados nas 

bases de dados Proquest e Ebsco, com o objetivo de construir os instrumentos de coleta de 

dados nas demais fases da pesquisa. A segunda compreendeu uma pesquisa exploratória na 

qual os constructos foram verificados através de entrevistas espontâneas (questões abertas) e 

aplicação de questões fechadas com dez representantes do setor de bens de capital, com o 

objetivo de verificar as relações propostas no modelo de pesquisa. Na última fase foi realizada 

a pesquisa descritiva, com o objetivo de testar as hipóteses e validar o modelo de pesquisa.  

 
  Figura 2 - Fluxo do desenvolvimento da pesquisa 
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4.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Incluir todo o setor de Bens de Capital na pesquisa seria demais abrangente, com uma 

realidade extremamente complexa e histórica, não sendo possível analisá-lo na sua totalidade 

(VERGARA, 2000), dada as diferenças que existem nos tipos de indústria que compõem este 

setor. 

A delimitação do estudo é a moldura que o autor coloca e onde se explicita o que será 

considerado na pesquisa (VERGARA, 2000). Assim, para efeito de classificação dos setores 

pesquisados, foi utilizado o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que é 

o instrumento de padronização dos códigos de atividade econômica e dos critérios de 

enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país 

(RECEITA FEDERAL,2014). 

A classificação CNAE utilizada é relativa à indústria de transformação, 

compreendendo as atividades realizadas em plantas industriais, utilizando máquinas movidas 

por algum tipo de energia motriz e equipamentos com a finalidade de manipular e 

movimentar materiais, produzindo bens tangíveis (IBGE,2014). Dentro desta grande 

classificação foram pesquisadas empresas, em sua grande maioria, associadas à ABIMAQ 

(Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos) e algumas empresas 

também associadas à ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Eletro Eletrônica), 

conforme classificação CNAE detalhada no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Classificação CNAE (Grupo/Classe) 

Grupo Classe Denominação 

271 2710-4 Fabricação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos. 

273 2731-7 Fabricação de Aparelhos e Equipamentos para Distribuição e Controle de Energia Elétrica 

281 Todos Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de Transmissão. 

282 Todos Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral. 

284 Todos Fabricação de Máquinas-Ferramenta. 

285 Todos Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso na Extração Mineral e na Construção. 

286 Todos Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Industrial Específico. 

331 3311-2 Manutenção e Reparação de Tanques, Reservatórios Metálicos e Caldeiras. 

331 3313-9 Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos. 

331 3314-7 Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos da Indústria Mecânica. 

332 3321-0 Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais. 

Fonte: IBGE-CONCLA (2014) 

 

Assim, o presente estudo se restringiu a uma amostra das empresas do setor de Bens 

de Capital, filiadas principalmente à ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos) e para alguns CNAE`s por empresas que também integram a 

http://cnae.ibge.gov.br/?view=classe&tipo=cnae&versao=9&classe=33112
http://cnae.ibge.gov.br/?view=classe&tipo=cnae&versao=9&classe=33139
http://cnae.ibge.gov.br/?view=classe&tipo=cnae&versao=9&classe=33147
http://cnae.ibge.gov.br/?view=classe&tipo=cnae&versao=9&classe=33210
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ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Eletro Eletrônica), com a visão da empresa 

compradora de materiais e serviços desta cadeia de suprimentos. 

Em relação à complexidade, a cadeia de suprimentos pode ser definida em três graus: 

a) a direta, composta da empresa foco ou a principal da cadeia, fornecedores e clientes de 1ª 

camada; b) a estendida, que envolve mais outras camadas tanto de fornecedores como clientes 

e c) a total que engloba todos os fornecedores envolvidos a montante e a jusante para 

fornecimento de um produto, serviço, suporte financeiro e informação (MENTZER et al., 

2001).  

No estudo em questão foi utilizada a cadeia de suprimentos direta, no relacionamento 

de colaboração entre a empresa foco ( ou compradora) e os fornecedores de primeira camada 

(ou de camada imediatamente anterior), entendendo que estes fornecedores têm ou deveriam 

ter relacionamentos mais colaborativos com a empresa foco (ou compradora) do que os de 

camadas mais distantes ou de organizações não ligadas diretamente ao fornecimento de 

materiais e insumos para a produção, conforme Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Complexidade da cadeia de suprimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mentzer et al., 2001 
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Em termos teóricos, o estudo não abrangeu todas as práticas de colaboração na cadeia 

de suprimentos que conforme Cao e Zhang  (2011)  podem  ser  divididas em sete dimensões 

(objetivos comuns, decisões sincronizadas, alinhamento de incentivos, comunicação 

colaborativa, compartilhamento de recursos, compartilhamento de informações e criação de 

conhecimento comum), mas procurou entender como a colaboração entre empresa 

compradora e vendedora contribuiu para a melhoria das capabilidades operacionais e a sua 

influência no desempenho operacional das organizações envolvidas em uma determinada 

cadeia de suprimentos. Para esta pesquisa, e conforme Cao et al. (2010), foram consideradas 

as seguintes práticas da colaboração na cadeia de suprimentos: compartilhamento de 

informações - informações estratégicas, informações relevantes e informações em tempo; b) 

objetivos comuns - entendimento que os objetivos serão atingidos pela cadeia como um todo) 

e c) compartilhamento de recursos - equipamentos, instalações e pessoal.   

 Liu et al. (2013) diferenciaram o desempenho operacional do desempenho dos 

negócios como dois aspectos-chave para os resultados da empresa. Assim, o desempenho 

operacional refere-se a melhora de uma empresa em relação aos seus concorrentes, ao passo 

que o desempenho dos negócios refere-se ao desempenho financeiro de uma empresa e está 

relacionado, por exemplo, ao retorno sobre investimentos, rentabilidade e lucro líquido. Nesta 

pesquisa, não foram considerados aspectos relacionados ao desempenho financeiro. O 

desempenho operacional foi caracterizado por: a) melhoria nos processos produtivos – 

redução de paradas por reprogramação, eficiência do processo e aumento de produtividade e 

b) reduções de custo - custos logísticos, redução do retrabalho e  custos de produção.  

As principais capabilidades operacionais são custo, qualidade, entrega e flexibilidade  

e mostram a força das operações internas e que podem levar a uma vantagem competitiva 

sustentável (NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 2014). Nesta pesquisa, a capabilidade 

operacional de custo não foi considerada, visto que custo foi tratado como uma medida de 

desempenho operacional e não como uma capabilidade operacional. Assim, e ainda segundo 

os mesmos autores, nesta pesquisa foram consideradas as seguintes capabilidades 

operacionais: a) qualidade - grau em que os produtos fornecidos atendem e superam as 

expectativas dos  clientes, além da qualidade dos processos que garantem o desempenho do 

produto fornecido, b) entrega – entrega de produtos e serviços de maneira rápida, confiável, 

no prazo acordado e no tempo adequado e c) flexibilidade – resposta as necessidades de 

mudança dos clientes no fornecimento de materiais e serviços, em relação ao prazo de entrega 

e especificações do produto. 
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5 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta fase da pesquisa consistiu na análise bibliométrica, em que se buscou uma revisão 

da literatura existente a respeito dos constructos colaboração na cadeia de suprimentos, 

capabilidades operacionais e desempenho operacional. Para esta fase a pesquisa foi 

qualitativa, buscando identificar as diferentes abordagens e elaborar o roteiro da pesquisa 

exploratória (questões abertas e fechadas), utilizado na próxima fase da pesquisa. 

 

5.1.1 Universo da pesquisa, amostra e coleta de dados 

 

O universo da pesquisa para esta fase compreendeu os artigos publicados sobre os 

constructos acima mencionados, nas bases de dados Proquest e Ebsco. A amostra foi restrita 

aos artigos acadêmicos, revisado por pares, constantes na bases de dados citadas entre os anos 

de 2000 a 2016.  Os artigos foram selecionados relacionando inicialmente as palavras-chaves 

supply chain (cadeia de suprimentos) e collaboration (colaboração), supply chain e 

operational capabilities (capabilidades operacionais) e finalmente as palavras supply chain e 

operational performance (desempenho operacional). 

 

5.1.2 Limitação do Método 

 

Uma das limitações do método estava relacionada à escolha de artigos publicados em 

língua inglesa ou portuguesa. A escolha de duas bases de dados pode ter implicado no não 

aproveitamento de artigos importantes publicados em outras bases. Outra limitação foi a 

seleção de artigos acadêmicos e revisados por pares, com a utilização de ferramentas de busca 

das bases de dados Ebsco e Proquest, excluindo artigos importantes que não se enquadravam 

nestas categorias.  

Outra limitação foi o critério de classificação dos artigos por relevância (número de 

citações) e em ordem decrescente da data de publicação. A escolha das palavras-chaves pode 

ter contribuído para a retirada de artigos que contivessem expressões equivalentes e 

relacionadas ao tema. Finalizando, os artigos foram selecionados em periódicos pré-definidos, 

o que pode ter excluído artigos relevantes publicados nos demais periódicos.   
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5.2 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS PERIÓDICOS 

 

Esta fase da pesquisa teve como objetivo revisar a literatura referente à Colaboração, 

Desempenho Operacional e Capabilidades Operacionais nas Cadeias de Suprimentos. Para 

isso utilizou-se das bases de dados Proquest e Ebsco buscando identificar artigos escritos a 

partir do ano 2000 e que contemplassem de alguma forma as palavras-chave mencionadas. 

Foram previamente escolhidos periódicos com base na classificação CAPES-Qualis e/ou pelo 

seu Fator de Impacto.  

Desta forma, buscou-se na identificar na literatura de que forma os autores estão 

relacionando a colaboração entre empresas componentes da cadeia de suprimentos, com a 

melhoria das capabilidades operacionais e com o melhor desempenho operacional das 

organizações. 

As leis básicas que regem a Bibliometria são as leis de Lotka que estão relacionadas à 

produtividade dos autores, ou seja, um pequeno número de autores é responsável pela maior 

quantidade de publicações, de Bradford que se relaciona com a produtividade dos periódicos e 

de Zipf que mede a frequência de palavras em relação à determinado tema (FERREIRA, 

2010).  

A lei de Bradford permite medir a produtividade de revistas sobre um determinado 

assunto, mostrando que se for ordenada a produtividade em ordem decrescente sobre um 

assunto específico será observado um núcleo de periódicos mais relevantes sobre um tema  

(FERREIRA, 2010). 

No estudo em questão foi utilizada uma adaptação da Lei de Bradford buscando 

verificar a incidência de determinados temas em periódicos previamente escolhidos, com base 

na quantidade de artigos publicados sobre o referido tema. 

Em uma primeira análise foram selecionados os artigos que relacionavam as palavras 

colaboração (collaboration) e cadeia de suprimentos (supply chain). O resultando mostrou 

que na Base Proquest, nos últimos 16 anos, foram publicados 8923 artigos sobre os temas em 

questão (Gráfico 1).    
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                          Gráfico 1 – Publicações por ano sobre colaboração e cadeia de suprimentos (Proquest) 
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                          Fonte: o autor 

 

Nota-se o crescente interesse pelo tema nos últimos anos, com crescimento expressivo 

a partir do ano 2000.  Considerando a base de dados Ebsco, no mesmo período, foram 

publicados 7942 artigos com os temas em questão (Gráfico 2). O comportamento da curva foi 

bastante similar à base de dados anterior. 

 

            Gráfico 2 – Publicações por ano colaboração e cadeia de suprimentos (Ebsco) 
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           Fonte: o autor 

 

A partir desta seleção inicial foram escolhidos periódicos, nas bases de dados 

utilizadas, com alto fator de impacto ou classificação Qualis/CAPES acima de A2. Em 

destaque, na Tabela 1, os periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema 

(International Journal of Production Research, Supply Chain Management, International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management e International Journal of 

Operations & Production Management).  
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Tabela 1 - Periódicos (colaboração e cadeia de suprimentos) 

Publicação Sigla 
Qualis/ 

CAPES 

Fator 

Impacto 
Total % 

Base 

Dados 

International Journal of Production 

Research 
IJPR A1 1,693 472 16,0% Ebsco 

Supply Chain Management SCMJ A1 2,731 398 13,5% Proquest 

International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management 
PDLM A1 2,101 353 12,0% Proquest 

International Journal of Operations & 

Production Management 
JOPM A1 2,252 350 11,9% Proquest 

Journal of Business Logistics JBLO S/C 2,340 
203 6,9% Ebsco 

119 4,0% Proquest 

Industrial Management & Data Systems IMDS S/C 1,278 258 8,8% Proquest 

Journal of Supply Chain Management JSCM S/C 4,571 183 6,2% Proquest 

International Journal of Logistics 

Management 
IJLM A2 0,917 172 5,8% Proquest 

Journal of Manufacturing Technology 

Management 
JMTM A1 S/C 159 5,4% Proquest 

Business Process Management Journal BPMJ A1 S/C 148 5,0% Proquest 

Benchmarking BENC A1 S/C 133 4,5% Proquest 

   Total 2948 100,0%  

   Fonte: o autor 

 

Os 2948 artigos relacionados foram classificados por relevância (número de citações) 

e em ordem decrescente da data de publicação.  A partir destes critérios foram selecionados 

100 artigos para a depuração final. Esta etapa contemplou a verificação dos títulos, resumos e 

das atividades econômicas das empresas pesquisadas, com a consequente exclusão de artigos 

não relacionados ao escopo da pesquisa. Nesta última depuração foram escolhidos 32 artigos 

para a análise em profundidade. A Tabela 2, ilustra o número de artigos selecionados por ano 

e por periódico. Os artigos selecionados nos periódicos estão relacionados no APÊNDICE A. 

 

Tabela 2 - Artigos colaboração e cadeia de suprimentos (ano e periódico) 

SIGLA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

JOPM  1 1   1  1    4 

IJPR       2    1 3 

SCMJ 2  1 1 1 1 1     7 

JBLO 1  1  1 1      4 

PDLM        1    1 

IMDS    1 1       2 

BENC 1      1 1   2 4 

JSCM        1 1  1 3 

IJLM  1 1         2 

BPMJ     1       1 

Total 4 2 4 2 4 3 4 4 1 0 4 32 

Fonte: o autor 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=f69682bd-91b0-444d-9635-193c9a3f561d@sessionmgr120&vid=5&cluster=Journal%24international+journal+of+production+research
http://web.b.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=f69682bd-91b0-444d-9635-193c9a3f561d@sessionmgr120&vid=5&cluster=Journal%24international+journal+of+production+research
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Em uma nova seleção, agora relacionando às palavras-chave cadeia de suprimentos 

(supply chain) com as capabilidades operacionais (operational capabilities), notou-se um 

comportamento similar da curva anterior conforme pode ser observado nos Gráficos 3 e 4, 

com maior incidência de publicações a partir do ano de 2007. Apesar da similaridade das 

curvas, o universo de artigos foi substancialmente menor. O total de artigos nesta nova 

seleção foi de 234 (Base de dados - Proquest) e 218 (Base de dados - Ebsco).  

    
             Gráfico 3 – Publicações por ano capabilidades operacionais e cadeia de suprimentos (Proquest) 
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               Fonte: o autor 

 

 
             Gráfico 4 – Publicações por ano capabilidades operacionais e cadeia de suprimentos (Ebsco) 
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Mantendo a linha adotada, os periódicos selecionados foram os mesmos da seleção 

anterior, com destaque para o International Journal of Operations & Production 

Management, International Journal of Production Research, Supply Chain Management e o 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management que apareceram entre 

os quatro primeiros quando ordenados por número de artigos publicados, referentes ao tema 

Capabilidades Operacionais e Cadeia de Suprimentos, conforme pode ser observado na 

Tabela 3.  

 

 

  Tabela 3 - Periódicos (capabilidades operacionais e cadeia de suprimentos) 

Publicação Sigla 
Qualis/ 

CAPES 

Fator 

Impacto 
Total % 

Base 

Dados 

International Journal of Operations & 

Production Management 
JOPM A1 2,252 25 23,8% Proquest 

International Journal of Production 

Research 
IJPR A1 1,693 15 14,3% Ebsco 

Supply Chain Management SCMJ A1 2,731 11 10,5% Proquest 

International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management 
PDLM A1 2,101 11 10,5% Proquest 

Journal of Supply Chain Management JSCM S/C 4,571 10 9,5% Proquest 

Journal of Business Logistics JBLO S/C 2,340 
5 4,8% Ebsco 

4 3,8% Proquest 

International Journal of Logistics 

Management 
IJLM A2 0,917 8 7,6% Proquest 

Journal of Manufacturing Technology 

Management 
JMTM A1 S/C 6 5,7% Proquest 

Business Process Management Journal BPMJ A1 S/C 5 4,8% Proquest 

Benchmarking BENC A1 S/C 3 2,9% Proquest 

Industrial Management & Data Systems IMDS S/C 1,278 2 1,9% Proquest 

   Total 105 100,0%  

  Fonte: o autor  

 

 

Os 105 artigos foram classificados em ordem de relevância e posteriormente em 

ordem decrescente de data de publicação. A partir destes critérios, e após nova depuração,  

foram escolhidos 18 artigos conforme Tabela 4. No APÊNDICE A estão relacionados os 

artigos selecionados para análise na sequência do trabalho. 

 

 

 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=f69682bd-91b0-444d-9635-193c9a3f561d@sessionmgr120&vid=5&cluster=Journal%24international+journal+of+production+research
http://web.b.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=f69682bd-91b0-444d-9635-193c9a3f561d@sessionmgr120&vid=5&cluster=Journal%24international+journal+of+production+research
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                   Tabela 4 - Artigos capabilidades operacionais e cadeia de suprimentos (ano e periódico) 

SIGLA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

JOPM 1   2   0  3 

IJPR    1  1 1  3 

SCMJ       1 2 3 

PDLM   1      1 

BENC      1   1 

IJLM   1 1    1 3 

BPMJ      1  1 2 

JMTM      1  1 2 

Total 1 0 2 4 0 4 2 5 18 

                    Fonte: o autor 

 

 

Na sequência, utilizando as mesmas bases de dados, foram selecionados os artigos que 

relacionavam as palavras-chave cadeia de suprimentos (supply chain) e desempenho 

operacional (operational performance). Verificou-se também um comportamento similar da 

curva, conforme pode ser observado na Gráfico 5 (base de dados – Proquest) e no Gráfico 6 

(Base de dados – Ebsco). 

 

 

                Gráfico 5 – Publicações por ano desempenho operacional e cadeia de suprimentos ( Proquest) 
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61 

 

 

 

                    Gráfico 6 – Publicações por ano desempenho operacional e cadeia de suprimentos (Ebsco) 
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                    Fonte: o autor 

 

O total de artigos nesta terceira seleção foi de 1437 (Proquest) e 1060 (Ebsco). Os 

periódicos com maior incidência de artigos publicados sobre o tema foram o International 

Journal of Operations & Production Management, International Journal of Production 

Research, o Supply Chain Management e o Journal of Business Logistics, conforme pode ser 

observado na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Periódicos (desempenho operacional e cadeia de suprimentos) 

Publicação Sigla 
Qualis/ 

CAPES 

Fator 

Impacto 
Total % 

Base 

Dados 

International Journal of Operations & 

Production Management 
JOPM A1 2,252 175 20,6% Proquest 

International Journal of Production 

Research 
IJPR A1 1,693 148 17,4% Ebsco 

Supply Chain Management SCM A1 2,731 79 9,3% Proquest 

Journal of Business Logistics JBLO S/C 2,340 
51 6,0% Ebsco 

28 3,3% Proquest 

International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management 
JPDL A1 2,101 65 7,6% Proquest 

Industrial Management & Data Systems IMDS S/C 1,278 65 7,6% Proquest 

Benchmarking BENC A1 S/C 61 7,2% Proquest 

Journal of Supply Chain Management JSCM S/C 4,571 59 6,9% Proquest 

International Journal of Logistics 

Management 
IJLM A2 0,917 47 5,5% Proquest 

Journal of Manufacturing Technology 

Management 
JMTM A1 S/C 40 4,7% Proquest 

Business Process Management Journal BPMJ A1 S/C 33 3,9% Proquest 
   Total 851 100,0%  

Fonte: o autor 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=f69682bd-91b0-444d-9635-193c9a3f561d@sessionmgr120&vid=5&cluster=Journal%24international+journal+of+production+research
http://web.b.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=f69682bd-91b0-444d-9635-193c9a3f561d@sessionmgr120&vid=5&cluster=Journal%24international+journal+of+production+research
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Nesta última seleção foram escolhidos para análise 15 artigos, a partir dos mesmos 

critérios e depurações utilizados anteriormente e mantendo-se a mesma relação de periódicos 

das seleções anteriores (Tabela 6). No APÊNDICE A estão relacionados os artigos 

selecionados para análise na sequência do trabalho. 

 

Tabela 6 - Artigos desempenho operacional e cadeia de suprimentos (ano e periódico) 
SIGLA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

JOPM 1       1   1 3 

SCMJ    1 1   1 1 2 1 7 

PDLM   1         1 

IMDS     2      1 3 

JSCM    1        1 

Total 1 0 1 2 3 0 0 2 1 2 3 15 

Fonte: o autor 

 

Por fim, se forem consideradas as palavras-chave cadeia de suprimentos (supply 

chain), colaboração (collaboration) e desempenho operacional (operational performance)  foi 

encontrado um percentual de similaridade de 55%, entre os 20 artigos mais relevantes, em 

relação aos artigos selecionados. 

Relacionando as palavras-chave, cadeia de suprimentos (supply chain), colaboração 

(collaboration) e capabilidades operacionais (operational capabilities), o índice de 

similaridade foi de 60% em relação aos selecionados anteriormente. 

Considerando todas as palavras-chave, o índice de similaridade encontrado foi de 

40,0%, mostrando que a escolha dos artigos pelo critério adotado foi adequada, conforme 

indicado na Tabela 7. 

 

 
   Tabela 7 - Similaridade dos artigos (palavras-chave) 

Palavras-Chave % 

Cadeia de suprimentos, colaboração e desempenho operacional  55,0 

Cadeia de suprimentos, colaboração e capabilidades operacionais  60,0 

Cadeia de suprimentos, colaboração, desempenho operacional e 

capabilidades operacionais 
40,0 

          Fonte: o autor 

 

Com a seleção dos artigos partiu-se para a sua classificação em relação à Colaboração 

na cadeia de Suprimentos (Compartilhamento de Recursos, Compartilhamento de 

Informações e Objetivos Comuns), Capabilidades Operacionais (Qualidade, Flexibilidade e 

Entrega) e Desempenho Operacional (Redução de Custos e Melhoria de Processos), conforme 

mostrado nos Quadros 4 e 5 na sequência. 
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             Quadro 4 - Autores selecionados (colaboração na cadeia de suprimentos) 

AUTORES 
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(SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008) X X X X 

(LEEUW; FRANSOO, 2009) X X   X 

(FAWCETT et al., 2012) X     X 

(MATOPOULOS et al., 2007) X     X 

(STANK; DITTMANN; AUTRY, 2011) X X X X 

(FAWCETT; MAGNAN; MCCARTER, 2008) X     X 

(SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008) X X X X 

(ERIK ERIKSSON, 2010) X X     

(KAMPSTRA; ASHAYERI; GATTORNA, 2006) X X     

(CAO; ZHANG, 2011) X X X X 

(HADAYA; CASSIVI, 2007) X     X 

(KAHN; MALTZ; MENTZER, 2006) X     X 

(VEREECKE; MUYLLE, 2006) X X   X 

(FAWCETT; MAGNAN; FAWCETT, 2010) X X   X 

(SINGH; POWER, 2009) X     X 

(FAWCETT et al., 2011) X X X X 

(CASSIVI, 2006) X     X 

(RAMANATHAN; GUNASEKARAN; SUBRAMANIAN, 2011) X     X 

(BARRAT, 2004) X X X X 

(SIMATUPANG; WRIGHT; SRIDHARAN, 2004) X X X X 

(SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005) X    

(PAWLAK; MAŁYSZEK, 2008) X     X 

(SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2004b) X X X X 

(MIN et al., 2005) X X X X 

(XU; DONG, 2004) X     X 

(CAO et al., 2010) X X X X 

(LEE et al., 2010) X X X X 

(DANESE; BORTOLOTTI, 2014) X   X 

(ADAMS et al., 2014) X   X 

(ZACHARIA; NIX; LUSCH, 2009) X   X 

(KUMAR; BANERJEE, 2014) X     X 

(ELLRAM; COOPER, 2014) X X X X 

             Fonte: o autor 

 

Os artigos sobre colaboração na cadeia de suprimentos foram analisados e deles se 

extraíram as questões e assertivas a serem utilizadas na entrevista espontânea (questões 

abertas) e nas questões fechadas da pesquisa exploratória. Estes artigos também foram a base 

para o questionário final a ser aplicado na pesquisa descritiva.  

Cao et al. (2010), por exemplo, utilizaram como assertivas para avaliar a colaboração 

na cadeia de suprimentos: a) o compartilhamento de informações (informações relevantes, 

informações em tempo, acurácia das informações, etc...); b) os objetivos comuns (acordo 
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sobre os objetivos, acordo sobre importância, entendimento que os objetivos serão atingidos 

pela cadeia como um todo, etc...) e c) o compartilhamento de recursos (suporte técnico, 

equipamentos, pessoal dedicado, recursos financeiros e não financeiros, etc...).  Para Lee et al. 

(2010) a colaboração (estratégica e operacional) foi avaliada por uma série de assertivas, tais 

como, os esforços conjuntos entre os fornecedores principais e a empresa para as atividades 

operacionais, os esforços para a solução conjunta de problemas e o investimento de tempo e 

dinheiro nas atividades operacionais. 

Kumar e Banerjee (2014) desenvolveram um índice para medir as práticas 

colaborativas na cadeia de suprimentos e utilizaram como variáveis, entre outras, o 

compartilhamento de recursos (estoque, tecnologia e máquinas) e a solução de problemas 

comuns (solução de conflitos, definição de recompensas e tomada de ações corretivas). 

Para Simatupang e Sridharan (2008), a colaboração na cadeia de suprimentos 

contribuiu para que os membros da cadeia melhorassem os seus desempenhos individuais e 

coletivos. O estudo qualitativo teve como proposta desenhar um modelo de colaboração 

composto por cinco elementos chave: sistema de desempenho colaborativo, compartilhamento 

de informações, sincronização de decisão, o alinhamento de incentivos e os processos 

inovativos da cadeia de suprimentos.  

Os resultados do estudo desenvolvido por Adams et al. (2014) indicaram que a 

colaboração e a integração interagem para formar outros recursos que coletivamente 

influenciam no desempenho das empresas. Como assertivas para a colaboração na cadeia de 

suprimentos foram utilizadas o compartilhamento de informações estratégicas com os 

fornecedores e o compartilhamento de informações operacionais.   

Em outro estudo qualitativo, Fawcett, Magnan e Fawcett (2010) apontaram como 

dificultadores da colaboração na cadeia de suprimentos a inadequação das informações, em 

termos de conectividade e compartilhamento, e o pequeno alinhamento dos objetivos e formas 

de mensuração de resultados na cadeia de suprimentos. Para Singh e Power (2009), a 

colaboração com os parceiros comerciais são importantes drivers para o melhor desempenho 

da empresa e entre as assertivas utilizadas para medir o envolvimento dos fornecedores estão 

a busca de relações de longo prazo com os fornecedores, o compartilhamento de informações 

para melhorar a resposta do fornecedor e a qualidade, destacando que os ganhos advindos da 

colaboração devem ser compartilhados com os parceiros da cadeia. 

Fawcett et al. (2011) utilizaram no modelo de seu estudo como constructos e 

assertivas: a) cultura do compartilhamento de informações (compartilhamento frequente de 
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informações abertas entre os membros da cadeia, compartilhamento de conhecimento técnico 

com clientes e fornecedores, boa vontade em compartilhar informações, etc..) e b) 

colaboração na cadeia de suprimentos (compartilhamento de recursos, desenvolvimento em 

conjunto de objetivos estratégicos, compartilhamento de riscos e recompensas, etc...). 

Em outro estudo Min et al. (2005) avaliaram a colaboração na cadeia de suprimentos 

entre os executivos e definiram as melhores práticas. No modelo foram identificados os 

antecedentes necessários para a colaboração, a colaboração na cadeia de suprimentos e os 

resultados decorrentes da colaboração (consequentes). A colaboração na cadeia de 

suprimentos, neste estudo, foi formada pelo compartilhamento de informações, o 

planejamento e a solução de problemas em conjunto, as medições de performance comuns 

entre os parceiros e a alavancagem de recursos e habilidades. Como consequência da 

colaboração as empresas melhoraram a sua eficiência (melhor utilização dos recursos 

disponíveis) e a eficácia (forma como as metas são atingidas).  

Para Ramanathan, Gunasekaran e Subramanian (2011), a implementação bem 

sucedida da colaboração na cadeia de suprimentos em algumas empresas tinha incentivado 

outras a buscar a colaboração. Os autores propuseram um modelo para estudar o desempenho 

das empresas envolvidas em estágios iniciais e avançados de colaboração. Como métricas 

para o estágio avançado, neste estudo de caso qualitativo, os autores apontaram o 

compartilhamento de informações e a qualidade da informação trocada entre os membros da 

cadeia. 

Barrat (2004) colocou que a colaboração era entendida de muitas maneiras pelas 

organizações e indivíduos, sugerindo que muitos dos problemas estavam relacionados com 

esta falta de entendimento único. Outra barreira  apontada pelo autor estava relacionada com o 

contexto da colaboração (quando e com quem colaborar), o contexto mais apropriado para as 

empresas era o de colaborar com uma pequena quantidade de fornecedores e clientes 

significativos. No estudo foram identificados os elementos da colaboração: cultura 

colaborativa (compartilhamento de informações e abertura das comunicações), alinhamento 

de processos, decisões conjuntas, métricas de performance, comprometimento e recursos 

(pessoais e materiais), suporte entre organizações e foco corporativo.  

Em outro estudo, Zacharia, Nix e Lusch (2009) analisaram como a colaboração afetou 

os resultados operacionais, relacionais e o desempenho dos negócios. Como assertivas para a 

pesquisa, os autores utilizaram, a partir da revisão da literatura, o compartilhamento de 

informações, a necessidade dos parceiros na cadeia de suprimentos para que ambos atinjam os 
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objetivos, o compartilhamento de recursos (conhecimento e habilidades). A partir de 

entrevistas, neste mesmo estudo, também foram construídas assertivas relacionadas ao 

compartilhamento de informações e a definição de objetivos comuns entre as empresas. 

Para Cao e Zhang (2011), a colaboração na cadeia de suprimentos melhorou a 

vantagem colaborativa que foi definida pelos autores como os benefícios estratégicos que 

eram obtidos sobre os competidores através dos relacionamentos na cadeia de suprimentos. A 

vantagem colaborativa estava relacionada com os resultados sinérgicos obtidos pelos 

parceiros e que não eram obtidos pelas empresas se atuassem sozinhas. Como assertivas para 

a colaboração, os autores utilizaram: a) compartilhamento de informações (informações 

relevantes, informações em tempo, informações com acurácia, informações completas e 

informações confidenciais); b) compartilhamento de recursos (humanos, recursos técnicos, 

recursos materiais, financeiros e não financeiros); c) comunicação colaborativa (contatos 

frequentes, comunicação aberta, comunicação de duas mãos, comunicação informal e 

comunicação em diferentes canais) e d) criação conjunta de conhecimento (compartilhamento 

de novas e relevantes tecnologias, assimilação conjunta de conhecimento relevante, entre 

outras).  

Para esta pesquisa foram consideradas as seguintes práticas da colaboração na cadeia 

de suprimentos: a) compartilhamento de informações, b) objetivos comuns e c) 

compartilhamento de recursos.  

 Os artigos selecionados sobre capabilidades operacionais e desempenho operacional 

(Quadro 5) foram analisados e deles se extraíram as questões e assertivas que foram utilizadas 

na entrevista espontânea (questões abertas)  e nas questões fechadas da pesquisa exploratória, 

sendo base para a elaboração do questionário final que foi aplicado na pesquisa descritiva.  
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        Quadro 5 - Autores selecionados (capabilidades operacionais e desempenho operacional) 

AUTORES 

C
ap

ab
il

id
ad

es
 

O
p

er
ac

io
n

ai
s 

F
le

x
ib

il
id

ad
e 

Q
u

al
id

ad
e 

E
n

tr
eg

a 

D
es

em
p

en
h

o
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

M
el

h
o

ri
a 

d
e 

P
ro

ce
ss

o
s 

R
ed

u
çã

o
 d

e 

C
u

st
o

s 

(VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009) X X X X X  X 

(WOOK KIM, 2006) X X X X  X  

(ZHANG et al., 2013) X       

(WU; MELNYK; SWINK, 2012) X X X     

(OJHA; GIANIODIS; MANUJ, 2013) X       

(WONG; WONG, 2011) X   X X   

(PONOMAROV; HOLCOMB, 2009) X   X X   

(MORE; BASU, 2013) X       

(SOON; UDIN, 2011) X       

(SHI et al., 2012) X    X X  

(SUNDRAM; IBRAHIM; GOVINDARAJU, 2011) X       

(MANUJ; MENTZER, 2008) X       

(QRUNFLEH; TARAFDAR, 2013) X  X X X   

(GOLGECI; Y. PONOMAROV, 2013) X    X   

(BLANKLEY, 2008) X       

(SCHOENHERR; NARASIMHAN, 2012) X X X X    

(HSU et al., 2009) X    X   

(AVELLA; VAZQUEZ-BUSTELO; FERNANDEZ, 2011) X X X X    

(RUNGTUSANATHAM et al., 2003) X X X X X   X 

(CHUNG; SWINK, 2009) X X X X    

(REYES; MEADE, 2006)        X     

(PRAJOGO; HUO; HAN, 2012)        X X   

(WIENGARTEN et al., 2010)     X   

(KOH et al., 2007)  X     X     

(GONZÁLEZ‐BENITO, 2007)  X X X X     

(OU et al., 2010)        X X X 

(FAWCETT et al., 2007)        X X X 

(HINKKA; FRÄMLING; TÄTILÄ, 2013)        X     

(WIENGARTEN et al., 2011)         X   X 

(LIU et al., 2013)        X     

(GREEN JR. et al., 2012)        X     

(JONSSON; RUDBERG; HOLMBERG, 2013)        X X   

(SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005)        X     

(JIN, 2006)        X X   

         Fonte: o autor 

 

 Para Vanpoucke, Boyer e Vereecke (2009), estudos anteriores focaram o desempenho 

em medidas financeiras. No estudo em questão os autores mediram outro fator nas 

organizações que foram chamados de benefícios de primeira ordem ou capabilidades 

operacionais. As capabilidades operacionais antecederam outros resultados que foram obtidos 

em períodos mais longos, como por exemplo, o aumento de market share. Os autores 

definiram quatro capabilidades operacionais: qualidade, custo, flexibilidade e entrega que, na 

literatura sobre operações, são as áreas que uma organização deve escolher para competir. 

Como assertivas os autores utilizaram: a) flexibilidade (incremento e redução do tempo do 

ciclo); b) qualidade (melhoria da qualidade e melhoria da confiabilidade do produto); c) custo 
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(práticas produtivas que levam à menores custos) e d) entrega (confiabilidade da entrega e 

velocidade da entrega). Nesta pesquisa, a capabilidade operacional de custo não foi 

considerada, visto que a redução de custo foi tratada como uma medida de desempenho 

operacional. 

 Wook Kim (2006) apontou o papel da integração da cadeia de suprimentos como uma 

variável interveniente que levou a um maior nível de desempenho da empresa a partir das 

capabilidades operacionais. Assim, mesmo que a empresa tivesse excelentes capabilidades 

operacionais, o alinhamento estratégico e a coordenação estreita com os seus parceiros da 

cadeia de suprimentos foram indispensáveis para a ligação das capabilidades operacionais 

com a melhoria do desempenho operacional da organização. Como assertivas para as 

capabilidades operacionais, dentre várias outras, os autores utilizaram a capabilidade de 

oferecer consistente qualidade do produto, a capabilidade de fornecer produtos de alta 

qualidade, a capabilidade de entregar produtos rapidamente, a capabilidade de entregar 

produtos no prazo e a flexibilidade de mudar o produto de acordo com a necessidade do 

cliente. 

 Wu, Melnyk e Swink (2012) diferenciaram as práticas operacionais das capabilidades 

operacionais. As práticas operacionais foram definidas como um conjunto de atividades 

altamente estruturadas que podiam ser transferidas através das organizações e indústrias para 

ajudar os gestores de operações a resolver problemas operacionais similares. As capabilidades 

operacionais, por sua vez, foram definidas pelos autores como um conjunto de habilidades, 

processos e rotinas, desenvolvidas com o sistema de gestão das operações que eram usadas 

regularmente na solução de problemas através da configuração dos recursos operacionais. 

Neste estudo, os autores argumentaram que as capabilidades operacionais e as práticas 

operacionais estavam relacionadas. As capabilidades operacionais foram desenvolvidas na 

base dos recursos, tais como, tecnologia, interação social, estrutura organizacional e cultura.  

Avella, Vasquez-Bustelo e Fernandez (2011) incluíram nas capabilidades operacionais  

(qualidade, flexibilidade e entrega), a proteção ambiental como um novo elemento. As  

capabilidades operacionais foram desmembradas em 22 categorias. A flexibilidade foi 

composta da rápida mudança em desenhos, a introdução rápida de novos produtos, a rapidez 

na mudança de volumes, a rápida mudança no mix de produtos, a oferta de uma variedade de 

produtos e o ajuste do mix de produtos. A qualidade foi dividida em conformidade com as 

especificações, a qualidade consistente e confiável, produtos de alto desempenho, produtos 

duráveis e confiáveis e processos de manufatura com baixas taxas de defeitos. A entrega, por 
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sua vez, foi dividida em entrega rápida, entrega conforme acordado e redução do lead time de 

produção. Por fim, a proteção ambiental foi dividida em fabricação de produtos 

ambientalmente amigáveis, processos não agressivos ao meio ambiente, imagem da 

organização e a prevenção de acidentes ambientais. Esta nova capabilidade não foi 

considerada no desenvolvimento desta pesquisa. 

Por sua vez, Schoenherr e Narasimhan (2012) utilizaram como medidas das 

capabilidades operacionais: a) a qualidade (características do produto, o desempenho do 

produto e a qualidade do produto; b) a entrega (entrega conforme prometido) e c) 

flexibilidade (entrega, volumes e mix de produtos). Hsu et al. (2009), em pesquisa 

quantitativa, testaram à proposição de que as práticas colaborativas mediavam a relação entre 

capabilidades operacionais e desempenho da empresa. Os resultados demostraram que existiu 

uma relação direta entre capabilidades operacionais e desempenho das organizações 

(financeiro).   

Em outro estudo, Chung e Swink (2009) relacionaram as técnicas avançadas de 

manufatura e as capabilidades operacionais com o desempenho das empresas. Para a 

capabilidade de qualidade foram definidos itens como o desempenho do produto, as 

características do produto, a confiabilidade, a conformidade e a durabilidade. Para a 

capabilidade de entrega foram definidas a acurácia da entrega, a disponibilidade, o 

atendimento de prazos e a velocidade da entrega. Os itens definidos para a capabilidade de 

flexibilidade foram a habilidade de customizar o produto, o ajuste de volumes, as mudanças 

nos requisitos de entrega e a produção de uma variedade de produtos. Neste mesmo estudo, os 

parâmetros de desempenho foram medidos pela produtividade, a rentabilidade, o market 

share, o aumento de unidades vendidas e a habilidade de produzir uma variedade de produtos. 

Em outra pesquisa, Wiengarten et al. (2010) mostraram que o impacto no desempenho 

das práticas colaborativas na cadeia de suprimentos (compartilhamento de informação, 

alinhamento de incentivos e tomada conjunta de decisões) variava significativamente 

dependendo da qualidade da informação que era trocada.  Koh et al. (2007) agruparam as 

práticas de gestão da cadeia de suprimentos em dois fatores: 1) terceirização e 

multifornecedores e 2) colaboração estratégica e práticas enxutas. Os resultados indicaram 

que ambos os fatores tiveram impacto direto, positivo e significativo sobre o desempenho 

operacional. Como variáveis para a medição do desempenho operacional os autores 

utilizaram, entre outras, a redução do lead time de fabricação, a redução de custos de 

fabricação e a redução do nível de estoques.  
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Em modelo complexo, Ou et al. (2010) mostraram que a integração entre os membros 

da cadeia de suprimentos (cliente-empresa-fornecedor) afetou positivamente não somente o 

desempenho operacional da empresa, mas também aumentou indiretamente a satisfação do 

cliente e o desempenho financeiro. O desempenho operacional neste estudo foi definido como 

a redução de custos, a redução de estoque e a redução no ciclo de pedido.  

Fawcett et al. (2007) identificaram duas dimensões distintas para o compartilhamento 

de informações chamadas de conectividade e disposição para compartilhar. Estas dimensões 

impactaram o desempenho operacional e eram críticas para se criar uma capacidade real de 

compartilhamento de informações. Os autores apontaram que muitas empresas colocavam 

ênfase em demasia na conectividade em detrimento da construção da boa vontade de 

compartilhar informações, resultando assim em cadeias de suprimentos não coesas. Os autores 

definiram uma lista com várias assertivas relacionadas à colaboração com fornecedores, entre 

elas, frequente troca de informações entre os parceiros da cadeia, integração de sistemas de 

informação, compartilhamento de conhecimento técnico e utilização de recursos comuns de 

supply chain entre os membros da cadeia. Para o desempenho operacional também foi 

desenvolvida uma lista de assertivas composta, dentre outras, por custos de estoques, 

produtividade e lucratividade. 

Em outro estudo quantitativo, Liu et al. (2013) desenvolveram um modelo que 

relacionava a integração na cadeia de suprimentos, composta de compartilhamento de 

informações e coordenação, com o desempenho organizacional, composto de desempenho 

operacional e desempenho do negócio. Neste modelo, a orientação de mercado moderou a 

relação entre as variáveis integração na cadeia de suprimentos e desempenho organizacional. 

O estudo mostrou que a coordenação operacional estava positivamente associada ao 

desempenho operacional e ao desempenho do negócio. O compartilhamento de informações 

por sua vez tinha um impacto maior no desempenho operacional. 

Para esta pesquisa foram consideradas como medidas de desempenho operacional: a)  

melhoria nos processos produtivos (redução de paradas por reprogramação, eficiência do 

processo e aumento de produtividade) e b) reduções de custo (custos logísticos, redução do 

retrabalho e  custos de produção).  Para as capabilidades operacionais foram consideradas: a) 

capabilidade de qualidade, b) capabilidade de entrega e  c) capabilidade de flexibilidade. 

A finalização da análise bibliométrica foi base para a elaboração das questões 

relacionadas à entrevista espontânea (questões abertas)  e às assertivas utilizadas nas questões 

fechadas (pesquisa exploratória) e no questionário final (pesquisa descritiva). 
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6 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Na pesquisa exploratória buscou-se entender com maior profundidade, a partir do 

ponto de vista das empresas participantes, as relações entre os constructos colaboração na 

cadeia de suprimentos, capabilidades operacionais e desempenho operacional, com o objetivo 

de finalizar a construção do instrumento de coleta de dados a ser utilizado na pesquisa 

descritiva. 

Nesta fase foi utilizado o método misto, composto de questões abertas (entrevista 

espontânea) e de questões fechadas. Segundo Creswell (2007), os métodos mistos empregam 

estratégias de investigação que coletam dados de forma simultânea ou sequencial, envolvendo 

tanto  informações numéricas que podem ser obtidas de instrumentos de coleta de dados, 

como informações de texto que podem ser obtidas através de entrevistas, de forma que o 

banco de dados final apresente tanto informações quantitativas como qualitativas.  

Na primeira etapa desta fase foi utilizado o método qualitativo que tem como 

características conhecer aspectos que muitas vezes não podem ser medidos ou observados 

diretamente, identificar possíveis problemas metodológicos, buscar uma melhor visão e 

compreensão do contexto do problema (AAKER; KUMAR; DAY, 2001; MALHOTRA, 

2001).  Na segunda etapa foi utilizado o método quantitativo, em que os dados são coletados 

através de um instrumento com posterior análises estatísticas (CRESWELL, 2007).  

A pesquisa exploratória foi desenvolvida em duas etapas simultâneas, dentro do 

mesmo roteiro, conforme mostrado na Figura 4.  

 

          Figura 4 - Processo da pesquisa exploratória 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                       

Fonte: Adaptado de Malhotra (2001) 

   1ª Etapa 2ª Etapa 

Processo da Pesquisa 

exploratória (Misto) 

Questões abertas       

Entrevista em 

Profundidade 

Questões fechadas 

Estatística Descritiva  

Análise de Conteúdo 
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Na primeira etapa foi utilizada a entrevista espontânea (questões abertas) em que os 

objetivos são revelados ao respondente (MALHOTRA, 2001), com o emprego da técnica de 

entrevista em profundidade, do tipo semiestruturada ou individual com foco, visto que se 

procurou cobrir uma lista pré-determinada de assuntos (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). 

As entrevistas foram realizadas face a face com o respondente (pessoalmente ou 

quando isso não foi possível, através de Skype), buscando explorar em detalhes o assunto 

objeto (AAKER; KUMAR; DAY, 2001) e identificar as motivações ou informações 

subjacentes sobre um determinado tópico (MALHOTRA, 2001). A estrutura aberta deste tipo 

de entrevista permitiu que fatos não contemplados no questionário aparecessem e fossem 

explorados pelo entrevistador (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). 

Nesta etapa, buscou-se com a entrevista verificar o entendimento do respondente sobre 

os constructos a serem utilizados no questionário final e efetuar eventuais ajustes necessários. 

A entrevista também pôde identificar novos elementos a serem agregados ao questionário 

final.  

 A segunda etapa desta fase teve como objetivo complementar as informações da 

primeira etapa (questões abertas) ou ajustar as informações por se acreditar que os 

entrevistados por algum motivo não responderam de forma adequada às questões formuladas 

na entrevista espontânea (AAKER; KUMAR; DAY, 2001; MALHOTRA, 2001). 

Nesta etapa foi utilizado um questionário fechado com o objetivo de identificar os 

principais itens em relação à uma lista de assertivas relacionadas a um tema inicial. Assim 

foram apresentadas assertivas aos mesmos entrevistados da primeira etapa, com o intuito de 

verificar se existiu alguma diferença se comparadas às respostas da entrevista espontânea. 

As escalas são as ferramentas mais utilizadas para a pesquisa e têm como objetivo 

capturar informação sobre diferentes fenômenos e normalmente exigem que o entrevistado 

selecione uma opção a partir de uma série verbal (bom, muito bom ou ruim) ou uma série do 

tipo Likert (discordo totalmente, discordo, concordo, etc...). As escalas do tipo Likert também 

podem ser numéricas onde o respondente escolhe um número que está associado a um grau de 

concordância que, por exemplo, pode variar de um a cinco, no qual “um” corresponde a 

“discordo totalmente” e o “cinco” corresponde ao “concordo totalmente” (DAWES, 2002). A 

questão a ser colocada é qual seria o número de pontos ótimo a ser utilizado na escala 

(DAWES, 2002) e se a inclusão de um ponto central é necessária (TSANG, 2012). 

Alguns argumentam que a inclusão do ponto central é necessária visto que o 

respondente não necessariamente “concorda” ou “discorda”, mas é forçado a escolher uma 
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das duas posições por não ter a opção “neutra”, “indecisa” ou “não sei” (DAWES, 2002; 

TSANG, 2012). Outros argumentam que a escala com o ponto central pode induzir a muitas 

respostas neutras e que as escalas que forçam o respondente a assumir uma posição mais 

positiva ou negativa são mais apropriadas (DAWES, 2002). 

Revisando a literatura não existe uma conclusão sobre quando a utilização do ponto 

central é desejável ou não. Do ponto de vista metodológico, o uso do ponto central não afeta a 

confiabilidade e a validade dos dados (TSANG, 2012).  

Em relação ao número de pontos da escala, em geral, não há suporte para a ideia de 

que um número mais elevado reduza a incidência de respostas extremas e assim, como 

exemplo, a utilização de escala de cinco ou de onze pontos produz dados que são 

essencialmente os mesmos (DAWES, 2002). 

Assim, para facilitar o entendimento do respondente, foi utilizada para esta etapa da 

pesquisa uma escala do tipo Likert de cinco pontos em que o “um” mostrou o menor grau de 

importância e o “cinco” o maior grau de importância para o entrevistado em relação à 

afirmação apresentada. A estatística descritiva foi utilizada para o tratamento dos dados 

coletados por meio da distribuição de frequências. Como medida de tendência central foi 

utilizada a média e como medida de dispersão o desvio padrão (SILVER, 2000).  

 

 

6.1.1 Universo e Amostra 

 

O universo da pesquisa foi composto das empresas de bens de capital associadas à 

ABIMAQ e em alguns casos específicos também associadas à ABINEE. A amostra foi 

definida pelo critério de acessibilidade, ou por conveniência (VERGARA, 2000), na qual a 

seleção das unidades amostrais é deixada em grande parte ao pesquisador (MALHOTRA, 

2001) e normalmente utilizadas para pré-testes e validação preliminar de questionários 

(AAKER; KUMAR; DAY, 2001; MALHOTRA, 2001). Em relação à este critério deve ser 

observada a distinção entre população objeto, como aquela que se tem em mente ao realizar o 

trabalho estatístico e a população amostrada, como aquela que é acessível para que dela se 

retire a amostra (COSTA NETO, 2002). 

A amostra foi composta de 10 empresas deste setor, todas multinacionais, e com 

operações no Brasil em mais de uma unidade industrial. A análise das respostas das duas 

etapas desta fase contribuiu para a construção final do instrumento de coleta de dados e a 
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verificação do entendimento dos respondentes sobre os conceitos apresentados, com o 

objetivo de avaliar o conteúdo e a compreensão das assertivas que foram utilizadas na 

pesquisa descritiva. Para isso foram convidados coordenadores, gerentes ou diretores que 

atuavam nas áreas de Supply Chain, Vendas, Produção ou de Operações nestas organizações. 

 

 

6.1.2 Coleta de dados e limitações do método 

 

O instrumento de coleta de dados da entrevista espontânea (questões abertas) foi um 

questionário semiestruturado, visto que se procurou cobrir uma lista específica de assuntos e 

ao mesmo permitir que fatos ou atitudes inesperadas possam ser apurados e explorados 

(AAKER; KUMAR; DAY, 2001). Para a segunda etapa, simultânea e dentro do mesmo 

roteiro, foi utilizado um questionário fechado em que o respondente, dada uma assertiva, 

indicou o grau de concordância em relação ao item apresentado. 

Atualmente, na pesquisa qualitativa, existe uma grande variedade de opções para a 

coleta de dados dos participantes. Apesar da entrevista face a face continuar sendo 

considerada a mais importante, novas tecnologias de comunicação facilitam novos modos de 

comunicação (DEAKIN; WAKEFIELD, 2013).  

Desta forma, o Skype aparece como uma opção por seu reconhecimento nacional e 

internacional, entre os outros diferentes softwares de comunicação on line, se diferenciando 

do telefone, outra opção possível de ser utilizada, por permitir uma interação maior entre 

entrevistado e entrevistador, com a possibilidade de se utilizar a comunicação com vídeo 

(DEAKIN; WAKEFIELD, 2013). A utilização do Skype em relação à entrevista face a face 

apresenta benefícios e inconvenientes, conforme detalhado no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Benefícios e inconvenientes na pesquisa qualitativa via Skype 

 Benefícios Inconvenientes 

Participação Flexibilidade na questão do tempo de 

entrevista 

Pode eliminar entrevistados que não sabem 

utilizar o Skype 

Considerações 

Logísticas e 

Tecnológicas 

Questões de segurança não existem. 

Efetividade de tempo. 

Efetividade de custo. 

Flexibilidade de Tempo. 

Quando bem utilizados não existem 

problemas referentes ao uso da ferramenta a 

serem considerados. 

Em algumas situações pode ser necessária 

a compra de equipamentos ou o 

deslocamento para áreas onde o Skype está 

disponível. 

O entrevistado pode finalizar a entrevista a 

qualquer momento. 

Problemas de sinal ou tecnológicos podem 

tornar a gravação ruim. 

Problemas de sinal ou tecnológico podem 

dificultar a construção do raport. 

Ética Não há necessidade de se obter o número do 

telefone do Entrevistado. 

O Entrevistado pode abandonar o processo a 

qualquer momento. 

Obtenção do consenso para a entrevista 

pode transformar o início muito formal e 

pode acabar definindo o tom da entrevista. 

Questões éticas podem aparecer durante a 

gravação de vídeo e áudio da entrevista. 

O entrevistado pode se sentir 

desconfortável sendo filmado em sua 

própria casa. 

Raport Na maioria dos casos a construção do raport 

é similar à entrevista face a face. Trocar e-

mail e mensagens pode facilitar o processo. 

Quando o entrevistado for uma pessoa 

mais reservada o raport pode ser mais 

difícil. 

Áudio ou Vídeo Escolher entre áudio e vídeo permite ao 

Entrevistado escolher o nível de contato que 

ele deseja para a entrevista. 

Em algumas situações o vídeo 

tecnicamente não é possível. 

Ausência Não há gasto de tempo e dinheiro se o 

entrevistado pode não comparecer ou não 

concluir a entrevista. 

Os entrevistados parecem estar mais 

propensos a desistir da entrevista sem 

avisar.  

Fonte: adaptado de Deakin e Wakefield (2013) 

 

As entrevistas foram conduzidas de forma presencial ou via Skype quando a presencial 

não foi possível em função da limitação de tempo ou da necessidade de deslocamento para 

outras cidades. Após as transcrições das dez entrevistas, foi utilizada a análise de conteúdo 

para identificação de categorias mutuamente exclusivas e pertinentes ao tema que se quer 

estudar (VERGARA, 2006), a partir da repetição das falas dos participantes da entrevista. O 

intuito da análise de conteúdo foi obter indicadores, que podem ser quantitativos ou não, de 

tal forma que se possa inferir conhecimentos com base na produção e recepção de mensagens 

(BARDIN, 1977). Assim, a análise de conteúdo foi utilizada para identificar o que é relatado 

sobre um tema específico (VERGARA, 2006). 

As limitações do método estão relacionadas com a quantidade de entrevistas, pela 

utilização do Skype, em uma situação e pelo critério de seleção da amostra, por acessibilidade, 

que eventualmente podem comprometer a qualidade dos resultados. 
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6.1.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Na primeira etapa da pesquisa exploratória, entrevista espontânea (questões abertas), 

buscou-se a caracterização do respondente e da empresa, com a aplicação na sequência do 

roteiro das entrevistas. 

Um protocolo de pesquisa (APÊNDICE B) foi definido com o objetivo de se 

estabelecer regras a serem seguidas na aplicação do instrumento de coleta de dados (YIN, 

1994), contemplando, entre outros itens, o cronograma das entrevistas, o local em que seriam 

realizadas, a duração aproximada, a forma (presencial ou via Skype) e as instruções gerais 

sobre a aplicação do questionário.  

No protocolo de pesquisa constavam esclarecimentos ao entrevistado, entre outros, a 

respeito da confidencialidade das informações relativas ao respondente e à empresa 

eventualmente passadas pelo entrevistado, aos objetivos da pesquisa e à autorização para a 

gravação do áudio da entrevista para futura transcrição, ressaltando que o nome do 

entrevistado e a menção da empresa durante a fala seriam retirados da transcrição, caso o 

entrevistado não permitisse qualquer identificação dele ou da empresa participante da 

entrevista. 

Em relação à caracterização do respondente foram solicitadas informações referentes, 

ao nome (opcional), a função atual, área de trabalho, nível de escolaridade, formação 

acadêmica, tempo na função atual e tempo de empresa.  

Em relação à empresa foram solicitadas informações quanto ao nome (opcional), ramo 

de atividade, localização da empresa, porte da empresa em relação ao número de empregados, 

porte em relação ao faturamento anual e origem do capital. 

Nesta parte, o entrevistado também foi convidado a responder sobre as motivações que 

levaram os clientes da sua empresa a adquirirem máquinas e equipamentos, o tipo de 

relacionamento entre a sua empresa e seus principais fornecedores e o tempo de 

relacionamento da empresa com estes fornecedores. O Quadro 7 apresenta as informações 

solicitadas aos entrevistados.  
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 Quadro 7- Caracterização do respondente e empresa   

Bloco 1: Dados do Respondente 

Nome (opcional)  

Função (   ) Diretor   (   ) Gerente  (   ) Coordenador) 

Área (  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial        

(  ) Vendas    (  )   Operações 

Escolaridade (   ) Médio  (   ) Superior  (   ) Pós Graduação 

Área de Formação (   ) Administração  (   ) Engenharia  (   ) Economia  (   ) Outras 

Tempo na função (   ) até 2 anos  (   ) Entre 2 e 5 anos  (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa (   ) até 2 anos  (   ) Entre 2 e 5 anos  (   ) Acima de 5 anos 

Bloco 2: Dados da Empresa 

Nome da Empresa:  

Ramo de Atividade:  

Município/Estado  

Nº de empregados (  ) até 99 empregados  (  ) 100-499 empregados (  ) mais  500  empregados 

Faturamento Anual: (  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

Origem do Capital (  ) nacional privado  (  ) nacional público (  ) multinacional 

Bloco 3:  

Na sua opinião, os clientes ao 

adquirir máquinas e equipamentos ou 

similares, de sua empresa tem como 

principal fator motivador: 

(  ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(  ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou 

improdutivas) 

(  ) Incentivos Fiscais 

Bloco 4: 

O relacionamento entre a sua 

empresa e os seus principais 

fornecedores é caracterizado por: 

(  ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

(  ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi 

acordado entre as partes. 

(  ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das 

transações de compra e venda. 

(  ) Confiança e colaboração, independente da formalização do 

fornecimento. 

Bloco 5:  

Há quanto tempo (em média) a sua 

empresa se relaciona com os atuais 

principais fornecedores: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Mais que 1 e menos 5 anos 

(  ) Mais que 5 anos 

 Fonte: o autor 

 

 

Para a entrevista espontânea (questões abertas) foi enfatizado que as informações e os  

exemplos dados fossem em relação à empresa atual do entrevistado e não em relação às 

experiências anteriormente vividas pelo respondente. A segunda parte foi composta de 

quatorze questões abertas (Quadro 8) com o objetivo de avaliar e verificar os itens a serem 

incorporados na pesquisa descritiva. 
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              Quadro 8 – Entrevista espontânea (questões abertas) 

Questão aberta do roteiro Autores 

1 Na Cadeia de Suprimentos em que a sua 

empresa está inserida, a sua empresa pode ser 

considerada fornecedora, cliente ou empresa 

foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

(MENTZER et al., 2001) 

2 Cite práticas da sua empresa ou da empresa 

foco, em relação aos clientes e fornecedores, 

que no seu entender caracterizariam ações de 

gestão da cadeia de suprimentos? 

 

(CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 

2010; CHOPRA; MEINDL, 2001; 

CHRISTOPHER, 2001; 

FAWCETT; MAGNAN; 

FAWCETT, 2010; 

SIMATUPANG; SRIDHARAN, 

2008; STANK; DITTMANN; 

AUTRY, 2011) 

3 Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que 

sua empresa está inserida contribui para um 

melhor relacionamento/ colaboração entre a 

sua empresa (compradora) e as empresas 

fornecedoras? 

(CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 

2010; CHOPRA; MEINDL, 2001; 

CHRISTOPHER, 2001; 

FAWCETT; MAGNAN; 

FAWCETT, 2010; 

SIMATUPANG; SRIDHARAN, 

2008; STANK; DITTMANN; 

AUTRY, 2011) 

4 No seu entender, o que caracterizaria a 

colaboração entre a empresa fornecedora e a 

sua empresa? Isso acontece na cadeia de 

suprimentos na qual a sua organização está 

inserida? 

(CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 

2010; CHOPRA; MEINDL, 2001; 

CHRISTOPHER, 2001; 

FAWCETT; MAGNAN; 

FAWCETT, 2010; 

SIMATUPANG; SRIDHARAN, 

2008; STANK; DITTMANN; 

AUTRY, 2011) 

5 Em relação aos fornecedores, especialmente os 

de 1ª camada, quais aspectos relacionados à 

sua operação produtiva são aprimorados com 

uma relação mais colaborativa entre a sua 

empresa e estes fornecedores? 

(AVELLA; VAZQUEZ-

BUSTELO; FERNANDEZ, 2011; 

RUNGTUSANATHAM et al., 

2003; SINGH; POWER, 2009; 

VANPOUCKE; BOYER; 

VEREECKE, 2009; WU; 

MELNYK; SWINK, 2012) 

6 Em relação aos cinco objetivos da produção 

(qualidade, flexibilidade, entrega, custo e 

confiabilidade), no que a sua empresa poderia 

ser considerada como acima da média se 

comparadas às demais organizações da mesma 

cadeia de suprimentos? 

(BOWERSOX et al., 2014; 

SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002)  

7 Na sua visão, a colaboração na cadeia de 

suprimentos em que a sua empresa está 

inserida contribui para a melhoria das suas 

capabilidades operacionais de qualidade, 

entrega e flexibilidade? 

(AVELLA; VAZQUEZ-

BUSTELO; FERNANDEZ, 2011; 

RUNGTUSANATHAM et al., 

2003; SINGH; POWER, 2009; 

VANPOUCKE; BOYER; 

VEREECKE, 2009; WU; 

MELNYK; SWINK, 2012) 

                                 continua 
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          continuação 

Questão aberta do roteiro Autores 

8 O desempenho operacional na sua 

organização, que nesta pesquisa não se atém 

aos aspectos financeiros, é medido por quais 

critérios? Quais as metas que o senhor (a) 

deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

 

(CAO; ZHANG, 2011; HATANI 

et al., 2013; KOH et al., 2007; 

PRAJOGO; HUO; HAN, 2012)  

9 A colaboração entre a sua empresa e os 

principais fornecedores trazem quais 

benefícios para as duas organizações? 

 

(RUNGTUSANATHAM et al., 

2003; SHI et al., 2012; SINGH; 

POWER, 2009; VANPOUCKE; 

BOYER; VEREECKE, 2009; 

WU; MELNYK; SWINK, 2012) 

10 Na adoção da gestão da cadeia de 

suprimentos e das práticas colaborativas entre 

a empresa compradora e fornecedora, quais as 

melhorias de desempenho operacionais a sua 

empresa espera conseguir? 

(FAWCETT et al., 2007; JIN, 

2006; PRAJOGO; HUO; HAN, 

2012; WIENGARTEN et al., 

2011) 

11 Na sua visão, a colaboração entre empresa 

fornecedora e compradora, na cadeia de 

suprimentos em que sua empresa está 

inserida, contribui para a redução de custos e 

a melhoria de processos na sua organização? 

(FAWCETT et al., 2007; 

LEENDERS; FEARON, 1997; 

WIENGARTEN et al., 2011) 

12 As empresas fornecedoras, principalmente as 

de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias 

ao processo produtivo da sua organização? 

Exemplifique. 

(CHOPRA; MEINDL, 2001; 

KOHLI; JENSEN, 2010; 

PAULRAJ; CHEN, 2007; 

SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002) 

13 A melhoria das capabilidades operacionais, 

que neste estudo está relacionado com o que a 

sua empresa faz de melhor em relação aos 

aspectos produtivos se comparados com a 

concorrência, contribui de que maneira para 

os resultados da sua organização? 

(SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002; 

VANPOUCKE; BOYER; 

VEREECKE, 2009; WOOK KIM, 

2006; WU; MELNYK; SWINK, 

2012) 

14 Na sua visão, a melhoria das capabilidades 

operacionais de qualidade, entrega e 

flexibilidade contribui para a redução de 

custos e com a melhoria de processos na sua 

organização? 

(FAWCETT et al., 2007; SHI et 

al., 2012; VANPOUCKE; 

BOYER; VEREECKE, 2009; 

WOOK KIM, 2006) 

Fonte: o autor 

 

O entrevistado, na primeira questão, identificou se a sua empresa era a empresa foco 

(principal da cadeia), o fornecedor de 1ª ou o cliente de 1ª camada. Caso não fosse a empresa 

foco desta cadeia o entrevistado deveria identificar a empresa principal. O objetivo foi 

verificar se para esta empresa o conceito de cadeia de suprimentos era presente e se 

efetivamente a empresa estava inserida em uma cadeia ou se operava de forma individual. A 

questão foi relevante para entender como o entrevistado enxergava sua empresa na cadeia de 

suprimentos do setor de bens de capital e qual a influência desta empresa na cadeia. 

Na segunda questão, buscou-se confirmar a atuação da empresa do entrevistado em 

uma determinada cadeia de suprimentos e as eventuais práticas que reforçariam esta atuação. 
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O entrevistado deveria identificar as práticas da cadeia de suprimentos relatadas na teoria, tais 

como a colaboração, os processos compartilhados, o planejamento colaborativo, os objetivos 

comuns, entre outras estavam presentes e se eram praticadas na cadeia de suprimentos onde a 

sua empresa estava inserida. Nesta questão procurou-se associar às respostas dos 

entrevistados as práticas de uma cadeia de suprimentos, especialmente as relacionadas à 

colaboração entre as organizações. 

A próxima questão procurou identificar se a atuação em uma cadeia de suprimentos 

melhorava o relacionamento e as práticas colaborativas entre as organizações envolvidas, 

tanto no caso de resposta positiva ou negativa. Nesta questão, buscou-se elementos para 

entender às práticas colaborativas entre as organizações. Em caso positivo, a verificação de 

quais melhorias de relacionamento o entrevistado considerava relevantes. Em caso negativo, o 

entendimento do porque nesta cadeia de suprimentos não havia melhora do relacionamento 

entre as empresas. 

O foco na quarta questão estava na colaboração entre empresas e teve como objetivo 

constatar que os elementos principais desta colaboração eram os objetivos comuns, os 

recursos compartilhados e o compartilhamento de informações. O entrevistado deveria 

identificar estes elementos como atributos da colaboração entre os integrantes da cadeia de 

suprimentos. 

O objetivo da quinta questão foi relacionar a colaboração com a melhoria das 

capabilidades operacionais da empresa compradora. A ideia nesta questão foi verificar se o 

respondente associava a colaboração entre a sua empresa e os fornecedores de 1ª camada com 

a melhoria das suas capabilidades operacionais, especialmente a flexibilidade, a entrega e a 

qualidade (produto ou processo). 

A sexta questão verificou se o entrevistado identificava que as capabilidades 

operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade foram aprimoradas com a maior 

colaboração entre as empresas. Era esperado que estas capabilidades operacionais fossem 

apontadas pelos entrevistados entre as principais da sua organização. 

A próxima questão procurou confirmar as questões cinco e seis em relação às 

capabilidades operacionais. O entrevistado, nesta questão, deveria relacionar a colaboração 

com a melhoria das capabilidades operacionais, enquanto que a oitava questão buscou 

entender quais as métricas de desempenho operacional eram perseguidas pela organização do 

entrevistado. O entrevistado deveria citar, entre outras, a maior eficiência e eficácia do 

processo produtivo (melhor qualidade, menor retrabalho, menor lead time, processos mais 
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ágeis), além de questões relacionadas aos custos de produção (menor estoque de produto final, 

menor estoque de matérias primas, menor estoque de produtos semiacabados, menor 

quantidade de refugos, baixo índice de paradas não previstas dos equipamentos, etc...). 

A relação da colaboração com a melhoria das capabilidades operacionais foi verificada 

na questão nove. Nesta questão, buscou-se verificar a associação entre a colaboração, o 

aprimoramento das capabilidades operacionais (flexibilidade, entrega e qualidade) e o melhor 

desempenho operacional da organização. 

Na décima questão procurou-se verificar os benefícios da colaboração e seus impactos 

no desempenho operacional na organização do entrevistado. Entre as possíveis melhorias de 

desempenho era esperado que o aprimoramento dos processos produtivos e a redução de 

custos fossem mencionados pelos entrevistados como importantes para as organizações 

compradora e fornecedora. Estes pontos seriam confirmados com a questão onze e a menção 

explícita à redução de custos e melhoria dos processos operacionais como resultados da 

colaboração entre as empresas de uma mesma cadeia de suprimentos.  

Nesta questão, era esperado que o entrevistado confirmasse a colocação, caso 

contrário, procurou-se entender porque a colaboração não levou a um melhor desempenho 

operacional na sua organização. 

Na questão doze procurou-se compreender se as empresas fornecedoras, através de 

iniciativas ou sugestões, contribuíram com a melhoria do processo produtivo da organização 

compradora. Assim, o entrevistado deveria associar a colaboração das empresas fornecedoras 

com a melhoria dos processos produtivos da empresa compradora e eventualmente com a 

melhoria dos seus processos produtivos internos. 

As duas últimas questões, treze e quatorze, que finalizaram a entrevista espontânea, 

tiveram como objetivo associar a melhoria das capabilidades operacionais com o melhor 

desempenho da organização. Na questão treze, o entrevistado deveria relacionar que a 

melhoria das capabilidades operacionais contribuía para o melhor desempenho operacional. 

Enquanto que na questão quatorze era esperado que o entrevistado confirmasse a colocação da 

questão, caso contrário procurou-se entender porque a melhoria das capabilidades 

operacionais não levou a um melhor desempenho operacional (redução de custos e melhoria 

dos processos produtivos). 

Na segunda etapa da pesquisa exploratória procurou-se complementar ou confirmar as 

informações da entrevista espontânea, através de um questionário fechado, no setor de bens de 
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capital. Utilizou-se para isso uma relação de 56 itens, distribuídos em sete agrupamentos, que 

se iniciavam com uma questão relacionada aos constructos utilizados na pesquisa.  

No primeiro agrupamento procurou-se identificar, nas empresas entrevistadas nesta 

fase da pesquisa, o que caracterizava a cadeia de suprimentos na qual elas estavam inseridas. 

As assertivas foram construídas com base em definições dos autores pesquisados ou em 

adaptação de assertivas utilizadas em estudos anteriores. As assertivas e os autores em que 

foram baseadas estão apresentados no Quadro 9. 

 

 
  Quadro 9 – Caracterização da cadeia de suprimentos (assertivas e autores) 

Assertiva Descrição Autores 

CS1 
A colaboração entre as 

organizações 

(CAO; ZHANG, 2011; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 

2008; SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008; THOMAS; 

ESPER; STANK, 2010) 

CS2 O relacionamento entre empresas 

(BOWERSOX et al., 2014; SOOSAY; HYLAND; 

FERRER, 2008; VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 

2009; WONG; WONG, 2011) 

CS3 O valor para o cliente final 

(BOUNCKEN, 2011; CHRISTOPHER, 2001; GREEN 

JR.; MCGAUGHEY; CASEY, 2006; SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2008) 

CS4 A redução de custos 

(ADAMS et al., 2014; CAO; ZHANG, 2011; GREEN 

JR.; MCGAUGHEY; CASEY, 2006; RODRIGUES; 

SELLITTO, 2008) 

CS5 O melhor resultado financeiro 
(CAO et al., 2010; OU et al., 2010; SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2008) 

CS6 A redução dos prazos 
(NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 2014; 

RODRIGUES; SELLITTO, 2008) 

CS7 A inovação de produtos e serviços (BOUNCKEN, 2011; ZACHARIA; NIX; LUSCH, 2009) 

CS8 A alta flexibilidade em prazos 
(SCHOENHERR; NARASIMHAN, 2012; 

SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008) 

  Fonte: o autor 

 

  

A colaboração na cadeia de suprimentos pode ser identificada por um conjunto de 

fatores.  No segundo agrupamento procurou-se identificar, entre os respondentes, como era 

caracterizada a colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora nesta cadeia de 

suprimentos. As assertivas apresentadas aos entrevistados e os autores em que foram baseadas 

estão apresentadas no Quadro 10 na sequência. 
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 Quadro 10 – Caracterização da colaboração (assertivas e autores) 
Assertiva Descrição Autores 

CO1 Compartilhar informações 

(CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; FAWCETT et al., 

2011; MENTZER; MIN; BOBBITT, 2004; MIN et al., 

2005; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008) 

CO2 Ter objetivos comuns  

(LEEUW; FRANSOO, 2009; SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2008; SOOSAY; HYLAND; FERRER, 

2008) 

CO3 
Compartilhar recursos 

financeiros 
(CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; MIN et al., 2005) 

CO4 
Busca conjunta da solução de 

problemas 

(DANESE; BORTOLOTTI, 2014; MIN et al., 2005; 

SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002) 

CO5 Compartilhar recursos materiais 
(CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2008) 

CO6 
Ter sistemas de informação 

interligados 
(BOWERSOX et al., 2014; FAWCETT et al., 2007, 2011) 

CO7 
Ter comunicação rápida e 

frequente 

(CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; FAWCETT et al., 

2011) 

CO8 
Troca constantemente de 

experiências 
(CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; MIN et al., 2005) 

  Fonte: o autor 

 

As capabilidades operacionais nesta pesquisa estavam relacionadas a qualidade, a 

flexibilidade e a entrega. No terceiro e quarto agrupamentos foram verificadas, do ponto de 

vista da empresa compradora, a presença destas capabilidades operacionais tanto na empresa 

do entrevistado como nas empresas fornecedoras. As assertivas apresentaram pequenas 

variações quando relacionadas à empresa (CP) e aos fornecedores (FP). A lista de assertivas e 

os autores em que foram baseadas estão apresentados no Quadro 11. 

 

 Quadro 11 – Capabilidades operacionais (assertivas e autores) 
Assertiva Descrição Autores 

CP1 e FP1 

Produtos e serviços conforme 

especificado ou que superam a 

especificação 

(VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009; WOOK 

KIM, 2006) 

CP2 e FP2 
Qualidade de produtos e 

serviços  

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002; 

VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009; WU; 

MELNYK; FLYNN, 2010) 

CP3 e FP3 
Flexibilidade para mudanças 

de especificação 
(CAO; ZHANG, 2011; WU; MELNYK; FLYNN, 2010) 

CP4 e FP4 
Capacidade de entrega nos 

prazos acordados 

(CHUNG; SWINK, 2009; VANPOUCKE; BOYER; 

VEREECKE, 2009) 

CP5 e FP5 
Agilidade atendimento das 

demandas dos clientes 

(QRUNFLEH; TARAFDAR, 2013; SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2002; VANPOUCKE; 

BOYER; VEREECKE, 2009) 

CP6 e FP6 
Confiabilidade cumprimento 

dos prazos acordados 

(CHUNG; SWINK, 2009; SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002; VANPOUCKE; BOYER; 

VEREECKE, 2009) 

CP7 e FP7 Qualidade de processos (OU et al., 2010; RUNGTUSANATHAM et al., 2003) 

CP8 e FP8 
Flexibilidade para mudanças 

de prazos 

(RUNGTUSANATHAM et al., 2003; SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2002; VANPOUCKE; 

BOYER; VEREECKE, 2009) 

  Fonte: o autor 
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O desempenho operacional nesta pesquisa estava relacionado às reduções de custo e a 

melhoria dos processos. Para verificação destes fatores foi apresentado aos entrevistados uma 

lista de assertivas (quinto agrupamento). A lista de assertivas e os autores em que foram 

baseadas estão apresentados no Quadro 12. 

 

 Quadro 12 – Desempenho operacional (assertivas e autores) 

Assertiva Descrição Autores 

DO1 Custos menores em todo o 

processo 

(CAO; ZHANG, 2011; LEE et al., 2010; 

RUNGTUSANATHAM et al., 2003; WU; MELNYK; 

SWINK, 2012) 

DO2 Menores estoques (CAO; ZHANG, 2011; LEE et al., 2010; SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2002) 

DO3 Baixos custos logísticos (ADAMS et al., 2014; FAWCETT et al., 2007; OU et al., 

2010) 

DO4 Entrega de produtos na qualidade 

exigida 

(CHUNG; SWINK, 2009; SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002) 

DO5 Entrega de produtos no prazo 

exigido 

(DANESE; ROMANO, 2011; RUNGTUSANATHAM et 

al., 2003) 

DO6 Processos ágeis que atendam os 

clientes 

(CAO; ZHANG, 2011; DANESE; BORTOLOTTI, 2014; 

RUNGTUSANATHAM et al., 2003) 

DO7 Processos enxutos c/ menores 

custos operacionais 

(PRAJOGO; HUO; HAN, 2012; RUNGTUSANATHAM 

et al., 2003) 

DO8 Redução de custos em conjunto c/ 

fornecedores 

(LIU et al., 2013; OU et al., 2010) 

 Fonte: o autor 

 

Para se verificar a influência das capabilidades operacionais no desempenho 

operacional foi apresentada outra lista de assertivas (sexto agrupamento). O Quadro 13 

apresenta a lista de assertivas e os autores em que foram baseadas. 

 

 Quadro 13 – Capabilidades operacionais e desempenho operacional (assertivas e autores) 
Assertiva Descrição Autores 

PD1 Melhoram o desempenho das 

operações 

(OU et al., 2010; SHI et al., 2012) 

PD2 Reduzem os custos de operação (CAO; ZHANG, 2011; LEE et al., 2010; VANPOUCKE; 

BOYER; VEREECKE, 2009) 

PD3 Reduzem custos de estoque 

produtos acabados 

(ADAMS et al., 2014; SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002) 

PD4 Reduzem os estoques de matérias 

primas 

(ADAMS et al., 2014; SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002) 

PD5 Melhoram os processos 

produtivos 

(OU et al., 2010; SHI et al., 2012) 

PD6 Tornam as mudanças de 

processos mais ágeis 

(CAO; ZHANG, 2011; GLIGOR; HOLCOMB, 2012; OU 

et al., 2010) 

PD7 Reduzem os tempos dos 

processos produtivos 

(CAO; ZHANG, 2011; DANESE; BORTOLOTTI, 2014; 

FAWCETT et al., 2007) 

PD8 Reduzem os tempos nas 

operações logísticas 

(ADAMS et al., 2014; FAWCETT et al., 2007; GLIGOR; 

HOLCOMB, 2012) 

 Fonte: o autor 
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Por fim, no sétimo agrupamento, buscou-se em uma avaliação preliminar associar a 

colaboração com as capabilidades operacionais e com o desempenho operacional. A lista de 

assertivas e os autores em que foram baseadas estão apresentados no Quadro 14. 

 

 Quadro 14 –  Colaboração, capabilidades operacionais e desempenho operacional (assertivas e autores) 
Assertiva Descrição Autores 

CE1 A flexibilidade na entrega de 

materiais 

(AVELLA; VAZQUEZ-BUSTELO; FERNANDEZ, 

2011; NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 2014; 

SOON; UDIN, 2011) 

CE2 A qualidade do produto comprado 

e fornecido 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002; 

VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009; WU; 

MELNYK; FLYNN, 2010) 

     CE3 O prazo de entrega em toda a 

cadeia 

(DANESE; ROMANO, 2013; RUNGTUSANATHAM et 

al., 2003) 

CE4 Os custos de estoques (ADAMS et al., 2014; SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002) 

CE5 O desempenho dos processos 

produtivos 

(RUNGTUSANATHAM et al., 2003) 

CE6 A eficiência e eficácia dos 

processos 

(CAO; ZHANG, 2011; DANESE; BORTOLOTTI, 2014; 

SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002) 

CE7 A flexibilidade na mudança de 

especificações 

(CAO; ZHANG, 2011; SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002; VANPOUCKE; BOYER; 

VEREECKE, 2009) 

CE8 A comunicação entre as empresas (FAWCETT et al., 2007; SOOSAY; HYLAND; 

FERRER, 2008; WIENGARTEN et al., 2010) 

  Fonte: o autor 

 

Para os sete agrupamentos de assertivas foram utilizadas escalas do tipo Likert com 

cinco posições (variando de Discordo Totalmente -1 a Concordo Totalmente - 5). Assim, o 

entrevistado  deveria indicar o grau de concordância em relação ao setor em que sua empresa 

estava inserida, conforme ilustrado no Quadro 15, finalizando o instrumento a ser utilizado 

nesta fase da pesquisa. As dez entrevistas da pesquisa exploratória foram realizadas entre os 

meses de novembro de 2014 e junho de 2015. 

 

  Quadro 15 – Questões fechadas 

Nesta parte deve-se anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. Considerando 

o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida? 

CS1 A colaboração.      

CS2 O relacionamento entre empresas.      

CS3 O valor para o cliente final.      

CS4 A redução de custos.      

CS5 O melhor resultado financeiro.      

CS6 A redução dos prazos       

CS7 A inovação de produtos e serviços.      

CS8 Alta flexibilidade em prazos.      

                    continua 



86 

 

 

 

                                                                                                                                   continuação 

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações      

CO2 Ter objetivos comuns       

CO3 Compartilhar recursos financeiros      

CO4 Busca conjunta da solução de problemas      

CO5 Compartilhar recursos materiais      

CO6 Ter sistemas de informação interligados      

CO7 Ter comunicação rápida e frequente      

CO8 Troca constantemente de experiências      

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado      

CP2 Qualidade de produtos e serviços      

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação       

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.      

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.      

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.      

CP7 Qualidade de processos diferenciada.      

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos       

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação      

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes      

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.      

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.      

FP5 Agilidade no atendimento das demandas      

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.      

FP7 Qualidade de processos diferenciada.      

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.      

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.      

DO2 Menores estoques.      

DO3 Baixos custos logísticos.      

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.      

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.      

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes      

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.      

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.      

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.      

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.      

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.      

CE4 Os custos de estoques.      

CE5 O desempenho dos processos produtivos.      

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.      

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações       

CE8 A comunicação entre as empresas      

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.      

PD2 Reduzem os custos de operação.      

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.      

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.      

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.      

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis       

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.      

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas      

  Fonte: o autor 
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6.2 PERFIL DOS RESPONDENTES E EMPRESAS 

 

Os Quadros 16 e 17 apresentam os dados coletados em relação ao perfil dos 

respondentes, das empresas participantes, o fator motivador da compra, o tipo e o tempo de 

relacionamento entre a empresa compradora e fornecedora. A análise detalhada destes dados 

está mostrada na sequência. 

 

 
   Quadro 16: Análise descritiva dos dados (entrevistas 1 a 5) 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 

Bloco 1: Dados dos Respondentes 

Função Gerente Diretor Diretor Gerente Gerente 

Área Vendas 
Vendas e 

Operações 

Vendas e 

Administração 

Compras e 

Suprimentos 
Vendas 

Escolaridade 
Pós 

Graduação 

Pós 

Graduação 

Pós 

Graduação 

Pós 

Graduação 

Pós 

Graduação 

Formação Engenharia Engenharia Engenharia Administração Administração 

Tempo na função 
Acima de 5 

anos 

Entre 2 e 5   

anos 

Entre 2 e 5 

anos 

Entre 2 e 5 

anos 
Até 2 anos 

Tempo na 

empresa 

Acima de 5 

anos 

Acima de 5  

anos 

Acima de 5 

anos 

Acima de 5 

anos 

Acima de 5 

anos 

Bloco 2: Dados das Empresas 

Ramo 
Energia e 

Infraestrutura 

Máquinas e 

Equipamentos 

Máquinas e 

Equipamentos 

Bens de 

Capital 

Bens de 

Capital 

Município/UF 
Guarulhos – 

SP 

Curitiba –      

PR 

Mogi Guaçu- 

SP 

São Paulo – 

SP 

São Paulo – 

SP 

Nº  empregados > 500 100 a 499 Até 99 > 500 100 a 499 

Faturam. Anual 

(R$ milhões) 
> 300 Entre 90 e 300 ≤  90 > 300 ≤  90 

Origem do 

Capital 
Suíça Áustria E.U.A Alemanha Inglaterra 

  

Bloco 3:  

Motivador da 

Compra 

Inovação 
Inovação e 

Substituição 
Inovação Inovação Inovação  

Bloco 4: Tipo 

Relacionamento 

c/ fornecedor 

Contrato 

Jurídico e 

Compras Spot 

Compras Spot 

e Confiança/ 

Colaboração 

Alianças 

Estratégicas 

de Longo 

Prazo 

Alianças 

Estratégicas, 

Contratos 

Jurídicos e 

Compras Spot 

Alianças 

Estratégicas 

de Longo 

Prazo 

Bloco 5: Tempo 

Relacionamento 

c/ fornecedor 

Acima de 5 

anos 

Acima de 5 

anos 

Acima de 5 

anos 

Acima de 5 

anos 

Acima de 5 

anos 

  Fonte: dados da pesquisa 
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 Quadro 17: Análise descritiva dos dados (entrevistas 6 a 10) 

 Entrevista 6 Entrevista 7 Entrevista 8 Entrevista 9 Entrevista 10 

Bloco 1: Dados dos Respondentes 

Função Gerente Gerente Coordenador Gerente Gerente 

Área Vendas 
Vendas e 

Projetos 
Supply Chain Vendas Supply Chain 

Escolaridade Superior Superior 
Pós 

Graduação 
Superior 

Pós 

Graduação 

Formação Administração Engenharia Engenharia 
Engenharia e 

Economia 
Administração 

Tempo na função De 2 a 5 anos Acima de 5 anos De 2 a 5 anos Até 2 anos De 2 a 5 anos 

Tempo na 

empresa 
De 2 a 5 anos Acima de 5 anos De 2 a 5 anos Até 2 anos De 2 a 5 anos 

Bloco 2: Dados das Empresas 

Ramo 
Bens de 

Capital 
Bens de Capital 

Bens de 

Capital 

Bens de 

Capital 

Bens de 

Capital 

Município/UF 
São Paulo – 

SP 

Pindamonhanga

ba - SP 

São Paulo – 

SP 

São Bernardo 

do Campo -SP 

São Paulo – 

SP 

Nº  empregados > 500 > 500 > 500 Até 99 > 500 

Faturam. Anual 

(R$ milhões) 
> 300 > 300 > 300 ≤  90 > 300 

Origem do 

Capital 
França Luxemburgo Alemanha Suíça França 

  

Bloco 3:  

Motivador da 

Compra 

Inovação Inovação Inovação Inovação Substituição 

Bloco 4: Tipo 

Relacionamento 

c/ fornecedor 

Alianças 

Estratégicas, 

Contratos 

Jurídicos. 

Contratos 

Jurídicos e 

Confiança/ 

Colaboração 

Alianças 

Estratégicas 

de Longo 

Prazo 

Alianças 

Estratégicas, 

Contratos 

Jurídicos. 

Alianças 

Estratégicas, 

Contratos 

Jurídicos. 

Bloco 5: Tempo 

Relacionamento 

c/ fornecedor 

De 1 a 5 anos Acima de 5 anos 
Acima de 5 

anos 

Acima de 5 

anos 
De 1 a 5 anos 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação ao perfil dos respondentes, verificou-se que 90% ocupavam as funções de 

gerente ou diretoria, nas áreas de vendas, supply chain e operações. Apesar da alta 

concentração em vendas, os entrevistados tinham profundo conhecimento das áreas de 

suprimentos e operações visto que eram responsáveis por estas áreas ou por projetos de 

fabricação de equipamentos não seriados, situação na qual durante o tempo de execução 

destes projetos também tomavam decisões relativas à fabricação ou a negociações com os 

fornecedores. Em relação à escolaridade, todos os entrevistados tinham nível superior, 

predominantemente em engenharia (60%) e pelo menos com um curso de pós-graduação 

(70%), o que demostrou que não tiveram dificuldades em compreender  e em responder as 

questões formuladas. 
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Os entrevistados eram relativamente novos nas funções atuais, seis estavam no cargo 

atual entre dois e cinco anos, dois há menos de dois anos e dois estavam há mais de cinco 

anos, a maioria dos respondentes (60%) trabalhavam nas respectivas organizações há mais de 

cinco anos. Embora não constasse do questionário, após esta questão, os seis entrevistados 

com mais de cinco anos de empresa comentaram que trabalhavam nas suas respectivas 

organizações há mais de 20 anos. Isso talvez se deva ao fato que estas empresas produziam 

equipamentos, na maior parte das vezes não seriados e projetados para necessidades 

específicas dos clientes. Os profissionais destas organizações, por sua vez, detinham 

conhecimentos não facilmente disponíveis no mercado, o que pode ter levado estas 

organizações a manter estes funcionários por um período maior de tempo. 

Todas as empresas participantes nesta fase eram multinacionais, sendo seis 

consideradas de grande porte com faturamento acima de R$ 300 milhões, uma de médio porte 

com faturamento entre R$ 90 e R$ 300 milhões e três de pequeno porte com faturamento 

inferior a R$ 90 milhões. Por se tratarem de empresas multinacionais, os números 

apresentados pelos respondentes se referiam às operações no Brasil. Se considerados os dados 

referentes às operações destas empresas em outros países, os valores eram outros e todas 

poderiam ser consideradas de grande porte. 

Em relação ao Bloco 3, de qual o principal fator motivador que levou os clientes a 

adquirir as máquinas e equipamentos da sua empresa, oito respondentes destacaram a 

inovação como principal motivador, um dos respondentes apontou a inovação e a substituição 

de equipamentos obsoletos e um a substituição de equipamentos obsoletos como o fator mais 

importante. 

O Bloco 4, se referiu à característica do relacionamento entre a empresa e seus 

principais fornecedores, sendo permitida a resposta em múltiplos itens. As alianças 

estratégicas foram citadas por sete respondentes, os contratos jurídicos por seis dos 

entrevistados, a colaboração/confiança, independente de formalização de acordos, por dois 

entrevistados e as compras spot, que caracterizam o menor grau de relacionamento entre 

empresa compradora e fornecedora, foi citada por três dos respondentes. As respostas deste 

bloco demostraram que, nas empresas participantes desta fase, existiu uma busca por 

relacionamentos mais próximos com os principais fornecedores desta cadeia. 

O último bloco de respostas, Bloco 5, procurou identificar o tempo de relacionamento 

da empresa com os principais fornecedores. Neste caso, oito dos entrevistados responderam 
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que os relacionamentos eram de prazo mais longo (acima de cinco anos), o que estava 

alinhado  com as características dos relacionamentos do bloco anterior. 

Na sequência, foi realizada a entrevista espontânea. As respostas obtidas nas 

entrevistas foram verificadas com o referencial teórico. Em relação à forma de condução das 

entrevistas, oito foram conduzidas nos escritórios ou instalações fabris das empresas, uma via 

Skype (Entrevista 2) e outra em um restaurante próximo ao escritório da empresa em São 

Paulo (Entrevista 3). O tempo médio das entrevistas foi de aproximadamente 53 min, a de 

menor tempo foi realizada em 37 min (Entrevista 1) e a mais extensa em 88 min (Entrevista 

9). A transcrição completa das dez entrevistas encontra-se no APÊNDICE C. 
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6.3 ENTREVISTAS ESPONTÂNEAS – ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

6.3.1 Cadeia de Suprimentos 

 

Neste item, na primeira questão, os entrevistados foram convidados a identificar o seu 

posicionamento na cadeia de suprimentos, com base na complexidade da cadeia de 

suprimentos direta ou estendida, não se adotando o modelo de cadeia total com prestadores de 

serviço, suporte financeiro e informação (MENTZER et al., 2001). Ou seja, se o entrevistado 

considerava a sua empresa como a foco da cadeia, cliente em suas várias camadas ou 

fornecedor também em suas diferentes camadas. Esta questão tinha como objetivo entender 

como o entrevistado avaliava o posicionamento da sua empresa em uma determinada cadeia 

de suprimento, se o conceito era entendido ou se a visão era que o setor em questão não 

atuava como uma cadeia de suprimentos. De forma geral os entrevistados entendiam que as 

suas empresas estavam inseridas em cadeias de suprimentos, com o posicionamento variando 

entre empresa foco (três respondentes) e fornecedor de 1ª camada (sete respondentes), 

conforme transcrição das falas a seguir. A identificação dos trechos das falas, referente a 

análise de conteúdo, encontra-se no APÊNDICE D.  

As falas foram transcritas da forma em que foram expressadas pelos entrevistados, 

sem correções de natureza gramatical. Os negritos foram colocados pelo autor para destacar 

os pontos importantes nas respectivas transcrições.  

 

[...] a gente pode ser considerado como foco ou principal, pois a gente é 

uma empresa de Energia e Infraestrutura que tem projetos [...] porque nos 

temos nossos fornecedores para compor os nossos sistemas e equipamentos 

para depois isso ser comercializado [...] (Entrevistado 1) 

 

[...] nós estamos imediatamente anterior ao principal produtor. Através do 

fornecimento de tecnologia, equipamentos e alguns insumos [...]. Então talvez 

a gente se classifique como fornecedor de 1ª camada [...] (Entrevistado 2)

  

A empresa eu considero como fornecedor de 1ª camada porque fornecemos 

equipamentos que fazem parte de um sistema [...] no processo principal [...] de 

um cliente final [...] (Entrevistado 3) 
 

Eu diria que é um fornecedor de 1ª camada, porque a empresa foco para mim 

é o cliente [...] (Entrevistado 4) 

 

[...]  a nossa empresa como um fornecedor de primeira camada, vamos 

considerar assim. A JC como a de primeira camada e a empresa K ou P como 

a empresa foco ou principal. (Entrevistado 5) 
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A área que eu pertenço que é a termal seria... a empresa foco. Na área que a 

gente atua, a gente trabalha com o cliente final, entendo que seria este cliente 

de primeira camada. (Entrevistado 6) 

 

Então outro exemplo é a P, somos fornecedores da P. Então aí a P integra o 

produto dela, processa e entrega no mercado. Então eu entendo que a C, ela se 

insere neste grupo de fornecedor de 1ª camada. (Entrevistado 7) 

 

[...] tem fornecedores de primeira camada, tem fornecedores de segunda 

camada que fornecem algum tipo de tratamento térmico especial ou alguma 

coisa para esta primeira camada. Então eu entendo que ela é a empresa foco 

ou principal.(Entrevistado 8) 

 

Dentro da minha área na cadeia de suprimentos eu sou uma montadora, eu 

me consideraria uma empresa foco ou principal (Entrevistado 9) 

 

[...] fornecedor de 1ª camada. Porque a empresa principal é quem gera a 

energia. (Entrevistado 10) 

 

Na questão de número dois, os entrevistados foram convidados a citar práticas ou 

ações da empresa em que eles atuavam que podiam ser caracterizadas como de gestão da 

cadeia de suprimentos. A gestão da cadeia de suprimentos pode ser entendido como a 

integração de processos chave entre as organizações (LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998), 

envolve a colaboração (GIMENEZ; VENTURA, 2005; GREEN JR. et al., 2012) e busca 

administrar o fluxo completo de informação, materiais e serviços (LEENDERS; FEARON, 

1997; THOMAS; GRIFFIN, 1996), desde os fornecedores de matérias primas passando pela 

fabricação e armazenagem até chegar ao consumidor final (LEENDERS; FEARON, 1997).  

Para o Entrevistado 1 e Entrevistado 8,  uma prática da cadeia de suprimentos estava 

relacionada com um eficiente sistema de seleção, qualificação e classificação de fornecedores 

que também avançava no lado dos clientes. 

 

[...] um modelo de qualificação de fornecedores [...] cada classificação de 

fornecedores... fornecedor de mão de obra ou de matéria prima ou de 

equipamentos... têm requisitos mínimos [...] temos uma diretoria de 

suprimentos que faz a harmonização entre as áreas  [...]. Essa é uma tática 

que a gente tem desenvolvido bastante e quase o mesmo em relação à clientes. 

(Entrevistado 1) 

 

[...] nós usamos uma classificação [...] hoje nós temos os fornecedores 

estratégicos, que são aqueles fornecedores que podem ser fornecedores e 

clientes ao mesmo tempo, ele pode fornecer direto para o meu cliente, pode 

ser o meu fornecedor, onde a gente tem essa sinergia (Entrevistado 8) 

 

[...] na área de supply chain temos os fornecedores estratégicos [...], os 

fornecedores ativos [...] e os que são indicados por nossos clientes 

(Entrevistado 8) 
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O Entrevistado 2 identificou como ações de suprimentos a estruturação da área na sua 

organização e as práticas de agregação de volumes de compras, transferindo este benefício 

aos clientes.   

 

[...]  a gente tem uma área da empresa hoje a nível global chamada 

gerenciamento de supply chain (supply chain management) que busca de se 

utilizar do acesso que a empresa tem também como compradora, a gente tem 

acesso a vários fornecedores de componentes importantes para máquinas [...] 

nós transferimos também esta capacidade de comprar em certos volumes e 

transferir este benefício para os nossos clientes [...]  (Entrevistado 2) 
 

 

Da mesma forma, o Entrevistado 4 relatou como era estruturada a área de suprimentos 

e de uma certa forma relacionou a gestão da cadeia de suprimentos com a gestão da área de 

suprimentos. 

 

[...] nosso departamento não é chamado de supply chain onde muitas 

empresas chamam suprimentos de supply chain. Apesar de não ser chamado  

tem todo essa característica [...] tem compras tanto de serviços produtivos, 

como improdutivos, materiais produtivos e improdutivos. Tudo dentro dessa 

mesma gestão, bem como o estoque de materiais. (Entrevistado 4) 

 

O Entrevistado 3, destacando a parte técnica dos equipamentos produzidos pela sua 

empresa, citou a colaboração como importante na sua cadeia de suprimentos.  

 

Como se trata de equipamentos da área de geração, podemos dizer assim de 

energia ou até de processo [...] o entendimento [...] o envolvimento para nós é 

importante [...] a colaboração que é necessária dentro desta cadeia para que 

todos os componentes sejam atendidos conforme a especificação do cliente 

final. (Entrevistado 3) 

 

 

Para o Entrevistado 6, existiu uma descentralização na fabricação de alguns 

componentes que eram de responsabilidade de fornecedores selecionados e que foram 

traduzidas como parcerias. Essas parcerias também foram identificadas como acordos ou 

contratos de longo prazo (Entrevistado 6, Entrevistado 9 e Entrevistado 10). 

 

“A”  depende de outros fornecedores porque ela detém a tecnologia mas 

nem sempre compensa para o negócio que ela... determinados tipos de 

equipamentos ou serviços fique sobre a responsabilidade dela. Então ela 

descentraliza essa função mas cadastra os fornecedores e faz essas parcerias 

com fornecedores. (Entrevistado 6) 
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É feito um contrato com essa... com esse fornecedor e onde é colocado 

cláusulas de confidencialidade eh... no qual os projetos, os desenhos, enfim 

não podem... utilizados em um projeto A não podem ser divulgados ou 

passados para terceiros e então esse fornecedor homologado (Entrevistado 6) 

 

[...] eu não vou dizer fidelidade, mas os compromissos com os nossos 

fornecedores que não são muitos [...] Então uma vez que os fornecedores estão 

no vendor list, o vendor list não é muito grande. E essa relação é uma relação 

de parceria normalmente amparada por acordos internacionais e eu tenho 

inclusive, no caso aqui, parcerias com fabricantes locais (Entrevistado 9) 

 

[...] tudo aqui é sempre bem formalizado, mas que eu vejo que tem hoje 

em dia nos contratos que eu não via há alguns anos atrás é você sempre agora 

estar vinculado a um bônus ou perdas maiores que você teria (Entrevistado 10) 
 

 

De forma espontânea, os respondentes tiveram dificuldades em identificar conceitos 

da cadeia de suprimentos e que seus fornecedores, nas diferentes camadas, e os seus clientes 

eram componentes desta cadeia. Não puderam ser observados pontos como, por exemplo, a 

integração de processos entre as organizações (LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998) ou a 

colaboração entre as organizações na cadeia de suprimentos (GIMENEZ; VENTURA, 2005; 

GREEN JR. et al., 2012).  

A visão ainda parecia ser de estruturação da área de compras e suprimentos, com seus 

mecanismos mais tradicionais de relacionamento com fornecedores, como a seleção, 

qualificação e homologação de fornecedores, os contratos de longo prazo, a classificação dos 

fornecedores como estratégicos e não estratégicos e as diferentes formas de relacionamento 

entre essas categorias. Nesta visão mais tradicional, as empresas não avançaram para além das 

suas organizações, não tratando fornecedores e clientes como membros de uma mesma cadeia 

e buscando colher os benefícios desta abordagem. 

 

 

6.3.2 Colaboração na Cadeia de Suprimentos 

 

Neste item, a questão de número três procurou aprofundar as práticas relativas à gestão 

da cadeia de suprimentos e no que ela contribuiu para melhorar os relacionamentos entres as 

empresas envolvidas. A cadeia de suprimentos, mais que uma relação de negócios entre 

empresas, é uma rede complexa e composta de relacionamentos (LAMBERT; COOPER; 

PAGH, 1998). 
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Pela análise das respostas pôde-se verificar que as empresas dos entrevistados estavam 

buscando este maior relacionamento com seus fornecedores, conforme transcrições abaixo. 

 

[...] nós precisamos dos fornecedores de melhor qualidade e se a gente não 

fomentar um melhor relacionamento e colaboração entre comprador e 

fornecedores [...] fica muito mais difícil [...] fornecedores de cabos [...] é um 

produto que a gente consome bastante... a gente realmente sente que tem 

interesse em ter uma colaboração um pouco maior (Entrevistado 1) 

 

Tem um grau de colaboração [...] é claro que você [...] tem cliente e 

fornecedores que não operam assim [...] tem clientes que por mais que eles 

preguem à colaboração e a parceria, no final a decisão é estritamente 

financeira [...] têm fornecedores que também pregam a parceria 

(Entrevistado 2) 

 

É justamente pelo orçamento ou pela solução que nós fornecemos fazerem 

parte dos [...] sistemas tipo geração de energia, então é importante que nós 

tenhamos [...] esse relacionamento dentro da cadeia toda (Entrevistado 3) 

      

Sim contribui porque é uma cadeia [...]  a gente se relaciona há muito tempo 

com os fornecedores [...] essa colaboração de longo prazo. Então no fim você 

acaba criando [...] não dependência, mas essa confiança entre fornecedor e 

comprador [...] (Entrevistado 4) 

 

[...]  colaboração porque qualquer problema na partida, qualquer problema... 

esse fabricante vai precisar do auxílio dos subfornecedores desta cadeia [...] 

qualquer problema que ele tenha, ele vai precisar recorrer a quem forneceu. 

Então tem que existir um trabalho muito conjunto (Entrevistado 5) 

 

[...] a gente tenta focar assim nesta questão de relacionamento de estar 

sempre bem com os fornecedores e desenvolvê-los, porque isso também gera 

.... porque é assim se você não desenvolve esses fornecedores existe o risco 

de você ter não conformidades, de você ter retrabalho [...] (Entrevistado 6) 

 

Então nós também sempre temos que ter essa visão de compartilhar 

informações, em ir buscar as melhores soluções com dois objetivos. 

Primeiro a performance técnica e dentro de um custo razoável que o projeto 

ele comporta. (Entrevistado 7) 

 

[...] vamos supor que o problema não está direcionado ao fornecedor, eu tive 

um problema interno. Se eu tive um problema interno, o fornecedor que é 

meu parceiro até o ponto de falar o seguinte quando você receber a 

informação deste jeito ou que tiver dúvidas entre em contato comigo, não 

processa porque nós podemos ter problema lá na frente [...] então o fornecedor 

passa a também me ajudar em monitorar isso [...] então a gente tem uma 

discussão e uma proximidade muito grande com os fornecedores. 

(Entrevistado 8) 

 

Aqui não tem jeito é um contato permanente, então essa colaboração ela é 

fruto de um contato diário, de troca de informações, troca de problemas. 

(Entrevistado 9) 
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A colaboração pode ser descrita como um tipo de relacionamento que envolve, entre 

outros fatores, o compartilhamento de informações (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008), 

os objetivos comuns (LEEUW; FRANSOO, 2009) e o compartilhamento de recursos entre os 

membros a fim de se criar sinergias e aumentar a vantagem competitiva das organizações 

envolvidas (FAWCETT; MAGNAN; MCCARTER, 2008). A questão de número quatro visou 

verificar se estes três componentes da colaboração estavam presentes nas empresas 

pesquisadas, os Entrevistados 2, 4 e 7 colocaram a busca de soluções conjuntas como uma 

característica da cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida (bens de capital), 

conforme transcrições abaixo. 

 

[...]  O que eu vejo que destaca algumas empresas é a busca, vamos dizer 

assim, para uma solução conjunta [...] a gente tenta este tipo de 

colaboração. Então quando você encontra fornecedores parceiros que 

também tem esse tipo de visão fica muito mais fácil [...] (Entrevistado 2) 

 

[...] de informações, de novas ideias e a gente trazendo o fornecedor para 

ter essa discussão junto. Então a gente está numa cadeia de cliente interno, 

que é a engenharia, mais o fornecedor, mais a fábrica [...]  (Entrevistado 4) 

 

Então nós também sempre temos que ter essa visão de compartilhar 

informações, em ir buscar as melhores soluções com dois objetivos. Primeiro 

a performance técnica e dentro de um custo razoável que o projeto ele 

comporta. (Entrevistado 7) 

 
 

Para o Entrevistado 1, as relações colaborativas entre a sua empresa e seus 

fornecedores ainda eram de baixa intensidade, enfatizando que as informações de cunho mais 

estratégico não eram compartilhadas na sua cadeia de suprimentos, mas que existia uma 

tentativa de se aprimorar estas relações, conforme se observa na transcrição das suas falas. 

Para o Entrevistado 8, a troca de informações para projetos futuros existia e era compartilhada 

com os seus fornecedores, no entanto, pela fala do entrevistado pôde-se perceber que este 

compartilhamento não era feito de forma estruturada mas ainda de forma informal entre as 

empresas. 

[...] a gente compartilha informações de mercado que é público [...] Por 

questões de confidencialidade nossa e estratégicas. Então esse 

compartilhamento de informações é um pouco restrito (Entrevistado 1) 

 

[...] o que caracterizaria a colaboração é ...realmente o fornecedor 

entender o nosso negócio e se adequar ao que a gente precisa [...]  eu citei 

os fornecedores de cabos que a gente está começando a tentar fazer uma 

aliança estratégica, então acontece, mas eu acredito que isso tem espaço para 

melhorar [...] (Entrevistado 1). 
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[...] então nós trocamos informações de projetos futuros. Eles nos ligam 

perguntando o que está no pipeline. Como funciona... e eles sabem também 

porque dentro da área de supply chain nós temos uma pessoa responsável por 

formação de budget para vendas. (Entrevistado 8) 
 

 

   

Colocando-se a questão do compartilhamento de informações, os entrevistados de uma 

maneira geral relataram que existia troca de informações, principalmente relacionadas às 

questões técnicas e de desenvolvimento de projeto e com visão de negócio pelo menos de 

médio prazo,  conforme se verifica nas transcrições a seguir. 

 

[...] Você passa por “n” interações na fase de venda de grandes projetos que 

fazem com que você tenha que colaborar com bastante nível de detalhes 

[...] Então, você tem que compartilhar informações estratégicas, técnicas e 

as vezes o conceito do teu equipamento,  da sua planta [...] (Entrevistado 2) 

 

Vou citar alguns casos de fornecedores que já conhecem o desempenho do 

mercado, já conhecem as exigências e eles já nos trazem algumas propostas 

em relação ao fornecimento. Então alguns fornecedores têm sido bastante 

colaborativos neste aspecto, vamos falar assim... mais tecnológico. 

(Entrevistado 3) 

 

Nós temos isso com os principais fornecedores de dar essa visão de médio 

prazo pelo menos [...] (Entrevistado 4) 

 

[...] você precisa de todos os detalhes o porquê investigar... a causa raiz 

daquele problema ... porque está acontecendo. Então as informações são 

muito passadas e a mesma coisa em um projeto [...] (Entrevistado 5) 

 

[...] onde esse fornecedor já tinha experiência neste  tipo de peça com outros 

clientes e ele... na hora da confecção da peça ele nos alimentou com uma 

série de lessons learned e a experiência dele naquele tipo de aplicação e 

então ele veio até a S e nós fizemos uma reunião e ele trouxe estas 

informações para a gente.  (Entrevistado 6) 

 

[...] a nossa colaboração, nós temos alguns fornecedores, não são todos, que 

eles são chave no processo. Então quando nós estamos participando de 

qualquer evento de um projeto e aí nós trocamos com esses fornecedores 

informações técnicas [...]  (Entrevistado 7) 

 

[...] informações técnicas que reflitam no final em reduções de preço e/ou 

prazo de tal forma a atender a nossa condição final de entrega. Tanto isso na 

fase de licitação ou na fase de projeto especificamente e isso é dinâmico 

acontece aí com muita frequência. (Entrevistado 7) 

 

[...] a gente troca informações, a gente troca detalhes, olha faz isso no seu 

processo, melhora aqui... melhora lá... enfim eu retroalimento com 

informações de problemas que tenho internamente [...] (Entrevistado 8) 
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A troca de informação existe no sentido não com o cliente... eu não falo 

direto com o cliente, mas com os meus fornecedores no sentido de otimizar 

uma coisa, algum tipo de equipamento para ter uma eficiência melhor, isso 

claro que sim como em qualquer lugar da indústria. (Entrevistado 10) 

 

Quando questionados sobre o compartilhamento de recursos, o que pôde ser observado 

foi uma variedade de opiniões, algumas empresas considerando pouco frequente ou inviável e 

outras como uma prática rotineira nesta cadeia de suprimentos. O compartilhamento de 

recursos estava mais associado a recursos humanos, com o aporte de especialistas para 

auxiliar ou corrigir alguma deficiência do fornecedor do que ao compartilhamento de recursos 

materiais. 

 

Sobre compartilhamento de recursos no nosso setor aqui é inviável [...] 

infraestrutura [...] transporte não (Entrevistado 1)  

 

Tem até certo grau [...] muitas vezes você faz trabalho cada um participando 

com seu lado. Mas, sim a gente faz trabalho de pesquisa conjunto. Tem alguns 

casos sim [...] (Entrevistado 2) 

 

[...] e nós compartilhamos recursos [...]  temos situações em que a gente dá 

uma colaboração de um inspetor, um gestor da qualidade para desenvolver 

determinado processo de produção no fornecedor, temos situações por 

exemplo de fornecedores que atuam aqui dentro. (Entrevistado 4)  

 

[...] num trabalho em conjunto entre equipe de operação e equipe do 

fornecedor pode... se eu tiver barras de 1,5 metros eu consigo ter maior 

produtividade e melhorar a minha eficiência no processo produtivo, com 

certeza isso é feito também [...] (Entrevistado 5) 

 

[...] e eu vou mandar um pessoal da engenharia e qualidade para fazer uma 

acompanhamento durante a fabricação para certificar que não vão haver 

erros durante a fabricação, ou seja, certificando a qualidade do produto. 

(Entrevistado 6) 

 

 [...] acaba fazendo alguma melhoria no processo, coloca um pessoal nosso 

para ficar junto do fornecedor para acompanhar e com isso a gente tem 

tido experiências muito satisfatórias e inclusive melhorias de processo e 

também na questão de regularizar não conformidades [...] (Entrevistado 6) 

 

[...] que não atendia de forma nenhuma as nossas necessidades aí nós tivemos 

que ir lá e aportar recursos porque o negócio saísse, mas foi uma vez em 

todos estes anos que seu estou na C, só fizemos uma vez [...] (Entrevistado 7) 

 

Sim, compartilha recursos... nós temos por junto a alguns fornecedores... nós 

precisamos fazer alguns testes, por exemplo. Então o meu fornecedor de 

motor, como é um equipamento grande, eu não tenho recurso aqui... eu 

preciso fazer o teste do motor acoplado na máquina antes de entregar para o 

cliente, eu não consigo fazer aqui, tenho que fazer lá (Entrevistado 9) 
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Em relação aos objetivos comuns, os entrevistados na sua grande maioria relataram 

metas e objetivos comuns quando relacionados a projetos específicos que muitas vezes eram 

de longo prazo. Objetivos mais amplos não foram apontados como característica da cadeia de 

suprimentos deste setor. 

 

[...] os fornecedores sim, eles buscam uma ação mais estratégica com a 

gente, mas nem sempre isso é viável [...] (Entrevistado 1) 

 

Então, às vezes tem essa possibilidade do desenvolvimento conjunto [...] a 

solução de certos problemas específicos e precisa sim dessa... deste trabalho. 

Então há desenvolvimento conjuntos também sim (Entrevistado 2) 

 

[...] em um projeto grande, que a gente chama em uma fase antes do 

fechamento desta venda para o cliente [...] Então a gente tem essa, esse 

envolvimento dos fornecedores dos principais pacotes [...] (Entrevistado 4) 

 

[...] a gente chama alguns fornecedores antes [...] e depois é claro esse 

desenvolvimento vai ao longo do tempo de vida do projeto (Entrevistado 4) 

 

[...] o resultado dele é meu resultado que é o resultado do meu cliente, 

então a cadeia fecha né... então se eu tenho qualidade, ele precisa ter 

qualidade para eu dar qualidade, para eu garantir qualidade. Se ele me dá 

entrega, para eu garantir entrega para o cliente, ou tem ou não tem, então essa 

colaboração ela garante o negócio saudável entre cliente, S e fornecedor. 

(Entrevistado 8) 

 

[...] mas eu vejo maior colaboração e maior conscientização dos 

fornecedores e a importância deles para a gente e para o mercado. Eu estou 

indo nesta linha e é claro a consequência é preço, prazo, o que você está 

buscando (Entrevistado 10) 

 

 

 

6.3.3 Colaboração na Cadeia de Suprimentos e Capabilidades Operacionais 

 

As capabilidades operacionais estão relacionadas ao uso de habilidades em executar 

uma variedade de requisitos de uma determinada atividade (ZHANG et al., 2013). O 

relacionamento colaborativo pode ser definido como uma relação de longo prazo, entre a 

empresa e seus fornecedores, com o objetivo de aumentar as capabilidades operacionais de 

cada empresa individualmente (BRATIĆ, 2011). 

A questão cinco relacionou a colaboração com os fornecedores com as melhorias de 

capabilidades operacionais (flexibilidade, qualidade e entrega). Respondendo de forma 

espontânea o Entrevistado 1 destacou o custo, os Entrevistados 2, 3, 9 e 10 a melhoria de 
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prazos e o  Entrevistado 4 e 9 a qualidade, como pôde ser observado nas transcrições das falas 

abaixo. 

 

Bom primeiro eu acredito que custos, uma relação mais colaborativa sempre 

tentando buscar isso. A parte financeira é importante, não só a redução de 

custos, mas o controle de custos é muito importante [...] (Entrevistado 1) 

 

[...] uma colaboração na cadeia de suprimentos pode melhorar nossas 

capabilidades, nossas capacidades. (Entrevistado 1) 

 

Um aspecto que é assim muito importante é prazo [...] alguns processos por 

um prazo longo até amadurecer e quando a coisa acontece ela é muita rápida 

[...] Então esse relacionamento permite [...] certa segurança e também aceitar 

desafios de prazos curtos de entrega (Entrevistado 2) 

 

[...] essa colaboração foi fundamental para poder realmente corrigir [...] a 

questão de qualidade, ou de entrega, ou de flexibilidade. (Entrevistado 2) 

 

Neste aspecto, eles podem nos ajudar e principalmente para reduzir o prazo 

de fornecimento. Com estes componentes integrados, previamente montados 

fica mais fácil integrar em nosso processo produtivo (Entrevistado 3) 

 

[...] o nosso pessoal de qualidade e de fábrica deu algumas sugestões também. 

Então isso foi de uma maneira colaborativa e participativa importante para que 

a gente conseguisse um resultado melhor no produto final (Entrevistado 4) 

 

 Então hoje a grande briga é... o desafio, não uma briga, um desafio, manter a 

nossa qualidade, a nossa competência. Quando eu falo em qualidade é a 

qualidade do produto entregue lá na ponta, nesse menor prazo possível. A 

gente está vendo que a parte de custo, tem algum impacto claro, mas essa 

questão de prazo [...] (Entrevistado 9) 
 

Eu acho que qualidade ainda é um problema, mas não porque a gente não 

tenha fornecedores adequados, mas porque a gente tem um prazo 

extremamente reduzido se comparado com qualquer outra indústria [...] mas 

eu acho que é mais no aspecto de prazo porque eles já entenderam como 

funciona para trabalhar neste mercado[...] (Entrevistado 10) 
 

 

O entrevistador questionou especificamente as outras capabilidades operacionais não 

mencionadas espontaneamente pelos entrevistados. Os entrevistados relataram que a 

flexibilidade no setor era difícil, mas entendiam que a predisposição para conversar e discutir 

era importante nesta cadeia de suprimentos. 

 

A flexibilidade e agilidade são sempre importantes [...] acontece bastante 

em nosso ramo de ter alteração durante algum projeto [...] a colaboração, 

entre o fornecedor e cliente deve fomentar  [...] a disposição para discutir 

[...] (Entrevistado 1) 
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A flexibilidade ela é importante no sentido de estar aberto, vamos dizer 

assim, resolução de certos problemas que podem aparecer e ao menos estar 

disposto a argumentar e a discutir (Entrevistado 2) 

 

[...] existe essa flexibilidade, a gente depende muito é claro da cadeia toda 

porque itens de gargalo [...] uma redução ou uma extensão de prazo [...] 

sempre na flexibilidade a gente conta com subfornecedores e com nossa 

fábrica (Entrevistado 4) 

 

A flexibilidade nossa é baixíssima porque questões do tipo de produto que a 

gente trabalha [...] (Entrevistado 7) 

 

Não, não é flexível [...]  mudanças são todas possíveis porém elas vão ter 

implicação imediata no custo e no prazo [...] (Entrevistado 9) 

 

 

Em relação à Entrega, o Entrevistado 4 relatou dificuldades com materiais importados 

e problemas na cadeia, conforme transcrição da fala abaixo. 

 

Que não haja (atrasos) assim é muito difícil de você falar que em 100% não 

existe [...] Porque às vezes ocorre porque você está envolvido em uma cadeia 

que você tem que trazer materiais importados  [...] a gente vai ter que trabalhar 

hora extra para conseguir cumprir o prazo do cliente (Entrevistado 4). 

 

Em relação à qualidade, os entrevistados comentaram sobre um sistema de garantia de 

qualidade. Mas que ainda hoje, em determinadas situações, existia a prática de verificar o 

material em relação à qualidade fornecida. 

 

Sim, trabalhamos com qualidade assegurada (Entrevistado 1) 

 

Qualidade também [...]. a gente no passado adotava [...] um fornecedor 

qualificado eu não preciso refazer os checks de qualidade [...] apesar de toda 

a confiança voltar a ter [...] uma certa verificação e check [...] 

(Entrevistado 2) 

 

[...] um fornecedor qualificado [...] apesar de toda a confiança voltar a ter 

[...] uma certa verificação e check de qualidade [...] (Entrevistado 2) 

 

[...] nós temos um sistema de garantia de qualidade [...] não só do produto, 

mas também de qualidade dos nossos colaboradores [...] (Entrevistado 7) 
 

 

As capabilidades operacionais foram melhoradas com a integração entre empresa e 

fornecedores (ABDALLAH; OBEIDAT; AQQAD, 2014) entendendo aqui como 

capabilidades operacionais a qualidade, a flexibilidade e a entrega, entre as principais que 

uma empresa precisa escolher para competir (VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009). 

Na questão de número seis procurou-se verificar entre os cinco objetivos das 

operações: qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo (SLACK; 
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CHAMBERS; JOHNSTON, 2002), se as capabilidades operacionais de qualidade, entrega e 

flexibilidade eram as mais importantes para a empresa do entrevistado. 

 

[...] a gente pode colocar os principais aqui da nossa empresa são a qualidade 

e a confiabilidade. Obviamente que entrega, flexibilidade e custos são 

importantes, mas eu qualificaria a empresa aqui como  neste quesito como 

qualidade e confiabilidade (Entrevistado 1) 

 

Eu creio que a confiabilidade talvez seja o primeiro, a gente presa em manter 

os compromissos [...] A qualidade vem logo a seguir [...]. A entrega talvez, 

logo... quase junto [...] (Entrevistado 2) 

 

Bom, qualidade [...]. com certeza eu posso afirmar [...]. que estamos acima da 

média. Com relação à entrega, nós temos que também [...]. cumprir todos os 

prazos de entrega praticamente sem atraso  [...] (Entrevistado 3)  

 

Eu vejo como confiabilidade, um ponto que a nossa empresa preza muito. 

Internamente a gente tem um lema que fala “Never let the customer down” 

(Entrevistado 4) 

 

Eu acredito neste tópico que a JC se diferencia pela qualidade e por 

flexibilidade. Como, qualidade lógico, conhecida e reconhecida como 

fabricante de produtos de qualidade. A flexibilidade eu diria quando você 

precisa de atendimentos, tanto na área de serviços de reparos de selos quanto 

na fabricação de selos novos fora do horário comercial, fora do horário padrão 

do mercado. (Entrevistado 5) 

 

A “A” consegue fazer uma boa entrega, no prazo, com qualidade e 

confiabilidade. A “A” é flexível, eu vejo tudo isso mas só que o ponto fraco 

da “A” é custo, porque o preço da A comparado aos concorrentes ele é alto. 

(Entrevistado 6) 

 

Eu diria que qualidade, entrega e confiabilidade. A flexibilidade nossa é 

baixíssima, porque questões do tipo de produto que a gente trabalha, com 

especificações muito rígidas, prazos de entrega dos componentes normalmente 

longos. (Entrevistado 7) 

 

Qualidade e confiabilidade, por exemplo nós temos clientes que ele só 

compra S, ele aceita só S... ponto [...]. Ele paga mais caro para ter a garantia S, 

então a confiabilidade de que nós vamos dar todo o suporte do mundo para 

ele, que nós vamos atende-lo com a qualidade que ele precisa [...]. Pela 

qualidade e confiabilidade, ele abre mão as vezes até do prazo de entrega 

e do custo que foi o exemplo que eu te dei. (Entrevistado 8) 
 

A primeira é sem dúvida a qualidade, essa é inclusive um... é o nosso 

chavão de vendas tanto para a parte de máquinas novas como para a parte de 

pós vendas, o serviço que nós prestamos tanto para equipamentos que nós 

fabricamos como para equipamentos de terceiros. (Entrevistado 9) 

 

O menor seria custo, eu acho que ela é reconhecida pela confiabilidade e de 

entrega. De trás para frente para mim seria custo e a mais alta seria 

confiabilidade. (Entrevistado 10) 
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Na questão de número sete procurou-se, de forma mais explícita, associar a 

colaboração com as capabilidades operacionais da flexibilidade, qualidade e entrega. Pela 

transcrição das entrevistas ficou claro que as empresas entendiam que a colaboração era 

importante, mas a associação com a melhoria das capabilidades operacionais ainda precisava 

ser melhor aprofundada. 

 

De como uma colaboração na cadeia de suprimentos pode melhorar nossas 

capabilidades. Sem os fornecedores, a gente não pode ofertar nada para os 

clientes que a gente não possa obter dos nossos fornecedores também. 

(Entrevistado 1) 

 

A gente percebe sim, ela é bastante importante [...]. tem alguns casos reais que 

a gente verificou que essa colaboração foi fundamental para poder realmente 

corrigir [...] um destes três itens citados na questão de qualidade, ou de 

entrega, ou de flexibilidade. (Entrevistado 2) 

 

Sim, sim mas ao mesmo ao mesmo tempo a gente está inserido em uma 

cadeia de poucas opções [...] você não tem um leque muito grande de 

oportunidades localmente [...] (Entrevistado 4).  

 

Tem que ajudar, porque se faltar algum componente da cadeia eu não 

consigo entregar o selo montado. Então isso eu posso afirmar que contribui, 

porque eu não sei como eles conseguem, não sei como é administrado no 

detalhe o nível do estoque, porque você tem a maioria destes componentes [...] 

(Entrevistado 5) 

 

Sim [...] o fato da A também estar inserida no fornecedor, ou seja, dando 

treinamentos, seja participando de reuniões para discutir processos, o 

acompanhamento do processo em si junto com o fornecedor, desenvolvendo 

ele, eu acredito que esses elementos fazem com que [...] que contribuem 

para as melhorias das capabilidades operacionais. (Entrevistado 6) 

 

Contribui muito... contribui porque como eu te disse o nosso subfornecedor o 

produto dele faz parte do nosso produto, então se o produto dele não 

performa de alguma forma, no final para o cliente final é o nosso produto 

que não está performando. (Entrevistado 7) 

 

Sim. Pelo fato de nós estarmos próximos dos fornecedores, em uma relação 

de confiança, ela contribui.... porque eu conto muito bem, ou seja, se eu tenho 

um projeto  que eu sei que vai melhorar a minha performance no meu cliente, 

eu estendo este projeto para ele e eu sei que ele vai dizer para mim que sim 

[...] (Entrevistado 8) 
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6.3.4 Colaboração na Cadeia de Suprimentos e Desempenho Operacional 

 

A capacidade de trabalhar em conjunto com parceiros tem permitido às empresas 

integrar e vincular as operações com maior eficácia (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008). 

A eficiência do processo produtivo será verificada por vários fatores (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002) e é uma medida do sucesso e um fator determinante para a lucratividade 

da empresa (CAO; ZHANG, 2011). Na questão de número oito buscou-se entender por quais 

critérios e metas o desempenho operacional da organização era medido, procurando-se 

identificar a redução de custos e a melhoria dos processos (eficiência e eficácia). As opiniões 

dos entrevistados podem ser observadas pelas transcrições abaixo e refletem metas que eram 

ou podiam estar associadas a processos mais eficientes e à redução de custos nas 

organizações. 

 

[...] Uma das metas [...] é a OTD (on time delivery). Então essa é uma meta 

bastante forte que tem nos últimos anos a gente tem colocado um foco 

bastante grande (Entrevistado 1). 

 

[...]  cada setor da empresa ele tem as suas metas próprias [...] dentro da parte, 

mais operacional você tem metas que estão muito na verdade eh...relacionados 

com três aspectos: o aspecto do custo, da entrega e da qualidade [...] 

(Entrevistado 2) 

 

Nós temos que sempre estar entregando os nossos produtos dentro do prazo 

[...] reduzir bastante a questão do retrabalho, então todo o nosso processo é 

totalmente controlado [...] fazemos análises críticas para corrigir algumas 

falhas no qual nós corrigimos o processo e fazemos alguns melhoramentos 

[...] (Entrevistado 3) 

 

[...] o principal dentro aqui do desempenho operacional é o aspecto de prazo, 

Claro, além do prazo você tem horas de fabricação, toda a parte de acidente 

zero, então tudo isso acaba entrando dentro deste desempenho operacional que 

é medido [...] (Entrevistado 4) 

 

A gente tem [...] dois programas na verdade um se chama DTE e o outro DTC, 

que é Dedicated to Excellence e o outro Dedicated to Customer, então no 

Dedicated to Excellence são colocadas estas questões do desenvolvimento 

técnico, das competências, enfim eh... operacionais que a gente precisa ser 

bom neste sentido [...] Então um é a questão de custo competitivo,  a outra é 

stardardization (padronização) de processos,  outra é eficiência [...] 

(Entrevistado 6) 

 

On time delivery, End to end e qualidade. Qualidade 98% de todas as 

entregas que ele faz por mês, on time delivery ele é 95% e end to end até 30 

dias 100%, de 30 a 45 dias 50% e acima de 45 dias 0%. Então essas três metas 

conjugadas elas devem dar um percentual (Entrevistado 8) 
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Hoje o que é medido é... claro saving, onde compras vai responder por isso, e 

entrega na data que eu acho que é mais por ser um projeto [...] se a gente 

conseguir atender claro que com custo menor ou igual ao que a gente 

vendeu mas no prazo menor que a gente estava é o que a gente considera 

[...] (Entrevistado 10) 

 

O questionário, através da pergunta de número doze, buscou entender qual a 

participação dos fornecedores na sugestão de melhorias ao processo produtivo da empresa 

compradora. Os Entrevistados 1 e 6 não viam os fornecedores ou não os reconheciam como 

parceiros na sugestão de melhorias.  

 

No dia a dia eu não tenho sentido isso não, pelo menos com os fornecedores 

com os quais a minha área aqui na empresa tem um pouco mais de relação [...] 

Eu não vejo acontecer isso aqui não... pelo menos no meu universo não...para 

ser sincero não. (Entrevistado 1) 

 

Que eu tenha visto é mais ao contrário, a gente em relação ao fornecedor e 

não o fornecedor em relação à gente [...] Que eu tenha visto não, mas o que 

eu tenho visto é assim, o fornecedor que por conta de um relacionamento as 

vezes o fornecedor acaba atuando (Entrevistado 6) 

 
 

Os demais entrevistados destacaram o maior conhecimento do fornecedor em 

determinadas áreas e a sua participação na sugestão de melhorias de custo e de processos 

produtivos. 

 

[...] A nossa empresa não é necessariamente uma especializada, ela tem um 

grau de especialização em certas áreas e de repente você encontra 

fornecedores que estão mais avançados até do que a gente em certas áreas. 

Ele pode trazer uma colaboração sim [...] olha de repente você muda essa 

especificação [...]  (Entrevistado 2) 

 

Então, eles sugerem algumas [...] melhorias para otimizar [...] o próprio 

fornecedor vai desenvolvendo e vai trazendo propostas para nós para otimizar 

tanto a produção deles como a nossa. (Entrevistado 3) 

 

[...] e se eu fizer esta solda de uma forma diferente do que você está pedindo 

eu também vou ganhar [...] existe esse input do fornecedor para algumas 

melhorias de processo, em relação aquilo que a nossa empresa está pedindo. 

(Entrevistado 4) 

 

Aí nós saímos no mercado para fabricar desta forma e apareceu um fornecedor 

nosso aqui ofertando o corrimão da planta em fibra de vidro. Então esse é um 

exemplo típico de uma coisa que nós já fizemos e que trouxe ganho para 

todo mundo, tanto para nós como para o nosso cliente final. (Entrevistado 7) 
 

[...] tem sugestão que eu envio para a engenharia [...] minha engenharia 

aprovando a gente utiliza. É uma prática muito comum. (Entrevistado 8). 
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[...] na parte de aplicação e montagem dos componentes que não são raros os 

casos em que nós enviamos esta engenharia preliminar, com os dados 

tecnológicos,  e o nosso pessoal até tem por razões de conhecimento uma 

prática... sabe como que a instalação ficaria e ele nos apresenta uma solução 

diferente lay out de tubulação, mas com melhorias de custo [...] 

(Entrevistado 9) 

 

Como os fornecedores são especialistas naquele equipamento específico 

dele, eu acho que a A tem abertura para entender. E aceitar. (Entrevistado 10) 

 

As questões dez e onze procuraram confirmar a relação entre a colaboração e o 

desempenho operacional na empresa compradora. A questão dez foi mais aberta (quais as 

melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir?), enquanto que a 

onze foi mais específica (a colaboração contribui para a redução de custos e a melhoria de 

processos na sua organização?).  

O Entrevistado 1 descreveu  que a colaboração, apesar de não muito presente na sua 

empresa, podia sim trazer reduções de custo e melhorias no processo. Para os Entrevistados 5 

e 8, a colaboração e a parceria com fornecedores levaram a melhoria de processos e a 

reduções de custos em situações específicas, conforme pode ser observado nas transcrições 

das falas abaixo. 

 
[...] se a gente pudesse ter alianças [...]  a gente pode melhorar o desempenho 

da operação só por questões de redução de mão de obra [...]  de perda de 

tempo de inspeções e retrabalhos, e tudo mais. (Entrevistado 1) 

 

[...] sabe o que você precisa a gente vai convergir para uma melhoria de 

processo e uma redução de custo. Por isso a colaboração é importante.[...] 

(Entrevistado 1). 

 

Na JC é desenvolvido em parceria com o fornecedor alterar alguma coisa 

standard no fornecimento para que melhore a eficiência na fábrica, com 

certeza. (Entrevistado 5) 

 

[...] nós temos a melhoria de desempenho é a redução de tempo integrada 

e o on time delivery. É o que nós temos e o que você dentro de uma cadeia de 

suprimentos pode medir, é algo real, é algo mensurável [...] (Entrevistado 8) 
 

 

Para o Entrevistado 2, a adoção do conceito da cadeia de suprimentos implicou em um 

ganho de competitividade em termos de agregação de volumes. As práticas colaborativas com 

alguns fornecedores e o aumento da confiança em relação a eles levaram a um outsourcing de 

processos de fabricação, além de permitir que os fornecedores efetuassem alterações em 

especificações e nos processos de produção para redução de custos, além da transferência de 

boas práticas de produção. 
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[...] o custo que de uma certa maneira ou outra [...] ele acaba se conectando 

muito com volumes ainda hoje. Por isso que eu falei que é importante que a 

empresa tenha adotado esta ideia de cadeia de suprimentos a nível global, 

justamente buscando isso... buscando essa competitividade. (Entrevistado 2) 

 

[...] muitas coisas de que antes a gente fabricava internamente e ao 

desenvolver um bom fornecedor [...] e transfere esta operação para fora e aí 

já é outro nível de confiança que tem que ter [...] as vezes permite com que 

ele faça alterações que tornem o produto dele melhor ou mais barato [...] e 

eles conseguem transferir boas práticas de outras indústrias [...] 

(Entrevistado 2). 

 

 

Os Entrevistados 3 e 10 relataram que o alinhamento e a  colaboração levaram  à 

redução de custos e à melhoria de processo, enfatizando a redução das incertezas no 

fornecimento como uma forma de se atingir estes resultados.  

 

A redução de custo está sendo hoje mandatório [...] Diminuir algumas 

incertezas de forma que a gente possa [...] ter um ganho bom para 

contingências [...] para minimizar os riscos [...] quando nós entramos em 

mais detalhes, nós conseguimos enxergar onde há oportunidades para que a 

gente possa melhorar os processos (Entrevistado 3) 

 

Mas desde que as duas partes estejam alinhadas com relação àquele 

compromisso é bem provável que essa colaboração desde que seja positiva 

para as duas partes vai trazer sim a melhoria do processo produtivo [...] 

(Entrevistado 3) 

 

Esse eu acho que é meio... o que todo mundo busca, eficiência, diminuir o 

seu custo, claro se você vai ser eficiente vai diminuir o que você está...o custo 

da sua operação é meio que o normal, é a evolução de qualquer indústria [...] 

(Entrevistado 10) 
 

 

 

Os Entrevistados 4 e 7 procuraram, através de exemplos práticos,  mostrar que as 

relações de colaboração de fornecedores levaram a uma redução de custos e melhoria de 

processos, através de simplificações, revisão de processos e substituições de materiais. O 

Entrevistado 4 ainda destacou os problemas de confiabilidade que ainda persistiam entre a sua 

empresa e os pequenos e médios fornecedores. 

 

[...] um problema importante que nós temos em suprimentos, principalmente 

com fornecedores pequenos e médios [...]  não tendo essa confiabilidade 

que a nossa empresa vende para o cliente [...]. Chega naquela data ele não 

entrega ou se ele entrega, ele entrega com problemas de qualidade. 

(Entrevistado 4) 
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Esse do rolo que eu te falei de cromo foi uma melhoria de processo  [...] tem 

de redução de custo também, por exemplo, [...] ir até um fornecedor e 

ensinar alguma maneira diferente de um processo de solda, O fornecimento 

de mancais para rolos [...]. Então aquele tempo que eu tinha de desmontar para 

montar, eu já acabei ganhando [...] Então foi uma alteração no processo que 

trouxe uma redução de custo (Entrevistado 4) 

 

[...] um processo de conformação ou de soldagem quanto mais cadenciado 

ele for com melhor qualidade o meu produto fica então se eu sei que eu 

vou ganhar um mês em um fornecimento qualquer aí eu posso trabalhar 

mais o meu processo fabril nesta peça que eu recebi e consequentemente ter 

um ganho ou de prazo ou de qualidade lá na frente. (Entrevistado 7) 
 

 

 

 

6.3.5 Capabilidades Operacionais e Desempenho Operacional 

 
 

As questões de 13 e 14 buscaram relacionar as capabilidades operacionais com o 

desempenho operacional. As capabilidades operacionais representam a maneira com que as 

empresas irão alcançar o seu melhor desempenho (RALSTON; GRAWE; DAUGHERTY, 

2013). Na questão 13, de forma mais aberta (a melhoria das capabilidades operacionais 

contribui de que maneira para os resultados da sua organização?) e a questão de número 14 

mais específica procurando relacionar as capabilidades operacionais de flexibilidade, 

qualidade e entrega ao desempenho operacional (redução de custos e com a melhoria de 

processos na sua organização). Os Entrevistados 1, 5 e 6 entenderam o primeiro 

questionamento, em relação ao mercado e às capabilidades operacionais, como fundamentais 

para conseguir ser melhor que a concorrência. Na questão seguinte o Entrevistado 1 comentou 

sobre a flexibilidade e a decorrente redução de custos e melhoria de processos, como pode ser 

observado pela transcrição de suas falas abaixo. 

 

Ser melhor que a concorrência, você precisa ser melhor em vários aspectos. 

Em primeiro a confiança e conseguir ter a confiabilidade isso a gente preza 

bastante e a qualidade. É obviamente se a gente conseguir trazer isso dos 

nossos fornecedores vai contribuir para que a gente passe isso para a frente 

para os nosso clientes na cadeia. (Entrevistado 1) 

 

[...] quando você consegue ser flexível e muitas vezes no volume de 

fabricação você consegue ser mais competitivo e te aumenta o market 

share. Eu acho que tudo isso é uma cadeia e consequência para ganhos de 

ambas as partes. Tanto da cadeia de seus fornecedores, e isso você ser mais 

competitivo também com seu cliente final junto aos seus concorrentes. 

(Entrevistado 5) 
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Contribui, agora comparado com a concorrência como é que eu posso 

tentar... eu imagino assim com relação ao cliente final ele enxerga que eu 

estou tendo uma melhor entrega, que eu estou tendo... entregando algo com 

qualidade e eu acho que isso me faz destacar com relação aos outros, isso 

sem duvida. (Entrevistado 6) 

 

[...] a redução de custos com certeza porque tendo fornecedores com 

flexibilidade como eu falei para a gente discutir ou se adequar as condições 

típicas de certo momento isso pode trazer redução de custo e obviamente 

melhoria de processo. (Entrevistado 1) 
 

 

 

Para os Entrevistados 2,  6  e 8 as melhorias de capabilidade trariam resultados de 

médio e longo prazo e em relação à melhoria de processos e redução de custos. O 

Entrevistado 2 comentou sobre a predisposição das empresas em mudar processos para se 

atingir o melhor resultado. Para o Entrevistado 6, os ganhos estavam relacionados à redução 

de retrabalho e desperdício de material, levando a menores custos de produção. 

 

 

Então buscando trabalhar em cima destas capabilidades eles contribuem 

principalmente para o resultado de médio e longo prazo, não 

necessariamente você consegue mensurar isso em curto prazo, mas no 

crescimento [...] sustentável da empresa, ela é fundamental [...] 

(Entrevistado 2) 

 

[...] sempre vai conseguir com a redução de custo,  não as vezes você 

precisa aumentar um pouco de custo para poder ou ter uma entrega mais 

rápida ou não necessariamente essa melhoria ela vai impactar no 

custo/qualidade. A melhoria vai contribuir para a qualidade mas não 

necessariamente com o custo, ela contribui para a confiabilidade, para a 

flexibilidade e para a entrega nem sempre. As vezes a melhoria requer um 

processo longo [...] (Entrevistado 8) 

 

Então esses itens são importantes para a melhoria desde que você possa 

realmente trabalhar com alterações, com otimizações de processo. Se o 

processo é considerado rígido, já otimizado, porque muita gente acha que 

tem o seu processo otimizado é muito mais difícil de você transferir esse 

ganho (Entrevistado 2) 

 

[...] agora contribui assim se você conseguir identificar algum caminho que 

você vê que tem muito retrabalho, que você está tendo desperdício de 

material, que você... e que você consiga otimizar isso e você acaba 

aproveitando melhor o material e aí você evita custos, você reduz o custo de 

produção e você consegue ser mais competitivo. (Entrevistado 6) 

 

[...] a questão de eficiência de processo onde você tem muito retrabalho e 

você consegue melhorar, você consegue ter uma melhoria de custo. 

(Entrevistado 6) 
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O Entrevistado 3 entendeu que os resultados da organização estavam relacionados ao 

desenvolvimento de novos mercados e de novas oportunidades. A questão colocada na 

sequência fez com que o Entrevistado relacionasse a flexibilidade, entrega e qualidade às 

melhorias na produção e redução de custos. 

 

Com a melhoria das capabilidades há, sem dúvida, abre mais 

oportunidades [...] entrar em novos mercados [...]  E se nós queremos fazer 

parte deste processo, por exemplo nós tivemos que aumentar e melhorar a 

nossa capacidade. nossa capabilidade operacional. (Entrevistado 3) 

 

[...]  tendo essa melhoria na qualidade  [...]  podemos mais fácil atender 

algumas exigências. Com relação à entrega [...]  faz com que consigamos 

ficar mais ágeis [...]  maior flexibilidade nós pudemos utilizar bastante o 

processo interno [...] tudo isso desenvolvido, então nós temos condições [...] 

otimização da área de produção reduziu-se o custo [...] (Entrevistado 3). 
 

 

 

Finalizando, o Entrevistado 4 relacionou as capabilidades operacionais de 

flexibilidade, qualidade e entrega a um melhor atendimento do cliente final e ao benefício que 

isso também representava para a cadeia como um todo, confirmando na questão seguinte que 

estas capabilidades operacionais levaram, na opinião do Entrevistado, a uma redução de 

custos e a uma melhoria de processos. 

 

Então, a partir do momento em que eu tenho mais qualidade, mais 

flexibilidade e uma entrega mais garantida [...] eu tenho sem dúvida uma 

entrega melhor para o meu cliente [...] a cadeia está envolvida, se eu tenho 

uma confiança de que meu fornecedor vai entregar aquilo no prazo que ele me 

prometeu e na qualidade que eu espero então toda a cadeia vai ser beneficiada. 

[...] (Entrevistado 4) 

 

 

Sim, contribui muito. Acho que a gente já falou bastante disso porque a partir 

do momento que você tem todas essas... esses tópicos aí atendidos, você óbvio 

vai ter uma redução. É claro que nem sempre é o que você espera, mas tem 

uma redução de custo e principalmente uma melhoria de processo 

(Entrevistado 4) 

 

 

A pergunta nove procurou identificar quais benefícios a colaboração entre as empresas 

trouxeram para as duas organizações e assim verificar se os entrevistados associavam com as 

capabilidades operacionais (flexibilidade, entrega e qualidade) ou ao desempenho operacional 

(redução de custos e melhoria de processos). Para o Entrevistado 1, os benefícios estavam 

associados à qualidade e aos aspectos financeiros que garantiam a fidelização do cliente final. 
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[...] a colaboração é como eu falei é no sentido de prezar pela qualidade, 

pelos KPI´s financeiros. Então se você tem colaboração, o fornecedor 

consegue entender o que a gente precisa [...]  talvez uma segurança de poder 

saber que tem um cliente cativo [...] (Entrevistado 1) 
 

 

 

Os Entrevistados 2 e 8 colocaram os aspectos financeiros relacionados à sobrevivência 

da empresa e ao crescimento tanto da sua empresa como dos fornecedores, conforme pode-se 

observar pela fala abaixo transcrita. 

 

[...] a longo prazo claro, a permanência da empresa no mercado mantendo 

o nível de competitividade, de faturamento e no final de lucratividade. [...] 

parceiros de longa data que nos permitiram ganhar certos projetos, ganhar 

certas vendas, desenvolver certos mercados. Então, ela traz benefícios de 

crescimento para a nossa empresa e também para estes parceiros[...] 

(Entrevistado 2) 

 

Então precisa desta colaboração, o resultado dele é meu resultado que é o 

resultado do meu cliente, então a cadeia fecha né... então se eu tenho 

qualidade, ele precisa ter qualidade para eu dar qualidade, para eu garantir 

qualidade. Se ele me dá entrega, para eu garantir entrega para o cliente, ou tem 

ou não tem, então essa colaboração ela garante o negócio saudável entre 

cliente, S e fornecedor. (Entrevistado 8) 

 

 

O atendimento aos prazos e as inovações trazidas por alguns fornecedores foram 

descritas como os principais benefícios da colaboração entre a empresa com os seus 

fornecedores pelo Entrevistado 3. 

 

O principal item [...] a gente tem forçado bastante com relação ao prazo [...] 

então a colaboração que existe entre nós e os fornecedores, porque nós 

também dependemos dos fornecedores em atender os prazos [...]  Fora isso 

tem a questão das soluções que os nossos fornecedores podem trazer e pode 

ser agregado dentro do nosso produto [...] em alguns casos existem 

componente na qual os fornecedores já trazem alguma inovação, algo mais 

eficiente que pode ser então colocado [...] no nosso projeto (Entrevistado 3) 
 

 

Para os Entrevistados 4 e 7  a vinculação da marca do fornecedor ou da sua empresa 

entre as grandes empresas do setor era o grande benefício da colaboração. Indagado 

novamente sobre melhoria das operações. O Entrevistado 4 retornou ao tema da oportunidade 

de fornecimentos futuros nas grandes empresas. 
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Eu vejo como um benefício [...] o estabelecimento daquela marca ou 

produto no mercado. Então tanto a nossa empresa como o subfornecedor de 

você está colocando o seu produto ou o produto de seu fornecedor dentro de 

uma empresa , por exemplo, que tem n plantas no Brasil [...] (Entrevistado 4) 

 

Um parceiro entrar junto com a nossa empresa, por exemplo, e você estar 

abrindo as portas de um cliente tão importante então é isso que acaba 

levando os fornecedores a quererem entrar junto com a nossa empresa [...] 

(Entrevistado 4) 

 

Eu estou entrando com a sua empresa na empresa X, mas no futuro eu vou 

estar fornecendo uma peça de reserva, uma repontencialização daquele 

equipamento. Então eu acho que isso também é algo que chama a atenção 

de um fornecedor para entrar junto com a nossa empresa em um cliente [...] 

(Entrevistado 4) 

 

[...] participar diretamente de um projeto, indiretamente ele conquista mais 

um cliente, dificilmente este fornecedor conseguiria vender diretamente para 

este cliente final nosso. (Entrevistado 7) 

 

De forma geral, a análise das respostas da entrevista espontânea mostrou que as 

empresas precisavam avançar na colaboração em suas cadeias de suprimentos. O 

compartilhamento de informações estratégicas ainda era de baixa intensidade, existindo troca 

constante de informações em relação aos aspectos técnicos da fabricação de um produto e 

principalmente nas ocasiões dos grandes projetos. 

O compartilhamento de recursos era pequeno quando relacionado aos recursos 

materiais ou financeiros e maior quando relacionados aos recursos humanos e a troca de 

experiências. O compartilhamento de recursos humanos existiu especialmente quando 

necessário o aporte de conhecimento ou de pessoal para resolver problemas de qualidade e de 

prazo no fornecimento de um equipamento ou serviço. 

Os objetivos comuns eram definidos em relação a projetos pontuais ou a grandes 

projetos e não como uma prática ampla de alinhamento entre empresas com a busca de 

resultados duradouros no longo prazo. 

Por outro lado, as empresas participantes reconheceram a necessidade de ampliar a 

colaboração entre si e que certamente obteriam com isso ganhos nas suas capabilidades 

operacionais, resultando em melhor desempenho operacional. 
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6.4  QUESTÕES FECHADAS - ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Os resultados do questionário fechado foram tratados através da estatística descritiva. 

As médias e os desvios padrões das pontuações (graus de concordância), atribuídas pelos 

entrevistados, foram calculados para as 56 assertivas dos sete agrupamentos. A Tabela 8 

mostra de forma resumida as médias consolidadas para cada agrupamento.  

O agrupamento que caracterizou a colaboração ficou com o menor grau de 

concordância (média 3,21) e o agrupamento que caracterizou a cadeia de suprimentos, com o 

maior grau de concordância (média 4,20).  

De maneira geral, as respostas nas questões fechadas foram coerentes com as da 

entrevista espontânea, destacando o Entrevistado 1 com uma posição bastante crítica em 

relação à colaboração na cadeia de suprimentos nas duas etapas desta da pesquisa 

exploratória. 

 

 
  Tabela 8 - Resumo das respostas (questões fechadas) 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Média 

Cadeia de 

Suprimentos 
4,63 3,50 4,25 4,25 3,88 4,38 4,50 4,50 3,63 4,50 4,20 

Colaboração 1,88 2,88 3,25 3,50 3,50 3,25 4,13 3,00 3,75 3,00 3,21 

Capabilidades  

- Empresa 
4,00 3,38 4,75 3,88 3,63 4,75 3,88 4,38 4,13 4,00 4,08 

Capabilidades - 

Fornecedores 
3,38 3,13 3,50 3,38 4,00 3,88 3,88 4,00 3,00 3,25 3,54 

Desempenho  4,13 4,25 4,13 4,13 4,50 3,38 3,25 5,00 3,38 3,75 3,99 

Colaboração e 

Desempenho  
3,50 4,38 4,50 4,13 4,38 4,75 3,63 3,63 3,38 3,63 3,99 

Capabilidade  e 

Desempenho  
3,88 3,63 4,38 3,75 4,25 3,50 3,50 2,75 4,00 3,25 3,69 

   Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Nos itens a seguir os resultados mostrados de forma resumida na Tabela 8 são 

apresentados detalhadamente, incluindo as assertivas consideradas e a discussão dos 

resultados.  
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6.4.1 Caracterização da Cadeia de Suprimentos 

 

Neste item procurou-se identificar, nas empresas entrevistadas nesta fase da pesquisa, 

o que caracterizava a cadeia de suprimentos na qual elas estavam inseridas. Para os 

respondentes a redução de custos (média 4,50 e desvio padrão 0,53), o relacionamento entre 

empresas (média 4,40 e desvio padrão 0,70), a redução de prazos (média 4,40 e desvio padrão 

0,84), o valor para o cliente final (média 4,40 e desvio padrão 0,97) e a inovação de produtos 

e serviços (média 4,40 e desvio padrão 0,97), foram as principais características. A 

colaboração (média 4,10 e desvio de  padrão 0,74) e o melhor resultado financeiro (média 

4,20 e desvio padrão 0,63) vieram logo na sequência, enquanto a alta flexibilidade em prazos 

ficou em um nível mais baixo (média 3,50 e desvio padrão 1,18), conforme mostrado na 

Tabela 9. Os resultados das questões fechadas estão em concordância com o que foi 

respondido nas entrevistas espontâneas em relação à alta flexibilidade de prazos, nos quais 

alguns dos entrevistados colocaram as dificuldades em relação à flexibilidade de prazos ou até 

mesmo de flexibilidade para mudança de eventual especificação do equipamento como uma 

característica desta cadeia de suprimentos e discordantes em relação à colaboração e ao 

relacionamento entre as empresas, visto que na análise das respostas das entrevistas 

espontâneas essas características da cadeia não se revelaram de alta intensidade.  

 

Tabela 9 – Caracterização da cadeia de suprimentos 

 Frequência Média Desvio 

Padrão 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida? 
CS1 A colaboração. 0 0 2 5 3 4,10 0,74 

CS2 O relacionamento entre empresas. 0 0 1 4 5 4,40 0,70 

CS3 O valor para o cliente final. 0 1 0 3 6 4,40 0,97 

CS4 A redução de custos. 0 0 0 5 5 4,50 0,53 

CS5 O melhor resultado financeiro. 0 0 1 6 3 4,20 0,63 

CS6 A redução dos prazos 0 0 2 2 6 4,40 0,84 

CS7 A inovação de produtos e serviços. 0 0 3 0 7 4,40 0,97 

CS8 Alta flexibilidade em prazos. 1 0 4 3 2 3,50 1,18 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

6.4.2 Colaboração na Cadeia de Suprimentos 

 

Nesta parte do questionário fechado buscou-se identificar quais seriam os 

direcionadores da colaboração nesta cadeia de suprimentos. Os resultados mostraram que 

alguns fatores definidos através da revisão da literatura e que identificavam uma maior 
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colaboração na cadeia de suprimentos no setor de bens de capital ainda estavam pouco 

presentes, na opinião dos entrevistados. Conforme pode ser observado na Tabela 10, o 

compartilhamento de recursos financeiros era de baixa intensidade (média 1,90 e desvio 

padrão de 0,74), assim como a utilização de sistemas interligados (média 2,30 e desvio padrão 

de 1,16) e o compartilhamento de recursos materiais (média 2,50 e desvio padrão de 1,08).  

A ausência destes sistemas de informação interligados pode justificar o 

compartilhamento de informação (média 3,50 e desvio padrão de 0,85) e a troca constante de 

experiência entre as empresas (média 3,40 e desvio padrão de 0,84) em menor escala. Por 

outro lado, a busca conjunta da solução de problemas e a comunicação rápida e frequente 

foram as de maior intensidade, resultados em linha com a análise das respostas da entrevista 

espontânea.  

 

 Tabela 10 – Componentes da colaboração na cadeia de suprimentos 

 Frequência 
Média 

Desvio 

Padrão 1 2 3 4 5 

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações 0 1 4 4 1  3,50  0,85 

CO2 Ter objetivos comuns. 0 1 1 6 2  3,90  0,88 

CO3 Compartilhar recursos financeiros. 3 5 2 0 0  1,90  0,74 

CO4 Busca conjunta da solução de problemas. 0 1 2 2 5  4,10  1,10 

CO5 Compartilhar recursos materiais  3 0 6 1 0  2,50  1,08 

CO6 Ter sistemas de informação interligados  3 3 2 2 0  2,30  1,16 

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.  0 0 2 5 3  4,10  0,74 

CO8 Troca constantemente de experiências. 0 2 2 6 0  3,40  0,84 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

6.4.3 Capabilidades Operacionais 

 

As capabilidades operacionais nesta pesquisa estavam relacionadas à qualidade, 

flexibilidade e entrega. Neste item foi verificado, do ponto de vista da empresa compradora, a 

presença destas capabilidades operacionais tanto na empresa do entrevistado como nas 

empresas fornecedoras.  

Conforme pode ser observado na Tabela 11, as capabilidades operacionais referentes a 

qualidade (CP1, CP2 e CP7) e entrega (CP4, CP5 e CP6) e quando relacionados à empresa do 

entrevistado ou empresa compradora apresentaram grau de concordância médio acima de 

quatro. Estes resultados estavam em linha com o que foi respondido na entrevista espontânea.  

Por outro lado, e também bastante coerente com o que foi afirmado em respostas da 

entrevista espontânea, a flexibilidade tanto de prazos quanto de mudanças de especificação 
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(CP3 e CP8) foram vistas com menor intensidade, respectivamente média 3,60 e desvio 

padrão 1,07 e média 3,30 e desvio padrão de 0,95, pelos entrevistados das dez empresas. 

 

Tabela 11 – Capabilidades operacionais (empresa) 

 Frequência 
Média 

Desvio 

Padrão 1 2 3 4 5 

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado 0 0 1 3 6 4,50 0,71 

CP2 Qualidade de produtos e serviços 0 0 1 2 7 4,60 0,70 

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação  0 2 2 4 2 3,60 1,07 

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados. 0 0 2 3 5 4,30 0,82 

CP5 Agilidade atendimento das demandas dos clientes. 0 0 3 3 4 4,10 0,88 

CP6 Confiabilidade cumprimento prazos acordados. 0 1 2 3 4 4,00 1,05 

CP7 Qualidade de processos diferenciada. 0 0 3 2 5 4,20 0,92 

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos  0 2 4 3 1 3,30 0,95 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto relacionadas às capabilidades operacionais dos fornecedores, a situação foi um 

pouco diferente. O grau de concordância em todos os itens foi menor, se comparados aos da 

empresa do entrevistado ou compradora, conforme pode ser observado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Capabilidades operacionais  (fornecedores) 

 Frequência 
Média 

Desvio 

Padrão 1 2 3 4 5 

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm:   

FP1 Produtos/serviços que superam a especificação 0 1 5 4 0 3,30 0,67 

FP2 Qualidade de produtos acima dos concorrentes 0 1 5 4 0 3,30 0,67 

FP3 Flexibilidade atender mudanças especificação. 0 1 4 5 0 3,40 0,70 

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos. 0 0 1 7 2 4,10 0,57 

FP5 Agilidade no atendimento das demandas 0 0 5 2 3 3,80 0,92 

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos. 0 0 5 4 1 3,60 0,70 

FP7 Qualidade de processos diferenciada. 0 1 3 5 1 3,60 0,84 

FP8 Flexibilidade para atender mudanças prazos. 0 1 6 3 0 3,20 0,63 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

 

6.4.4 Desempenho Operacional 

 

O desempenho operacional nesta pesquisa estava relacionado as reduções de custo e a 

melhoria dos processos. Conforme pode ser observado na Tabela 13, os processos que levam 

a entregar produtos na qualidade (DO4) e no prazo exigido (DO5) pelo cliente apresentaram o 

maior grau de concordância (médias acima de 4,80), enquanto que os custos menores no 

processo (DO1), os menores estoques (DO2), os baixos custos logísticos (DO3) e a redução 

de custos em conjunto com os fornecedores (DO8) apresentaram os menores graus de 
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concordância (médias abaixo de 3,70). Estes resultados também foram bastante coerentes com 

a entrevista espontânea. 

 

Tabela 13 – Desempenho operacional 

 Frequência 
Média 

Desvio 

Padrão 1 2 3 4 5 

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo. 0 1 4 2 3  3,70   1,06  

DO2 Menores estoques. 1 1 4 1 3  3,40   1,35  

DO3 Baixos custos logísticos. 0 2 3 1 4  3,70   1,25  

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida. 0 0 0 1 9  4,90   0,32  

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido. 0 0 0 2 8  4,80   0,42  

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes 0 2 2 3 3  3,80   1,03  

DO7 Processos enxutos c/menores custos operac. 0 2 0 5 3  3,90   1,10  

DO8 Redução de custos conjunto c/ fornecedores. 0 0 5 3 2  3,70   0,82  

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

6.4.5 Capabilidades Operacionais e Desempenho Operacional 

 

Relacionando às capabilidades operacionais com o desempenho operacional, os 

entrevistados responderam com um grau de concordância médio maior para as assertivas 

relacionadas a melhoria de processos (PD1, PD5, PD6, PD7 e PD8) e com um grau de 

concordância médio um pouco menor para as assertivas relacionadas a redução de custo 

(PD2, PD3 e PD4). Como destaque, a redução dos estoques de matérias primas apresentou o 

menor grau de concordância (média 2,90 e desvio padrão de 0,99) conforme pode ser 

observado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Capabilidades operacionais e desempenho operacional 

 Frequência 
Média 

Desvio 

Padrão 1 2 3 4 5 

As minhas principais capabilidades operacionais:   

PD1 Melhoram o desempenho das operações. 0 0 1 4 5 4,40 0,70 

PD2 Reduzem os custos de operação. 0 1 2 7 0 3,60 0,70 

PD3 Reduzem custos de estoque produtos acabados. 1 2 3 3 1 3,10 1,20 

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas. 1 2 4 3 0 2,90 0,99 

PD5 Melhoram os processos produtivos  0 0 2 5 3 4,10 0,74 

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis  0 0 4 5 1 3,70 0,67 

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos. 0 0 1 7 2 4,10 0,57 

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas 0 0 5 4 1 3,60 0,70 

Fonte: dados da pesquisa 
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6.4.6 Colaboração, Desempenho Operacional e Capabilidades Operacionais 

 

Por fim, buscou-se associar a colaboração com às capabilidades operacionais e com o 

desempenho operacional. Os resultados apresentados na Tabela 15 estavam em linha com a 

entrevista espontânea quando relacionados à flexibilidade para a mudança de especificação, 

apontada pelos entrevistados com uma intensidade mais baixa (média 3,30 e desvio padrão 

1,34). Neste setor, em muitas situações, os equipamentos são específicos e fabricados 

conforme às necessidades do cliente final, enquanto que o atendimento à qualidade e aos 

prazos foram apontados em um nível mais alto.  

O destaque a ser feito foi em relação à assertiva CE8 (comunicação entre empresas), 

relatada como de média intensidade tanto na entrevista espontânea como em outros itens do 

questionário fechado e que neste caso foi respondido com um alto grau de concordância 

(média 4,30 e desvio padrão 1,06) e que pode ter sido identificado pelos entrevistados como 

um item a ser melhorado, com uma colaboração mais efetiva entre as organizações. 

Em relação à flexibilidade da entrega de materiais (média 4,20 e desvio padrão de 

0,63). O resultado não foi coerente com a entrevista espontânea, visto que naquela pesquisa 

cinco entrevistados relataram as dificuldades nesta cadeia em modificar os prazos de entrega e 

as especificações após a contratação do fornecimento de equipamentos e serviços. 

 
 

Tabela 15 – Colaboração, desempenho operacional e capabilidades operacionais 

 Frequência 
Média 

Desvio 

Padrão 1 2 3 4 5 

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora:   

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais. 0 0 1 6 3  4,20  0,63 

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido. 0 0 0 4 6  4,60  0,52 

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia. 0 0 0 6 4  4,40  0,52 

CE4 Os custos de estoques. 1 0 7 2 0  3,00  0,82 

CE5 O desempenho dos processos produtivos. 0 0 2 4 4  4,20  0,79 

CE6 A eficiência e eficácia dos processos. 0 0 3 5 2  3,90  0,74 

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações  1 2 2 3 2  3,30  1,34 

CE8 A comunicação entre as empresas 0 1 1 2 6  4,30  1,06 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Os demais resultados estavam em linha com a entrevista espontânea, mostrando a 

flexibilidade na mudança de especificações e os custos de estoque em um nível mais baixo, 

médias inferiores a quatro. A qualidade do produto e o prazo de entrega como itens a serem 

perseguidos e melhorados através da colaboração entre as empresas. 
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7 PESQUISA DESCRITIVA 

 

7.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Após a análise de conteúdo e dos resultados das questões fechadas foram realizados os 

ajustes necessários para a construção do instrumento de coleta de dados utilizado na última 

fase da pesquisa. Antes do envio do questionário final foi realizado um pré-teste para 

validação do questionário com nove participantes (APÊNDICE E).  O pré-teste teve como 

objetivo verificar se: 1) os entrevistados compreendiam com facilidade o conteúdo das 

assertivas; 2) a escala utilizada era entendida pelo entrevistado; 3) o formato do questionário 

era de fácil compreensão; 4) as assertivas avaliavam de forma adequada os constructos da 

pesquisa e 5) os entrevistados sugeriam alterações ou eventuais complementações para melhor 

entendimento do questionário.  

Após o pré-teste os questionários foram enviados por e-mail (APÊNDICE F) para uma 

amostra das empresas associadas à ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos) e em alguns casos também à ABINEE (Associação Brasileira da 

Indústria Eletro Eletrônica), com possibilidade de resposta por arquivo Word anexo ao e-mail 

(APÊNDICE G) ou por link ao Google Docs (APÊNDICE H). Foram aceitas mais de uma 

resposta por empresa, desde que os respondentes representassem unidades de negócio 

diversas ou diferentes áreas de atuação dentro de uma mesma empresa.  

Os respondentes de cada empresa obrigatoriamente deveriam atuar em uma das 

seguintes áreas: Compras, Suprimentos, Supply Chain, Vendas, Produção e Operações.   

 

 

7.1.1 Natureza, Universo e Amostra 

 

A pesquisa foi de natureza descritiva utilizando como meio de investigação o 

levantamento de dados em campo. O método foi o quantitativo por utilizar questões e 

hipóteses de pesquisa para focar, especificamente, o objeto do estudo. As questões de 

pesquisa são declarações interrogativas e as hipóteses são previsões que o pesquisador faz 

sobre a relação entre as variáveis (CRESWELL, 2007).  

O universo da pesquisa foi constituído das empresas associadas à ABIMAQ e em 

algumas situações, também associadas à ABINEE. A amostra foi do tipo não probabilística 
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onde a seleção dos elementos da população depende, pelo menos em parte, da decisão do 

pesquisador (MATTAR, 1998a) e pelo critério de acessibilidade (VERGARA, 2000). Neste 

caso, as conclusões extraídas devem ser ressalvadas em função das limitações deste tipo de 

abordagem (KERLINGER, 1980). 

 

 

7.1.2 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados foi composto de um questionário estruturado com 

assertivas baseadas no referencial teórico e complementadas pela análise de conteúdo. A 

escala adotada foi do tipo Likert com cinco opções, variando de Discordo Totalmente - 1 a 

Concordo Totalmente - 5.  

O questionário final foi dividido em duas partes. No primeiro bloco da Parte 1 buscou-

se a caracterização dos respondentes em relação à função, área de atuação, nível de 

escolaridade, área  de formação, tempo na função e tempo na empresa. O segundo bloco da 

Parte 1 caracterizava a empresa em relação ao ramo de atividade, localização, porte em 

função do número de empregado e faturamento anual. Nos blocos seguintes da Parte 1 

procurou-se identificar o principal fator motivador da compra de bens de capital (inovação, 

substituição e incentivos fiscais), o tipo (alianças, colaboração, contratos jurídicos e compras 

spot) e o tempo de relacionamento entre empresa fabricante de bens de capital e seus 

fornecedores.  

A Parte 2 do questionário contemplou as assertivas relacionadas à colaboração 

(compartilhamento de informações, compartilhamento de recursos e objetivos comuns), 

capabilidades operacionais (flexibilidade, entrega e qualidade) e desempenho operacional 

(redução de custos e melhoria de processos). As assertivas foram construídas baseadas na 

análise bibliométrica, análise de conteúdo e resultados da análise descritiva das questões 

fechadas.  

No Bloco 1, Parte 2, as assertivas estavam relacionadas às capabilidades operacionais 

do fornecedor de materiais, serviços ou componentes. O Quadro 18 resume as assertivas, os 

autores em que foram baseadas, a utilização de artigos selecionados na análise bibliométrica, 

a existência ou adaptação de escala utilizada em outro estudo e a identificação de falas na 

pesquisa espontânea (questões abertas) ou resposta correlata a assertiva nas questões 

fechadas. 
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Quadro 18 – Assertivas capabilidades operacionais do fornecedor (pesquisa descritiva) 

Item Assertiva 
Análise 

Bibliométrica 

Escala 

Adaptada 

Questões 

Abertas 

Questões 

Fechadas 

B101 Modificar os prazos de entrega para se 

adaptar a mudanças imprevistas de 

cronograma. 

       

Autores: (CHUNG; SWINK, 2009; NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 2014; SCHOENHERR; 

NARASIMHAN, 2012) 

B102 Entregar os equipamentos dentro dos 

prazos acordados. 
        

Autores: (CHUNG; SWINK, 2009; NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 2014; SCHOENHERR; 

NARASIMHAN, 2012) 

B103 Oferecer equipamentos com 

desempenho superior se comparados 

aos similares da concorrência. 

        

Autores: (AVELLA; VAZQUEZ-BUSTELO; FERNANDEZ, 2011; NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 

2014) 

B104 Entregar rapidamente o equipamento 

adquirido de acordo com as 

necessidades do cliente. 

        

Autores: (AVELLA; VAZQUEZ-BUSTELO; FERNANDEZ, 2011; NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 

2014; VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009) 

B105 Fabricar um equipamento que esteja 

em conformidade com a especificação. 
       

Autores: (VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009) 

B106 Aceitar modificações técnicas no 

equipamento durante o período de 

fabricação. 

        

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; MALHOTRA; MACKELPRANG, 2012; QRUNFLEH; TARAFDAR, 2013) 

Fonte: o autor 

 

No Bloco 2, Parte 2, as assertivas estavam relacionadas às características ou práticas 

da colaboração na cadeia de suprimentos. Da mesma forma, no Quadro 19, estão apresentadas  

as assertivas, os autores, a utilização de artigo, a existência ou adaptação de escala utilizada  

em outro estudo e a identificação de respostas na entrevista espontânea e nas questões 

fechadas. 
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Quadro 19 – Assertivas colaboração (pesquisa descritiva) 

Item Assertiva 
Análise 

Bibliométrica 

Escala 

Adaptada 

Questões 

Abertas 

Questões 

Fechadas 

B201 Troca de informações relevantes sobre 

processos e produtos. 
        

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; LEE et al., 2010; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008; 

SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008; STANK; KELLER; DAUGHERTY, 2001; VANPOUCKE; BOYER; 

VEREECKE, 2009) 

B202 Entendimento recíproco das metas e 

objetivos entre as empresas. 
       

Autores: (CAO et al., 2010; FAWCETT et al., 2011; LEEUW; FRANSOO, 2009) 

B203 Compartilhamento de recursos materiais 

(ex.: equipamentos, instalações e 

materiais) 

       

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; FAWCETT et al., 2011; KUMAR; BANERJEE, 2014) 

B204 Troca constante de informações 

estratégicas entre os parceiros de 

negócio. 

       

Autores: (ADAMS et al., 2014; LEE et al., 2010; LIU et al., 2013; WIENGARTEN et al., 2013) 

B205 Comprometimento das organizações na 

busca de soluções para problemas 

comuns. 

        

Autores: (BRATIĆ, 2011; DANESE; BORTOLOTTI, 2014; MIN et al., 2005; QRUNFLEH; TARAFDAR, 

2013; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008; VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009) 

B206 Apoio técnico e organizacional para 

atender aos objetivos e metas comuns. 
       

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; FAWCETT et al., 2011) 

B207 Troca de Informações entre os parceiros 

de forma aberta e recíproca. 
        

Autores: (DANESE; BORTOLOTTI, 2014; FAWCETT et al., 2011; LEE et al., 2010; MIN et al., 2005; 

SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008; VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009) 

B208  Alinhamento de metas para o 

atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 

       

Autores: (BRATIĆ, 2011; FAWCETT et al., 2011, 2012; FORSLUND; JONSSON, 2009; LEE et al., 2010; 

SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008) 

B209 Utilização comum de recursos 

financeiros e não financeiros (exemplo: 

dinheiro, treinamento, tempo) 

       

Autores: (BRATIĆ, 2011; CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; LEE et al., 2010; MIN et al., 2005) 

B210 Troca de informações no tempo 

necessário para solução de problemas. 
        

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; LEE et al., 2010; LIU et al., 2013; SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2008; VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009; WIENGARTEN et al., 2010) 

B211 Compartilhamento de recursos humanos 

especializados quando necessário. 
       

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; FAWCETT; MAGNAN; MCCARTER, 2008; MIN et al., 2005) 

B212 Entendimento que os resultados da 

própria organização só serão alcançados 

com os resultados da cadeia como um 

todo.  

       

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; CAO et al., 2010; FAWCETT; MAGNAN; MCCARTER, 2008; MIN et al., 

2005; ZACHARIA; NIX; LUSCH, 2009) 

Fonte: o autor 
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No Bloco 3, Parte 2, as assertivas estavam relacionadas ao desempenho operacional da 

empresa. Da mesma forma, no Quadro 20, estão apresentadas  as assertivas, os autores, a 

utilização de artigo, a existência ou adaptação de escala utilizada em outro estudo e a 

identificação de respostas na entrevista espontânea e questões fechadas. 

 

   Quadro 20 - Assertivas desempenho operacional (pesquisa descritiva) 

Item Assertiva 
Análise 

Bibliométrica 

Escala 

Adaptada 

Questões 

Abertas 

Questões 

Fechadas 

B301 O custo logístico total (estoques, 

armazenagem, transportes) 

diminuiu. 

        

Autores: (ADAMS et al., 2014; FAWCETT et al., 2007, 2011; LEE et al., 2010; RAMANATHAN; 

GUNASEKARAN; SUBRAMANIAN, 2011; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2004a) 

B302 Os padrões de produtividade 

foram superiores aos padrões de 

mercado. 

        

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; CHUNG; SWINK, 2009; FAWCETT et al., 2007, 2011, 2012; LEE et al., 

2010; NAVEH; MARCUS; MOON, 2004) 

B303 Os processos produtivos se 

tornaram mais eficientes. 
        

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; DANESE; BORTOLOTTI, 2014; FAWCETT et al., 2012; LEE et al., 

2010) 

B304 O custo do retrabalho por 

problemas nos materiais, 

serviços e componentes foram 

reduzidos. 

       

Autores: (NAVEH; MARCUS; MOON, 2004; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002) 

B305 Os custos de produção foram 

menores em comparação aos 

padrões de mercado. 

        

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; FAWCETT et al., 2007; KUMAR; BANERJEE, 2014; LEE et al., 2010; 

VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009; WU; MELNYK; SWINK, 2012) 

B306 As paradas por reprogramação 

da produção, não previstas, 

foram reduzidas. 

      

Autores: (LEE et al., 2010) 

    Fonte: o autor 

 

 

Finalizando, no último bloco da Parte 2, as assertivas estavam relacionadas às 

capabilidades operacionais da empresa fabricante de bens de capital. No Quadro 21 estão 

apresentadas os autores e demais procedimentos. 
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Quadro 21 - Assertivas capabilidades operacionais empresa (pesquisa descritiva) 

Item Assertiva 
Análise 

Bibliométrica 

Escala 

Adaptada 

Questões 

Abertas 

Questões 

Fechadas 

B401 A capabilidade de atender modificações 

não previstas do fornecimento. 
        

Autores:(CHUNG; SWINK, 2009; MALHOTRA; MACKELPRANG, 2012; SCHOENHERR; 

NARASIMHAN, 2012) 

B402 O fornecimento de produtos e serviços 

de qualidade superior. 
        

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; CHUNG; SWINK, 2009; NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 2014; 

SCHOENHERR; NARASIMHAN, 2012; VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009) 

B403 O atendimento de todos os prazos de 

entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 

        

Autores: (CHUNG; SWINK, 2009; DANESE; BORTOLOTTI, 2014; NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 

2014) 

B404 A flexibilidade para mudanças técnicas 

no produto a ser fornecido durante a sua 

fabricação. 

        

Autores: (CAO; ZHANG, 2011; MALHOTRA; MACKELPRANG, 2012; QRUNFLEH; TARAFDAR, 

2013) 

B405 A capabilidade de ajustar a entrega dos 

produtos de acordo com a necessidade 

dos clientes. 

        

Autores: (HADAYA; CASSIVI, 2007; NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 2014; SCHOENHERR; 

NARASIMHAN, 2012) 

B406 A fabricação de equipamentos com 

desempenho que superam as 

expectativas dos clientes. 

       

Autores: (AVELLA; VAZQUEZ-BUSTELO; FERNANDEZ, 2011; DANESE; BORTOLOTTI, 2014; 

NAND; SINGH; BHATTACHARYA, 2014; SCHOENHERR; NARASIMHAN, 2012) 

B407 A entrega dos produtos e serviços 

conforme especificação dos clientes. 
        

Autores: (SCHOENHERR; NARASIMHAN, 2012; VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009) 

B408 A qualidade do processo produtivo que 

garante os equipamentos e serviços de 

acordo com os requisitos do cliente. 

        

Autores: (AVELLA; VAZQUEZ-BUSTELO; FERNANDEZ, 2011) 

B409 A capabilidade de atender rapidamente 

as necessidades de materiais e serviços 

solicitados pelos clientes. 

        

Autores: (AVELLA; VAZQUEZ-BUSTELO; FERNANDEZ, 2011; CHUNG; SWINK, 2009; NAND; 

SINGH; BHATTACHARYA, 2014; VANPOUCKE; BOYER; VEREECKE, 2009) 

Fonte: o autor 

 

A coleta de dados foi realizada através de e-mail onde foi dada a possibilidade de 

resposta através de um arquivo Word anexado ou pelo link ao formulário do Google Docs. Os 

dados foram coletados no período de 17/10/15 a 31/01/16. Foram enviados aproximadamente 

1200 questionários para uma amostra das 5000 empresas associadas à ABIMAQ. Destes, 

retornaram 138 que correspondem a, aproximadamente, 11,5 % dos questionários enviados. 

 

 



125 

 

 

 

7.1.3 Tratamento dos dados 

 

O software SPSS (Statistical Package for the Social Science) foi utilizado para 

tratamento, validação e teste dos dados. As ferramentas estatísticas utilizadas foram: 1) a 

estatística descritiva, com o objetivo de proporcionar informações sumárias dos dados 

contidos no total dos elementos da amostra estudada e para se obter as medidas de posição, 

que servem para caracterizar o que é típico na amostra e as medidas de dispersão, que servem 

para medir como os indivíduos estão distribuídos na amostra (MATTAR, 1998a); 2) a 

estatística inferencial que compreende um conjunto de testes que têm por objetivo julgar a 

validade das hipóteses estatísticas sobre uma população ou para estimar seus parâmetros, a 

partir de uma amostra desta mesma população (MATTAR, 1998a); 3) a análise fatorial cujo 

propósito principal é definir a estrutura subjacente em uma matriz de dados e analisar a 

estrutura das inter-relações (correlações) entre um grande número de variáveis, definindo um 

conjunto de dimensões latentes comuns (HAIR JR et al., 2005) e para se identificar um 

conjunto menor de variáveis que se destacam para uso em uma análise multivariada 

subsequente (MALHOTRA, 2001) e das estatísticas-chaves a ela associadas: a) O teste de 

esfericidade de Bartlett (BTS) que serve para determinar a adequação da análise fatorial, 

medindo a probabilidade de que a matriz de correlação tenha correlações significantes com 

algumas variáveis (HAIR JR et al., 2005); b) A comunalidade que pode ser definida como a 

quantia que uma variável original compartilha com as outras variáveis presentes na análise 

fatorial (HAIR JR et al., 2005); c) O autovalor (eingenvalue)  também conhecido como raiz 

latente e  representa a quantidade de variância explicada por um fator (HAIR JR et al., 2005); 

d) Medida de adequacidade Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que quantifica o grau de 

intercorrelações entre as variáveis e a adequação da análise fatorial (HAIR JR et al., 2005) e; 

e) porcentagem de variância que é um percentual cumulativo da variância total explicada por 

fatores sucessivos (HAIR JR et al., 2005). Na matriz rotacionada utilizou-se o processo 

Varimax,  o mais utilizado na prática (HAIR JR et al., 2005). Neste método ortogonal de 

rotação, o número de variáveis com altas cargas sobre um fator é minimizado, fornecendo 

uma separação mais clara dos fatores (HAIR JR et al., 2005) e reforçando a melhor 

interpretação dos fatores (MALHOTRA, 2001), 4) a confiabilidade interna através do Alfa de 

Cronbach  que mostra o grau em que uma escala produz resultados consistentes, quando se 

fazem medições repetidas da característica (MALHOTRA, 2001). O Alfa de Cronbach é a 

medida de consistência interna mais amplamente utilizada (HAIR JR et al., 2005) e 5) a 
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validade convergente e a discriminante. 

Para os testes de hipóteses e avaliação da significância estatística do modelo 

orientador da pesquisa foi utilizado o método das equações estruturais com o emprego do 

software SmartPLS 2.0.M3. Os testes de Sobel, Aroian e Goodman foram utilizados para 

verificar se a relação de mediação da capabilidade de entrega era suportada a partir dos 

coeficientes estruturais e erros padrão. Por fim, utilizou-se o índice GoF(Goodness of Fit) 

como uma ferramenta operacional para validar globalmente o modelo (TENENHAUS et al., 

2005). 

 

7.1.4 Limitação do Método 

 

Uma das limitações do método estava relacionada ao número de respondentes final da 

pesquisa, que pode ser considerado inadequado para os testes estatísticos.  Para o número de 

assertivas utilizadas, o mínimo de respondentes deveria ser de 165 respostas visto que são 

necessárias pelo menos cinco amostras para cada assertiva (HAIR JR et al., 2005) 

O envio do questionário via e-mail ou Google-Docs pode limitar o número de 

respondentes por dificuldade de acesso, lentidão da internet, não recebimento por bloqueio da 

rede do usuário ou até pela não familiaridade com o uso da ferramenta. Além disso, não foi 

possível garantir que o respondente era a pessoa selecionada ou a adequada para responder ao 

questionário. 

Outra limitação do método estava relacionada à escolha da amostra, não probabilística 

e por conveniência, que pode levar a limitações dos resultados e das conclusões obtidas. 
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7.2 ANÁLISE DESCRITIVA E TESTES ESTATÍSTICOS  

 

7.2.1 Perfil dos Respondentes e das Empresas 

 

Em relação ao perfil dos respondentes, verificou-se que 52,2% ocupavam o cargo de 

gerente, 18,1% de diretoria, 9,4% o cargo de coordenador e 20,3% outros cargos, conforme 

pode ser observado na Tabela 16 e Gráfico 7 na sequência. Assim pode se inferir que os 

respondentes tinham conhecimento para responder o questionário. 

                            
                          Tabela 16 – Função do respondente na organização 

Função Frequência Porcentual Acumulado 

Diretor 

Gerente 

Coordenador 

Outros 

25 18,1% 18,1% 

72 52,2% 70,3% 

13 9,4% 79,7% 

28 20,3% 100,0% 

Total 138 100,0% 18,1% 

   Fonte: dados da pesquisa 

          

       

 

         Gráfico 7- Função do respondente na organização 

18,1%

52,2%

9,4%

20,3%

Diretor Gerente Coordenador Outros

 
                       Fonte: dados da pesquisa 

             

    

          

Em relação às áreas de atuação, todos os respondentes eram das áreas originalmente 

selecionadas para a pesquisa: supply chain, compras/suprimentos, industrial, vendas e 

operações, com predominância da área de vendas com 46,4% dos respondentes conforme 

pode ser observado na Tabela 17 e Gráfico 8 na sequência. 
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          Tabela 17 – Área de atuação do respondente 

Área de atuação Frequência Porcentual Acumulado 

Supply Chain 

Compras e Suprimentos 

Industrial 

Vendas 

Operações 

16 11,6% 11,6% 

26 18,8% 30,4% 

22 15,9% 46,4% 

59 42,8% 89,1% 

15 10,9% 100,0% 

Total 138 100,0%  

                         Fonte: dados da pesquisa 

 

 

                 Gráfico 8 - Área de atuação do respondente 

11,6%

18,8%

15,9%
42,8%

10,9%

Supply Chain Compras Industrial Vendas Operações

 
                          Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação à escolaridade, praticamente todos os entrevistados (99,3%) tinham nível 

superior, com pelo menos um curso de pós-graduação (60,9%), o que leva a deduzir, pelo 

nível de instrução, que não tiveram dificuldades em entender as questões e os objetivos da 

pesquisa, conforme pode ser observado na Tabela 18 e Gráfico 9 na sequência. 

 

 

                            Tabela 18 – Escolaridade do respondente 

Escolaridade Frequência Percentual Acumulado 

Médio 1 0,7% 0,7% 

Superior 53 38,4% 39,1% 

Pós Graduação 84 60,9% 100,0% 

Total 138 100,0%  

                               Fonte: dados da pesquisa 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

                                      Gráfico 9 – Escolaridade do respondente 

0,7%

38,4%

60,9%

Médio Superior Pós Graduação

 
                                      Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

 

A formação predominantemente dos entrevistados era em Engenharia (52,9%), com 

28,3% dos respondentes formados em Administração, 3,6% em Economia e 15,2% em outras 

formações, conforme ilustrado na Tabela 19 e Gráfico 10. Da mesma forma, pode-se se 

deduzir que os respondentes compreenderam as questões e não tiveram dificuldades para 

responder o questionário. 

 

 

                           Tabela 19 – Formação do respondente 

Formação Frequência Percentual Acumulado 

Administração 39 28,3% 28,3% 

Engenharia 73 52,9% 81,2% 

Economia 5 3,6% 84,8% 

Outras 21 15,2% 100,0% 

Total 138 100,0%  

                            Fonte: dados da pesquisa 

    

 

 
                                      Gráfico 10 – Formação do respondente 

28,3%

52,9%

3,6% 15,2%

Administração Engenharia Economia Outras

 
                                     Fonte: dados da pesquisa 
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Em relação ao tempo de permanência na função atual, Tabela 20 e Gráfico 11, 70,3% 

dos respondentes estavam há mais de cinco anos na mesma função, 18,8% entre dois e cinco 

anos, enquanto 10,9% dos respondentes eram relativamente novos e estavam na função atual 

há menos de dois anos, o que permite deduzir que tinham conhecimento das suas 

organizações e da área em que atuavam para responder ao questionário. 

 

          Tabela 20 – Tempo na função atual  

Tempo na Função Frequência Percentual Acumulado 

Até 2 anos 

Entre 2 e 5 anos 

Acima de 5 anos 

15 10,9% 10,9% 

26 18,8% 29,7% 

97 70,3% 100,0% 

Total 138 100,0%  

                          Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 
                        Gráfico 11 – Tempo na função atual  

10,9%

18,8%

70,3%

Até 2 anos Entre 2 e 5 anos Acima de 5 anos

 
                                      Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação ao tempo de trabalho na empresa  atual,  Tabela 21 e Gráfico 12, 75,4% 

trabalhavam na empresa atual há mais de cinco anos, 18,8% entre dois e cinco anos e 5,8% 

com tempo de empresa menor que dois anos. Isso demonstrou que neste setor industrial a 

rotatividade de pessoal era baixa em função do nível de conhecimento requerido em relação 

aos equipamentos fabricados e fornecidos e aos requisitos dos clientes que demandam 

equipamentos específicos às suas necessidades produtivas.  

 

 
       Tabela 21 – Tempo na empresa 

Tempo na Função Frequência Percentual Acumulado 

Até 2 anos 

Entre 2 e 5 anos 

Acima de 5 anos 

8 5,8% 5,8% 

26 18,8% 24,6% 

104 75,4% 100,0% 

Total 138 100,0%  

                      Fonte: dados da pesquisa 
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                               Gráfico 12 – Tempo na empresa 

5,8%

18,8%

75,4%

Até 2 anos Entre 2 e 5 anos Acima de 5 anos

 

                               Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação ao perfil das empresas, quanto ao número de funcionários, 44,2% era 

considerada de pequeno porte com até 99 funcionários, 20,3% de médio porte entre 100 e 499 

funcionários e 35,5% como de grande porte com 500 ou mais funcionários, conforme pode ser 

observado na Tabela 22 e Gráfico 13.  

                   

 
              Tabela 22 – Porte em função do número de empregados 

Quantidade de funcionários Frequência Percentual Acumulado 

Até 99 

De 100 a 499 

Acima de 500 

61 44,2% 44,2% 

28 20,3% 64,5% 

49 35,5% 100,0% 

Total 138 100,0%  

                    Fonte: dados da pesquisa 

 

 
                        Gráfico 13 – Porte em função do número de empregados 

44,2%

20,3%

35,5%

Até 99 funcionários De 100 a 499 funcionários

Acima de 500 funcionários
 

                                      Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação ao faturamento, as empresas de pequeno porte, com faturamento anual 

menor ou igual a R$ 90 milhões porte representaram 53,6%  do total, as de médio porte com 
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faturamento entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões eram 12,3% do total, enquanto as de 

grande porte com faturamento anual superior a R$ 300 milhões eram 34,1% do total, 

conforme pode ser observado na Tabela 23 e Gráfico 14.   

   

 

                      Tabela 23 – Porte em função do faturamento anual 

Faturamento (R$ milhões) Frequência Percentual Acumulado 

Menor ou igual a 90 

Entre 90 e 300 

Acima de 300 

74 53,6% 53,6% 

17 12,3% 65,9% 

47 34,1% 100,0% 

Total 138 100,0  

                       Fonte: dados da pesquisa 

                                

 

 

 

                                 Gráfico 14 - Porte em função do faturamento anual 

53,6%

12,3%

34,1%

Menor ou igual a R$ 90 milhões Entre R$ 90 e R$ 300 milhões

Acima de R$ 300 milhões

 

                                 Fonte: dados da pesquisa 

 

 

O perfil das empresas da pesquisa, em relação ao faturamento e número de 

funcionários, refletiu a distribuição da indústria de bens de capital instalada no Brasil que tem 

como características principais a heterogeneidade, com seus diferentes tipos de equipamentos 

e bases tecnológicas, bem como empresas de diferentes portes e origens do capital, 

convivendo no setor empresas multinacionais e familiares, onde mais de 80% é composto por 

empresas de pequeno e médio porte (BNDES, 2015) 

No item que identificou qual o principal fator motivador que leva os clientes a adquirir 

as máquinas e equipamentos fornecidos pela sua empresa, 63,0% dos respondentes 

destacaram a inovação como principal fator motivador e 36,2% dos respondentes relataram a 
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substituição de equipamentos obsoletos como um importante fator, conforme Tabela 24 e 

Gráfico 15, a seguir.  Os resultados mostraram que as empresas, quando relacionadas à 

aquisição de máquinas e equipamentos, buscavam a inovação para aumentar a sua 

produtividade e competitividade.  

 

                             Tabela 24 – Fator motivador da compra 

Fator Frequência Percentual Acumulado 

Inovação 

Substituição 

Incentivos Fiscais 

87 63,0% 63,0% 

50 36,2% 99,3% 

1 0,7% 100,0% 

Total 138 100,0%  

                           Fonte: dados da pesquisa 

     

 

                                 Gráfico 15 – Fator motivador da compra 

63,0%

36,2%

0,7%

Inovação Substituição Incentivos Fiscais

 

                               Fonte: dados da pesquisa 

 

Na questão relacionada às características dos relacionamentos entre a empresa e seus 

principais fornecedores, as alianças estratégicas e a colaboração (25,4%) e as alianças (22,5%) 

foram identificados como as principais, a colaboração independente de formalização foi a 

terceira mais mencionada (15,2 %), a quarta mais citada foram as alianças e os contratos 

jurídicos (14,5%). As compras spot e suas combinações com outras características, que 

caracterizam o menor grau de relacionamento entre empresa compradora e fornecedora, foram 

as menos identificadas pelos respondentes. Nesta questão foi permitida a escolha de mais de 

um item, mas uma parcela significativa dos respondentes (49,3%) não informou um segundo 

tipo de relacionamento entre empresa compradora e fornecedora. Os resultados são 

apresentados na Tabela 25 e Gráfico 16. 
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               Tabela 25 – Tipo de relacionamento com os principais fornecedores 

Tipo de Relacionamento Frequência Percentual Acumulado 

Alianças e Colaboração 35 25,4% 25,4% 

Alianças 31 22,5% 47,9% 

Colaboração 21 15,2% 63,1% 

Alianças e Contratos 20 14,5% 77,6% 

Contratos 8 5,8% 83,4% 

Compras Spot 8 5,8% 89,2% 

Alianças e Compras Spot 7 5,0% 94,2% 

Compras Spot e Colaboração 4 2,9% 97,1% 

Contratos e Compras Spot 3 2,2% 99,3% 

Contratos e Colaboração 1 0,7% 100,0% 

Total 138 100,0%     

                Fonte: dados da pesquisa 

 

 
 

              Gráfico 16 – Tipo de relacionamento com os principais fornecedores 
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Alianças e Compras Spot Compras Spot e Colaboração Contratos e Compras Spot

Contratos e Colaboração

 
              Fonte: dados da pesquisa 
 

 

A aliança não está associada somente às transações tradicionais de compra e venda 

(DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001), uma vez que requerem relacionamento contínuo e 

comprometimento (GENTRY, 1993). Estas alianças são relações de longo prazo destinadas a 

aprimorar as capabilidades operacionais das empresas participantes, com os benefícios de 

melhor sincronização da cadeia de suprimentos, redução total de custos, melhoria da 

qualidade e no tempo de ciclo (MONCZKA et al., 1998). 
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A aliança é definida como um modo particular de relacionamento entre empresas, de 

longo prazo, em que os parceiros compartilham conhecimento, capabilidades operacionais e 

recursos (SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008). Os resultados apontaram que para as 

empresas deste setor o relacionamento entre as organizações migrou ou estava migrando das 

relações mais tradicionais de compra e venda (compras spot), em que a colaboração está 

pouco presente, para as relações de prazo mais longo através de alianças, contratos jurídicos e 

das práticas colaborativas. 

O último bloco de respostas procurou identificar o tempo de relacionamento da 

empresa com os principais fornecedores. Neste caso, a grande maioria (81,2%) respondeu que 

os relacionamentos eram de prazo mais longo (acima de cinco anos), caracterizando uma 

parceria, mesmo que não formal, entre empresa compradora e fornecedora, conforme Tabela 

26 e Gráfico 17. 

 
                  Tabela 26 – Tempo de relacionamento com os principais fornecedores 

Tempo (anos) Frequência Percentual Acumulado 

Menos de 1  

Mais que 1 e menos de 5 

Acima de 5 

1 0,7% 0,7% 

25 18,1% 18,8% 

112 81,2% 100,0% 

Total 138 100,0%  

                   Fonte: dados da pesquisa 

 

 
                                      Gráfico 17 – Tempo de relacionamento com os principais fornecedores 

0,7%

18,1%

81,2%

Menos de 1 ano Mais que 1 e menos de 5 anos Acima de 5 anos

 
                                       Fonte: dados da pesquisa 

 

  Um dos aspectos que caracterizam a colaboração  é o estabelecimento de relações de 

longo prazo entre as empresas (LEEUW; FRANSOO, 2009) que dependem uma das outras 

para o seus negócios(SOOSAY; HYLAND; FERRER, 2008). Os resultados apontaram que 

entre as empresas do setor de bens de capital pesquisadas, os relacionamentos eram de prazo 

mais longo e estavam alinhados com o tipo de relacionamento que estavam buscando com os 

seus fornecedores. 
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7.2.2 Análise descritiva – Assertivas 

 

No Bloco 1 de assertivas buscou-se identificar, nas decisões de negócios relacionados 

a empresa fornecedora, quais eram as capabilidades operacionais importantes da empresa 

fornecedora de materiais, serviços ou componentes. Os resultados são apresentados na Tabela 

27. 

     

  Tabela 27 – Decisão de negócios em relação à empresa fornecedora 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

Neste bloco, as assertivas B101 e B106 estavam relacionadas à flexibilidade do 

fornecedor em relação aos prazos de entrega e à especificação do equipamento fornecido. As 

assertivas B102 e B104 relacionadas à capabilidade de entrega do fornecedor e as assertivas 

B103 e B105 relacionadas à qualidade do produto e do processo. Neste bloco, verificou-se 

que as assertivas relacionadas à flexibilidade do fornecedor apresentaram o menor grau de 

concordância, média das respostas de 3,65 e 3,39 respectivamente.  

Por outro lado, as assertivas B102 (prazo de entrega) e B105 (conformidade da 

especificação) tiveram o maior grau de concordância, com médias de 4,88 e 4,86 

respectivamente. No conjunto das assertivas o grau de concordância, nível 4 e 5 da escala 

Likert, foi maior que o grau de discordância, nível 1 e 2. Os resultados estavam alinhados com 

a pesquisa exploratória (questões abertas e fechadas). 

No Bloco 2 procurou-se identificar como eram as relações colaborativas da empresa 

 
ASSERTIVAS 

Frequência (%) 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão  1 2 3 4 5 

B101 

Modificar os prazos de 

entrega para se adaptar a 

mudanças imprevistas de 

cronograma. 

4,3 5,8 29,0 42,0 18,8 3,65 4,00 0,994 

B102 
Entregar os equipamentos 

dentro dos prazos acordados. 
0,7 - - 9,4 89,9 4,88 5,00 0,443 

B103 

Oferecer equipamentos com 

desempenho superior se 

comparados aos similares da 

concorrência. 

1,4 2,9 8,0 31,2 56,5 4,38 5,00 0,866 

B104 

Entregar rapidamente o 

equipamento adquirido de 

acordo com as necessidades do 

cliente. 

1,4 3,6 12,3 27,5 55,1 4,31 5,00 0,927 

B105 

Fabricar um equipamento que 

esteja em conformidade com a 

especificação. 

1,4 - - 8,0 90,6 4,86 5,00 0,543 

B106 

Aceitar modificações técnicas 

no equipamento durante o 

período de fabricação. 

5,1 13,8 33,3 40,6 32,6 3,39 3,00 1,063 

 Geral      4,25 5,00 1,006 
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do respondente com os seus principais fornecedores, os resultados são apresentados na Tabela 

28. 

 

Tabela 28 – Relações com os principais fornecedores 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Neste bloco buscou-se identificar práticas colaborativas da empresa em relação aos 

seus principais fornecedores. Assim, as assertivas B201, B204, B207 e B210 estavam 

relacionadas ao compartilhamento de informações, as assertivas B202, B205, B208 e B212 se 

referiam aos objetivos comuns e, finalmente, as assertivas B203, B206, B209 e B211 se 

relacionavam ao compartilhamento de recursos (humanos, não financeiros e materiais). Neste 

bloco, três das assertivas relacionadas ao compartilhamento de recursos (B203, B209 e B211) 

 
ASSERTIVAS 

Frequência (%) 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão  1 2 3 4 5 

B201 
Troca de informações relevantes 

sobre processos e produtos. 
0,7 3,6 16,7 37,0 42,0 4,16 4,00 0,882 

B202 
Entendimento recíproco das metas 

e objetivos entre as empresas. 
0,7 3,6 11,6 38,4 45,7 4,25 4,00 0,853 

B203 

Compartilhamento de recursos 

materiais (ex.: equipamentos, 

instalações e materiais) 

8,0 15,2 24,6 31,9 20,3 3,41 4,00 1,201 

B204 

Troca constante de informações 

estratégicas dos parceiros 

negócio. 

2,2 7,2 29,0 25,4 36,2 3,86 4,00 1,062 

B205 

Comprometimento das empresas 

na busca de soluções de 

problemas comuns. 

0,7 - 5,1 39,9 54,3 4,47 5,00 0,664 

B206 

Apoio técnico e organizacional 

para atender aos objetivos e metas 

comuns. 

1,4 - 9,4 38,4 50,7 4,37 5,00 0,774 

B207 

Troca de Informações entre os 

parceiros de forma aberta e 

recíproca.. 

0,7 2,9 19,6 44,9 31,9 4,04 4,00 0,836 

B208 

Alinhamento de metas para o 

atendimento de objetivos 

estratégicos comuns. 

1,4 2,9 13,0 42,8 39,9 4,17 4,00 0,868 

B209 

Utilização comum de recursos 

financeiros e não financeiros 

(ex.: dinheiro, treinamento,  

tempo) 

5,8 15,2 20,3 34,8 23,9 3,56 4,00 1,178 

B210 

Troca de informações no tempo 

necessário para solução de 

problemas. 

0,7 - 12,3 39,9 47,1 4,33 4,00 0,746 

B211 

Compartilhamento de recursos 

humanos especializados quando 

necessário. 

5,8 9,4 26,8 30,4 27,5 3,64 4,00 1,151 

B212 

Entendimento que os resultados 

da própria organização só serão 

alcançados com os resultados da 

cadeia como um todo. 

1,4 0,7 10,9 37,7 49,3 4,33 4,00 0,812 

 Geral      4,05 4,00 0,990 
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obtiveram as menores médias, com destaque para o compartilhamento de recursos materiais 

com a menor média entre todas as assertivas (3,41). Assim, em relação ao compartilhamento 

de recursos, os resultados estavam coerentes com a pesquisa exploratória.  Em relação ao 

compartilhamento de informações, o resultado foi também coerente com a pesquisa 

exploratória da pesquisa, indicando o compartilhamento de informações estratégicas, assertiva 

B204, com a menor média (3,86) neste constructo. Em relação aos objetivos comuns, os 

resultados não foram totalmente consistentes com a pesquisa exploratória que mostrou que os 

objetivos comuns estavam relacionados a projetos específicos e não como uma prática de 

alinhamento entre as empresas. Na pesquisa descritiva, todas as assertivas relacionadas a este 

constructo apresentaram distribuição de frequência acima de 80% na faixa de concordância na 

escala adotada. 

      No Bloco 3, procurou-se identificar o que caracterizava o melhor desempenho 

operacional na empresa do respondente. Os resultados são mostrados na Tabela 29. 

 

 
  Tabela 29 – Desempenho operacional 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

Neste bloco buscou-se verificar se as reduções de custo (assertivas B301, B304 e 

B305) e a melhoria de processos (assertivas B302, B303 e B306) eram identificadas pelos 

respondentes como relevantes e indicadores do desempenho operacional. De forma geral, em 

todas as assertivas, o nível de concordância (4 e 5 na escala) foi superior ao nível de 

discordância (1 e 2 na escala). O destaque ficou com assertiva B303 (processos mais 

 
ASSERTIVAS 

Frequência (%) 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão  1 2 3 4 5 

B301 

O custo logístico total 

(estoques, armazenagem, 

transportes) diminuiu. 

2,2 7,2 20,3 32,6 37,7 3,96 4,00 1,035 

B302 

Os padrões de produtividade 

foram superiores aos padrões 

de mercado. 

0,7 1,4 9,4 44,2 44,2 4,30 4,00 0,758 

B303 
Os processos produtivos se 

tornaram mais eficientes. 
0,7 - 4,3 31,9 63,0 4,57 5,00 0,650 

B304 

O custo do retrabalho por 

problemas de materiais, 

serviços e componentes foram 

reduzidos. 

1,4 - 10,9 28,3 59,4 4,44 5,00 0,802 

B305 

Os custos de produção foram 

menores em comparação aos 

padrões de mercado. 

0,7 5,8 10,1 44,2 39,1 4,15 4,00 0,879 

B306 

Paradas por reprogramação 

da produção, não previstas, 

foram reduzidas. 

2,9 2,9 17,4 38,4 38,4 4,07 4,00 0,968 

 Geral      4,25 4,00 0,881 
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eficientes) com 94,9% na escala de concordância. As assertivas B301 (custo logístico) e B306 

(paradas não previstas) obtiveram as médias mais baixas, 3,96 e 4,07 respectivamente. Os 

resultados estavam alinhados com a pesquisa exploratória, entrevista espontânea e questões 

fechadas, na qual foi possível identificar a redução de custos e a melhoria de processos como 

indicadores do desempenho operacional. 

No último bloco procurou-se entender de que maneira os clientes reconheciam as 

capabilidades operacionais principais da empresa do respondente, os resultados estão 

apresentados na Tabela 30.  

 
  Tabela 30– Capabilidades Operacionais 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

Neste último bloco, as assertivas B401, B404 e B405 estavam relacionadas à 

flexibilidade (fornecimento, prazos de entrega e a especificação do equipamento fornecido). 

As assertivas B402, B406 e B408 relacionadas à qualidade (produto fornecido, desempenho e 

 
ASSERTIVAS 

Frequência (%) 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão  1 2 3 4 5 

B401 

A capabilidade de atender 

modificações não previstas 

do fornecimento. 

- 6,5 21,0 48,6 23,9 3,90 4,00 0,840 

B402 
O fornecimento de produtos e 

serviços de qualidade superior. 
0,7 - 3,6 27,5 68,1 4,62 5,00 0,630 

B403 

O atendimento de todos os 

prazos de entrega acordados 

nos pedidos de compras e 

contratos. 

0,7 2,9 9,4 36,2 50,7 4,33 5,00 0,822 

B404 

A flexibilidade para 

mudanças técnicas no 

produto a ser fornecido 

durante a fabricação. 

2,9 5,8 29,0 42,0 20,3 3,71 4,00 0,953 

B405 

A capabilidade de ajustar a 

entrega dos produtos com a 

necessidade dos clientes. 

0,7 2,9 14,5 40,6 41,3 4,19 4,00 0,842 

B406 

A fabricação de equipamentos 

com desempenho que superam 

as expectativas dos clientes. 

1,4 - 8,7 30,4 59,4 4,46 5,00 0,775 

B407 

A entrega dos produtos e 

serviços conforme 

especificação de clientes. 

0,7 1,4 4,3 25,4 68,1 4,59 5,00 0,712 

B408 

A qualidade do processo 

produtivo que garante 

equipamentos e serviços de 

acordo com os requisitos do 

cliente. 

0,7 - 7,2 29,0 63,0 4,54 5,00 0,696 

B409 

A capabilidade de atender 

rapidamente as necessidades 

de materiais e serviços 

solicitados pelos clientes. 

- 2,2 10,1 34,8 52,9 4,38 5,00 0,758 

 Geral      4,30 4,00 0,838 
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processo) e finalmente as assertivas B403, B407 e B409 relacionadas à entrega da empresa 

(atendimento de prazos, conformidade e rapidez). Neste bloco verificou-se que as assertivas 

relacionadas à capabilidade de flexibilidade de especificação (B404), fornecimento (B401) e 

prazo (B405) obtiveram o menor grau de concordância, média das respostas de 3,71, 3,90 e 

4,19 respectivamente. Este resultando ficou alinhado com as respostas  das entrevistas 

espontâneas que relataram a dificuldade das empresas do setor de bens de capital em 

modificar prazos de entrega e a especificação dos equipamentos após definição do projeto e 

início da fabricação. 

As maiores médias foram relacionadas às assertivas da capabilidade de qualidade, 

resultado também alinhado aos da pesquisa exploratória e, finalmente, as assertivas 

componentes da capabilidade de entrega também obtiveram médias superiores a quatro. De 

uma maneira geral, o grau de concordância (escala 4 e 5) foi bastante superior ao grau de 

discordância (escala 1 e 2) para todas as assertivas. Os resultados estavam alinhados com a Fa 

pesquisa exploratória. 

 Nas próximas seções, com o objetivo de verificar se existiram diferenças significativas 

entre as respostas nos diferentes agrupamentos da pesquisa, utilizou-se o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis e o teste paramétrico da Análise de Variância (ANOVA). 

 

 

7.2.3 Testes não paramétricos 

 

Nesta seção procurou-se verificar se existiram diferenças entre as respostas em função 

do cargo do respondente, do tempo na função, tempo na empresa, porte da empresa em 

relação ao faturamento e do tempo de relacionamento existente entre empresa fornecedora e 

compradora. Se as populações são idênticas e os grupos semelhantes, em termos de 

classificação dentro de cada grupo, calcula-se a soma de classificações para cada grupo, 

obtendo-se a estatística de Kruskal-Wallis que tem distribuição qui-quadrado (MALHOTRA, 

2001). 

Para o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, Bloco 1 de assertivas, em relação à 

função dos respondentes (diretor, gerente, coordenador e outras), tempo da função (até dois 

anos, de dois a cinco anos e acima de cinco anos), tempo na empresa (até dois anos, de dois a 

cinco anos e acima de cinco anos) e porte da empresa em relação ao faturamento anual 

(abaixo de R$ 90 milhões, de R$ 90 milhões a R$ 300 milhões e acima de R$ 300 milhões) 
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não existiram diferenças significativas (p ≤ 0,05) entre as respostas. Em relação ao tempo de 

relacionamento (até um ano, de um a cinco anos e acima de cinco anos) entre a empresa 

compradora e fornecedora, pode-se afirmar que existiu diferença entre as respostas em relação 

à assertiva B103 (desempenho superior). Os resultados são  mostrados na Tabela 31. 

 

          Tabela 31- Teste Kruskal –Wallis (decisão de negócios) 

Assertivas 

Teste Não Paramétrico de Kruskal - Wallis 

Função 
Tempo na 

Função 

Tempo na 

Empresa 

Faturamento 

Anual 

Tempo  de 

Relacionamento 

B101 0,242 0,936 0,422 0,213 0,305 

B102 0,914 0,867 0,220 0,712 0,554 

B103 0,061 0,717 0,330 0,605 0,042 

B104 0,293 0,431 0,508 0,197 0,254 

B105 0,425 0,867 0,273 0,408 0,432 

B106 0,523 0,726 0,472 0,980 0,800 

          Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Como existiram diferenças nas respostas em função do tempo de relacionamento entre 

empresa compradora e fornecedora, na sequência, foi utilizado o teste qui-quadrado para 

verificar a significância estatística da associação observada (MALHOTRA, 2001).  

A distribuição qui-quadrado é uma distribuição assimétrica cuja forma depende 

exclusivamente do número de graus de liberdade. À medida que o número de graus aumenta, 

a distribuição se torna mais simétrica (MALHOTRA, 2001). O teste qui-quadrado é utilizado 

para verificar se a distribuição de frequência observada de uma variável em uma amostra é 

significativamente diferente da distribuição de frequência absoluta esperada teórica ou 

conhecida (MATTAR, 1998b). 

A Tabela 32 apresenta o teste qui-quadrado para o agrupamento tempo de 

relacionamento entre empresa compradora e fornecedora e a assertiva B103. 

 

                Tabela 32 - Teste qui-quadrado (Bloco 1)  

 Tempo de 

relacionamento 

 B103 

qui- quadrado  11,901 

Grau de Liberdade 8 

Significância 0,156 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Assim, para oito graus de liberdade, verificou-se que as respostas quando agrupadas 

por  tempo de relacionamento entre empresa compradora e fornecedora não eram diferentes 

uma vez que o valor obtido de 11,901 foi menor que o valor máximo tabelado para o qui-
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quadrado (15,507), ou seja, as respostas independem do tempo de relacionamento entre as 

empresas.  

Da mesma forma, no Bloco 2 de assertivas, procurou-se verificar se existiam 

diferenças entre as respostas em relação à função, tempo na função e na empresa, porte da 

empresa (faturamento anual) e tempo de relacionamento com os principais fornecedores para 

o Bloco 2 de assertivas. Os resultados do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis são 

apresentados na Tabela 33, a seguir.  

 

 Tabela 33:  Teste Kruskal –Wallis (relações com os principais fornecedores) 

      

Assertivas 

Teste Não Paramétrico de Kruskal - Wallis 

Função 
Tempo na 

Função 

Tempo na 

Empresa 

Faturamento 

Anual 

Tempo  de 

Relacionamento 

B201 0,920 0,633 0,098 0,410 0,921 

B202 0,083 0,582 0,195 0,453 0,451 

B203 0,166 0,220 0,854 0,367 0,026 

B204 0,044 0,829 0,445 0,012 0,017 

B205 0,255 0,977 0,296 0,168 0,511 

B206 0,360 0,374 0,206 0,206 0,415 

B207 0,049 0,137 0,149 0,469 0,862 

B208 0,118 0,824 0,759 0,313 0,787 

B209 0,056 0,724 0,922 0,096 0,100 

B210 0,733 0,744 0,610 0,070 0,558 

B211 0,245 0,860 0,326 0,225 0,112 

B212 0,495 0,587 0,276 0,523 0,403 

          Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação à função dos respondentes, existiram diferenças significativas (P ≤ 0,05) 

entre as respostas para as assertivas B204 (informações estratégicas) e B207 (troca de 

informações de forma aberta e recíproca), em relação ao tempo na função e tempo de atuação 

na empresa não houve diferenças significativas entre as respostas. Em relação ao porte das 

empresas (faturamento anual) também não existiram diferenças significativas entre as 

respostas, com exceção da assertiva B204. Finalmente em relação ao tempo de 

relacionamento entre empresa fornecedora e compradora existiu diferença significativa em 

relação à assertiva B204 e B203 (compartilhamento de recursos materiais). 

Da mesma forma que no bloco anterior, como existiram diferenças nas respostas nos 

grupos função, porte da empresa (faturamento anual) e tempo de relacionamento entre 

empresa compradora e fornecedora, foi utilizado o teste qui-quadrado. Os resultados são 

mostrados na Tabela 34. 
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            Tabela 34 - Teste qui-quadrado (Bloco 2) 
 

Função 
Faturamento 

Anual 

Tempo  de 

Relacionamento 

 B204 B207 B204 B203 B204 

qui- quadrado 13,498 16,212 11,754 12,173 14,428 

Grau de Liberdade 12 12 8 8 8 

Significância 0,334 0,182 0,163 0,144 0,076 

          Fonte: dados da pesquisa 

 

Assim para 12 graus de liberdade, verificou-se que as respostas quando agrupadas por 

função dos respondentes não foram diferentes, uma vez que o valor obtido do qui-quadrado 

igual a 13,498 (assertiva B204) e 16,212 (assertiva B207) foram menores do valor máximo 

tabelado para o qui-quadrado (21,026), ou seja, as respostas independem da função exercida 

na empresa pelos respondentes. 

Para as respostas agrupadas por porte da empresa (faturamento anual) e tempo de 

relacionamento entre empresa compradora e fornecedora também não existiram diferenças, 

visto que também foram menores que o valor máximo tabelado para o qui-quadrado de 15,507 

(8 graus de liberdade).  

No Bloco 3 de assertivas pode-se constatar que não existiram diferenças significativas 

(P ≤ 0,05) entre as respostas em relação ao tempo na empresa do respondente, ao porte da 

empresa (faturamento anual) e tempo de relacionamento. Em relação à função do 

respondente, com exceção das assertivas B304 (custos do retrabalho), não houve diferenças 

entre as respostas. Em relação ao tempo na função não existiram diferenças entre as respostas, 

com exceção das assertivas B302 (padrões de produtividade) e B303 (processos mais 

eficientes), conforme pode ser observado na Tabela 35. 

 
 Tabela 35 - Teste Kruskal –Wallis (desempenho operacional) 

Assertivas 

Teste Não Paramétrico de Kruskal - Wallis 

Função 
Tempo na 

Função 

Tempo na 

Empresa 

Faturamento 

Anual 

Tempo  de 

Relacionamento 

B301 0,084 0,721 0,486 0,081 0,972 

B302 0,573 0,005 0,447 0,431 0,178 

B303 0,330 0,022 0,060 0,321 0,483 

B304 0,033 0,841 0,888 0,662 0,632 

B305 0,523 0,586 0,972 0,383 0,084 

B306 0,146 0,182 0,819 0,437 0,736 

          Fonte: dados da pesquisa 

 

Da mesma forma que no bloco anterior, como existiram diferenças nas respostas nos 

grupos função e tempo na função foi utilizado o teste qui-quadrado. Os resultados são 

mostrado na Tabela 36. 
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                              Tabela 36 - Teste qui-quadrado (Bloco 3) 

 Função Tempo na Função 

 B304 B302 B303 

qui- quadrado 10,765 20,795 15,970 

Grau de Liberdade 9 8 6 

Significância 0,292 0,008 0,014 

                           Fonte: dados da pesquisa 
 

Para nove graus de liberdade verificou-se que as respostas quando agrupadas por  

função dos respondentes não são diferentes, uma vez que o valor obtido do qui-quadrado foi 

igual a 10,765 (assertiva B304) menor que o valor máximo tabelado para o qui-quadrado para 

nove graus de liberdade (16,919), ou seja, as respostas independem da função exercida na 

empresa pelos respondentes. 

Verificou-se que quando agrupadas por tempo na função dos respondentes as respostas 

são diferentes. Para a assertiva B302, o valor obtido do qui-quadrado foi igual a 20,795 (8 

graus de liberdade), maior que o valor máximo tabelado de 15,507 e para assertiva B303, o 

valor do qui-quadrado foi de 15,970 maior que o valor máximo tabelado de 12,592 (grau de 

liberdade 6). Assim pode-se inferir que o tempo na função influiu na resposta para estas 

assertivas, o que pode estar relacionado ao tempo de conhecimento das atividades atuais na 

empresa. 

Na Bloco 4 de assertivas,  procurou-se verificar se existiam diferenças significativas (P 

≤ 0,05) entre as respostas em relação à função, tempo na função, do porte da empresa (número 

de funcionários e faturamento anual) e  tempo de relacionamento entre empresa compradora e 

fornecedora. No teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, Tabela 37, pôde ser constatado que 

não existiram diferenças significativas entre as respostas em todos os agrupamentos 

realizados. 

 

 Tabela 37 - Teste Kruskal –Wallis (capabilidades operacionais) 

Assertivas 

Teste Não Paramétrico de Kruskal - Wallis 

Função 
Tempo na 

Função 

Tempo na 

Empresa 

Faturamento 

Anual 

Tempo  de 

Relacionamento 

B401 0,451 0,611 0,613 0,820 0,615 

B402 0,120 0,832 0,616 0,226 0,728 

B403 0,159 0,410 0,611 0,252 0,537 

B404 0,478 0,937 0,357 0,795 0,307 

B405 0,683 0,556 0,996 0,144 0,547 

B406 0,272 0,477 0,911 0,487 0,610 

B407 0,347 0,322 0,193 0,735 0,786 

B408 0,996 0,190 0,811 0,574 0,115 

B409 0,655 0,608 0,820 0,421 0,258 

              Fonte : dados da pesquisa 
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De forma resumida, nos agrupamentos da pesquisa e no teste não paramétrico não 

existiram diferenças significativas entre as respostas, com exceção das assertivas B302 e 

B303 quando agrupadas por tempo na função dos respondentes. Na próxima seção, foi 

realizado o teste não paramétrico ANOVA com o objetivo de confirmar os resultados do teste 

não paramétrico. 

 

 

7.2.4 Testes paramétricos 

 

Nesta seção, utilizou-se o teste paramétrico análise de variância (ANOVA) para 

estudar as diferenças entre as médias, considerando a hipótese nula como não existindo 

diferenças entre as médias. O uso da análise da variância indicará a probabilidade da hipótese 

nula ser verdadeira, ou seja, probabilidade de que nenhuma diferença existe entre quaisquer 

dos grupos (MALHOTRA, 2001).  

Na Tabela 38 são mostradas as médias, os limites inferiores e superiores. A coluna 

Significância mostra a significância estatística (p) para a diferença entre as médias das 

amostras (significante se p ≤ 0,05),  referentes à função do respondente. Pelos resultados 

pode-se concluir que não existiram diferenças significativas entre as respostas se considerados 

as funções dos respondentes. 

  

 

Tabela 38 - Teste ANOVA (Bloco 1 - diferenças entre funções)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

D G C O D G C O D G C O 

B101 3,72 3,64 4,15 3,39 3,33 3,43 3,67 2,89 4,11 3,85 4,64 3,89 0,148 

B102 4,92 4,86 4,85 4,89 4,81 4,73 4,62 4,77 5,03 4,99 5,07 5,01 0,936 

B103 4,36 4,26 4,77 4,54 4,05 4,05 4,50 4,16 4,67 4,48 5,03 4,91 0,184 

B104 4,12 4,25 4,46 4,57 3,76 4,00 4,06 4,33 4,48 4,50 4,86 4,82 0,271 

B105 4,72 4,88 5,00 4,89 4,37 4,75 5,00 4,77 5,07 5,00 5,00 5,01 0,447 

B106 3,52 3,31 3,62 3,39 3,07 3,06 2,78 3,01 3,97 3,55 4,45 3,78 0,707 

Nota: D – Diretor, G – Gerente, C- Coordenador e O - Outros Cargos.                   

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

Em relação ao tempo na função dos respondentes pode-se concluir que não existiram 

diferenças entre as respostas, conforme pode ser observado na Tabela 39. 
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           Tabela 39 - Teste ANOVA (Bloco 1 - diferenças entre tempo na função)  

A

ssertivas 

Média 
Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B101 3,73 3,77 3,61 3,40 3,44 3,39 4,06 4,10 3,83 0,725 

B102 4,93 4,77 4,90 4,79 4,44 4,84 5,08 5,10 4,96 0,375 

B103 4,27 4,46 4,38 3,78 4,11 4,21 4,76 4,81 4,56 0,787 

B104 4,60 4,19 4,30 4,25 3,78 4,11 4,95 4,60 4,49 0,389 

B105 4,93 4,81 4,87 4,79 4,48 4,77 5,08 5,13 4,97 0,772 

B106 3,60 3,35 3,37 3,10 2,89 3,15 4,10 3,80 3,59 0,722 

          Nota: A - até 2 anos, B - de  2 a 5 anos  e C – acima de 5 anos.  

          Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação ao tempo de trabalho na empresa pode-se também concluir que não 

existiram diferenças significativas entre as respostas, conforme Tabela 40. 

   

        Tabela 40 - Teste ANOVA (Bloco 1 - diferenças entre tempo na empresa)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B101 4,00 3,54 3,65 3,37 3,17 3,45 4,63 3,90 3,85 0,520 

B102 4,75 4,96 4,87 4,36 4,88 4,77 5,14 5,04 4,96 0,436 

B103 4,75 4,58 4,31 4,36 4,37 4,12 5,14 4,78 4,49 0,172 

B104 4,38 4,15 4,35 3,61 3,76 4,17 5,14 4,54 4,53 0,630 

B105 4,75 4,88 4,87 4,36 4,75 4,75 5,14 5,02 4,98 0,825 

B106 3,75 3,23 3,40 2,88 2,77 3,20 4,62 3,69 3,61 0,471 

          Nota: A - até 2 anos, B - de  2 a 5 anos  e C –acima de 5 anos.  

          Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação ao porte das empresas (faturamento anual), pode-se também concluir que 

não existiram diferenças entre as respostas conforme pode ser observado na Tabela 41. 

 

 
             Tabela 41 - Teste ANOVA (Bloco 1 - diferenças entre faturamento anual)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B101 3,58 3,82 3,70 3,37 3,24 3,38 3,79 4,41 4,03 0,609 

B102 4,88 4,88 4,87 4,76 4,71 4,77 5,00 5,05 4,97 0,996 

B103 4,42 4,53 4,28 4,23 4,16 3,99 4,61 4,90 4,56 0,519 

B104 4,22 4,24 4,31 4,00 3,65 4,25 4,43 4,83 4,73 0,270 

B105 4,82 4,82 4,94 4,66 4,62 4,86 4,98 5,03 5,01 0,521 

B106 3,36 3,41 3,43 3,11 2,90 3,11 3,62 3,93 3,74 0,952 

Nota: A - menor ou igual a R$ 90 milhões, B – entre R$ 90 e R$ 300 milhões e C – acima de  

R$ 300 milhões. 

Fonte: dados da pesquisa 
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Por fim, em relação ao tempo de relacionamento entre empresa compradora e 

vendedora, também pode-se concluir que não existiram diferenças significativas entre as 

respostas, conforme Tabela 42. 

 

 
          Tabela 42 - Teste ANOVA (Bloco 1 - diferenças entre tempo de relacionamento)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B101 4,00 3,88 3,60 - 3,48 3,41 - 4,28 3,79 0,416 

B102 5,00 4,84 4,88 - 4,69 4,80 - 4,99 4,97 0,872 

B103 5,00 4,16 4,43 - 3,88 4,26 - 4,44 4,60 0,292 

B104 4,00 4,08 4,37 - 3,67 4,20 - 4,49 4,54 0,359 

B105 5,00 4,72 4,89 - 4,37 4,81 - 5,07 4,98 0,346 

B106 4,00 3,40 3,38 - 2,99 3,18 - 3,81 3,57 0,848 

          Nota: A - até 1 ano, B - de  1 a 5 anos  e C –acima de 5 anos.  

           Fonte: dados da pesquisa 
 

Da mesma forma, no Bloco 2, utilizou-se o teste paramétrico análise de variância 

(ANOVA) para verificar a diferença entre as respostas em relação à função do respondente. 

Os resultados estão apresentados na Tabela 43. 

 

 

Tabela 43 - Teste ANOVA (Bloco 2 - diferenças entre funções)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

D G C O D G C O D G C O 

B201 4,28 4,10 4,15 4,21 3,95 3,87 3,67 3,91 4,61 4,32 4,64 4,52 0,820 

B202 3,92 4,24 4,38 4,50 3,54 4,03 3,99 1,23 4,30 4,45 4,78 4,77 0,089 

B203 3,48 3,22 3,46 3,82 2,97 2,94 2,74 3,39 3,99 3,50 4,19 4,26 0,160 

B204 3,76 3,68 4,46 4,14 3,38 3,41 3,99 3,80 4,14 3,95 4,93 4,49 0,036 

B205 4,28 4,47 4,69 4,54 4,00 4,30 4,40 4,34 4,56 4,64 4,98 4,73 0,288 

B206 4,28 4,31 4,38 4,61 3,89 4,12 3,99 4,39 4,67 4,49 4,78 4,83 0,328 

B207 4,08 3,86 4,23 4,39 3,82 3,64 3,87 4,15 4,34 4,09 4,59 4,64 0,027 

B208 3,92 4,11 4,46 4,39 3,51 3,91 4,06 4,09 4,33 4,31 4,86 4,70 0,125 

B209 3,68 3,29 4,00 3,93 3,27 2,99 3,51 3,51 4,09 3,59 4,49 4,35 0,034 

B210 4,32 4,32 4,54 4,25 4,06 4,13 4,22 3,96 4,58 4,51 4,85 4,54 0,721 

B211 3,64 3,51 4,23 3,71 3,21 3,23 3,73 3,26 4,07 3,80 4,73 4,17 0,222 

B212 4,20 4,31 4,54 4,39 3,91 4,09 4,14 4,15 4,49 4,52 4,94 4,64 0,635 

Nota: D – Diretor,  G – Gerente,  C- Coordenador e O - Outros Cargos.                   

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação à função dos respondentes houve diferença significativa em relação às 

assertivas B204 (compartilhamento  de informações estratégicas), B207 (troca de informações 

de forma aberta e recíproca) e B209 (compartilhamento de recursos financeiros e não 

financeiros). Na sequência foi utilizado o teste paramétrico de Tukey com o objetivo de 

identificar, no caso de diferença significante, quais seriam os grupos envolvidos. Para a 

assertiva B204, o teste de Tukey identificou dois grupos homogêneos, com níveis de 
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significância diferentes. A função coordenadores ficou em um grupo e as demais faixas em 

outro grupo (significância 0,416), conforme Tabela 44. Como a função Coordenadores 

apresentou o menor número de respondentes (13 respondentes), optou-se por manter a 

assertiva para a continuidade das análises. 

 

 

 Tabela 44- Teste de Tukey (assertiva B204) 

Função N 

Subconjunto 

p/ alfa = 0,05 

1 2 

Gerente 72 3,68  

Diretor 25 3,76 3,76 

Outros 28 4,14 4,14 

Coordenador 13  4,46 

Significância  0,416 0,095 

                                              Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Para a assertiva B207, o teste de Tukey identificou a existência de apenas um  grupo 

homogêneo de respondentes, conforme Tabela 45. 

 

 
Tabela 45 - Teste de Tukey (assertiva B207) 

Função N 

Subconjunto 

p/ alfa = 0,05 

1 

Gerente 72 3,86 

Diretor 25 4,08 

Outros 28 4,23 

Coordenador 13 4,39 

Significância  0,114 

                                                      Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Da mesma forma, o teste de Tukey para a assertiva B209 identificou a existência de 

apenas um  grupo homogêneo de respondentes, conforme Tabela  46. 

              

 Tabela 46 - Teste de Tukey (assertiva B209) 

Função N 
Subconjunto 

p/ alfa = 0,05 

  1 

Gerente 72 3,29 

Diretor 25 3,68 

Outros 28 3,93 

Coordenador 13 4,00 

Significância  0,149 

                                                      Fonte: dados da pesquisa 
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Em relação ao tempo na função, pôde-se concluir que não existiram diferenças entre as 

respostas conforme observado na Tabela 47.  

 

 

           Tabela 47 - Teste ANOVA (Bloco 2 - diferenças entre tempo na função)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B201 4,33 4,19 4,12 3,93 3,78 3,95 4,73 4,60 4,30 0,681 

B202 4,40 4,27 4,22 4,05 3,83 4,05 4,75 4,71 4,38 0,735 

B203 3,00 3,38 3,48 2,45 2,96 3,23 3,55 3,81 3,74 0,347 

B204 3,80 3,96 3,85 3,28 3,53 3,63 4,32 4,40 4,06 0,861 

B205 4,47 4,38 4,49 4,11 4,02 4,37 4,82 4,75 4,62 0,756 

B206 4,47 4,46 4,33 4,18 4,08 4,18 4,75 4,84 4,48 0,655 

B207 4,40 4,04 3,99 3,99 3,62 3,83 4,81 4,46 4,15 0,210 

B208 4,13 4,19 4,16 3,67 3,78 4,00 4,60 4,60 4,33 0,978 

B209 3,53 3,35 3,62 2,81 2,79 3,40 4,25 3,91 3,84 0,579 

B210 4,20 4,23 4,37 3,72 3,86 4,23 4,68 4,60 4,51 0,551 

B211 3,80 3,58 3,64 3,20 3,09 3,41 4,40 4,06 3,87 0,835 

B212 4,53 4,31 4,30 4,18 3,93 4,14 4,89 4,68 4,46 0,581 

          Nota: A - até 2 anos, B - de  2 a 5 anos  e C – acima de 5 anos.  

          Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação ao tempo de empresa, pôde-se também concluir que não existiram 

diferenças entre as respostas conforme observado na Tabela 48.  

 

          Tabela 48 - Teste ANOVA (Bloco 2 - diferenças entre tempo na empresa)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B201 4,25 4,46 4,08 3,66 4,13 3,90 4,84 4,79 4,25 0,132 

B202 4,50 4,50 4,16 4,05 4,24 3,99 4,95 4,76 4,34 0,136 

B203 3,50 3,58 3,37 2,61 3,20 3,12 4,39 3,96 3,61 0,711 

B204 4,13 4,08 3,79 3,59 3,68 3,57 4,66 4,47 4,00 0,360 

B205 4,38 4,65 4,43 3,94 4,46 4,30 4,81 4,85 4,57 0,291 

B206 4,63 4,58 4,30 4,19 4,34 4,14 5,06 4,81 4,46 0,164 

B207 4,38 4,23 3,97 3,75 3,88 3,81 5,00 4,58 4,13 0,189 

B208 4,38 4,12 4,16 3,75 3,77 3,99 5,00 4,46 4,34 0,761 

B209 3,63 3,62 3,54 2,63 3,12 3,31 4,62 4,11 3,77 0,944 

B210 4,25 4,46 4,30 3,66 4,20 4,15 4,84 4,72 4,45 0,584 

B211 4,00 3,88 3,56 3,00 3,47 3,33 5,00 4,30 3,79 0,291 

B212 4,75 4,35 4,29 4,36 4,07 4,12 5,14 4,62 4,45 0,300 

          Nota: A - até 2 anos, B - de  2 a 5 anos  e C – acima de 5 anos.  

          Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Na Tabela 49, o teste paramétrico Anova para a diferença das respostas em relação ao 

faturamento anual mostrou que existiram diferenças significativas apenas para a assertiva  

B204 (compartilhamento  de informações estratégicas). 
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           Tabela 49 - Teste ANOVA (Bloco 2 - diferenças entre faturamento anual)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B201 4,19 4,00 4,17 3,98 3,55 3,91 4,39 4,45 4,43 0,726 

B202 4,14 4,47 4,34 3,92 4,02 4,13 4,35 4,92 4,55 0,224 

B203 3,51 3,47 3,23 3,23 2,81 2,89 3,79 4,13 3,58 0,452 

B204 4,11 3,71 3,53 3,88 3,11 3,23 4,34 4,30 3,84 0,011 

B205 4,54 4,35 4,40 4,37 4,04 4,23 4,71 4,66 4,57 0,405 

B206 4,42 4,35 4,30 4,22 3,99 4,11 4,62 4,71 4,49 0,704 

B207 4,14 3,94 3,94 3,94 3,48 3,70 4,33 4,40 4,17 0,386 

B208 4,16 4,12 4,19 3,94 3,61 4,01 4,39 4,63 4,37 0,954 

B209 3,78 3,29 3,30 3,55 2,62 2,92 4,02 3,97 3,68 0,052 

B210 4,45 4,35 4,13 4,28 3,99 3,90 4,61 4,71 4,35 0,071 

B211 3,80 3,47 3,47 3,54 2,84 3,12 4,05 4,10 3,82 0,249 

B212 4,34 4,24 4,34 4,15 3,70 4,13 4,53 4,77 4,55 0,887 

Nota: A - menor ou igual a R$ 90 milhões, B – entre R$ 90 e R$ 300 milhões e C – acima de  

R$ 300 milhões. 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

 

Da mesma forma, na sequência e para verificar quais os grupos envolvidos na 

diferença foi realizado o Teste de Tukey, conforme Tabela 50. Para esta assertiva foi 

identificado um grupo homogêneo de respondente. 

 
 

                                  Tabela 50 - Teste de Tukey (assertiva B204) 

Função N 
Subconjunto 

p/ alfa = 0,05 

  1 

Acima de R$ 300 milhões 47 3,53 

Entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões 17 3,71 

Menor ou igual a R$ 90 milhões 74 4,11 

Significância  0,070 

                                   Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

Finalizando este bloco, o teste paramétrico Anova para diferença das respostas em 

relação ao tempo de relacionamento entre empresa compradora e fornecedora mostrou que 

existiram diferenças significativas para as assertivas B203 (compartilhamento de recursos 

materiais), B204 (compartilhamento  de informações estratégicas) e B209 (compartilhamento 

de recursos financeiros e não financeiros), conforme pode ser observado na Tabela 51.  
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          Tabela 51 - Teste ANOVA (Bloco 2 - diferenças entre tempo de relacionamento)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B201 4,00 4,16 4,16 - 3,81 3,99 - 4,51 4,33 0,984 

B202 4,00 4,08 4,29 - 3,70 4,13 - 4,46 4,44 0,532 

B203 4,00 2,80 3,54 - 2,29 3,33 - 3,31 3,76 0,016 

B204 5,00 3,40 3,96 - 3,04 3,75 - 3,76 4,16 0,033 

B205 5,00 4,44 4,47 - 4,23 4,34 - 4,65 4,60 0,711 

B206 4,00 4,28 4,39 - 4,00 4,24 - 4,56 4,54 0,721 

B207 4,00 4,12 4,03 - 3,78 3,87 - 4,46 4,18 0,881 

B208 4,00 4,08 4,19 - 3,70 4,03 - 4,46 4,35 0,841 

B209 4,00 3,04 3,67 - 2,48 3,46 - 3,60 3,88 0,049 

B210 5,00 4,28 4,33 - 3,98 4,19 - 4,58 4,47 0,636 

B211 4,00 3,20 3,74 - 2,69 3,53 - 3,71 3,95 0,099 

B212 4,00 4,24 4,35 - 3,97 4,19 - 4,51 4,51 0,772 

 Nota: A - até 1 ano, B - de  1 a 5 anos  e C – acima de 5 anos.  

           Fonte: dados da pesquisa 
 

 

O teste de Tukey para estas assertivas não pôde ser realizado, visto que o grupo de 

respondentes com relacionamento entre empresa compradora e fornecedora até 1 ano era 

composto de menos de dois respondentes. Assim, optou-se por manter todas as assertivas. 

Da mesma forma, no Bloco 3 de assertivas, utilizou-se o teste paramétrico análise de 

variância (ANOVA) para verificar a diferença nas respostas em relação à função do 

respondente. Os resultados estão apresentados na Tabela 52. 

 

 

Tabela 52 - Teste ANOVA (Bloco 3 - diferenças entre funções)  

A

ssertivas 

Média 
Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

D G C O D G C O D G C O 

B301 3,72 3,86 4,46 4,21 3,25 3,61 4,06 3,84 4,19 4,11 4,86 4,59 0,079 

B302 4,48 4,24 4,46 4,21 4,24 4,04 4,15 3,89 4,72 4,43 4,78 4,54 0,417 

B303 4,68 4,56 4,77 4,39 4,48 4,39 4,50 4,00 4,88 4,72 5,03 4,68 0,258 

B304 4,56 4,25 4,69 4,71 4,27 4,03 4,40 4,51 4,85 4,47 4,98 4,92 0,025 

B305 4,16 4,07 4,38 4,25 3,79 3,86 3,92 3,91 4,53 4,28 4,85 4,59 0,599 

B306 4,24 3,89 4,15 4,32 3,92 3,64 3,67 3,96 4,56 4,13 4,64 4,69 0,152 

Nota: D – Diretor,  G – Gerente, C - Coordenador e O - Outros Cargos.                   

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação às funções dos respondentes houve diferença significativa em relação  

às assertivas B304 (custos do retrabalho). O teste de Tukey, por sua vez, identificou apenas 

um grupo homogêneo, conforme Tabela 53. 
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 Tabela 53 - Teste de Tukey (assertiva B304) 

Função N 
Subconjunto 

p/ alfa = 0,05 

  1 

Gerente 72 4,25 

Diretor 25 4,56 

Outros 13 4,69 

Coordenador 28 4,71 

Significância  0,173 

                                                      Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

O teste Anova para a diferença de respostas em relação ao tempo na função do 

respondente mostrou que existiram diferenças significativas para as assertivas B302 

(produtividade superior), B303 (processos eficientes) e B306 (paradas por reprogramação), 

conforme observado na Tabela 54. 

 

 

           Tabela 54 - Teste ANOVA (Bloco 3 - diferenças entre tempo na função)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B301 3,80 4,04 3,97 3,20 3,60 3,76 4,40 4,47 4,18 0,776 

B302 3,87 4,08 4,42 3,51 3,68 4,29 4,22 4,47 4,56 0,007 

B303 4,27 4,31 4,68 3,88 3,92 4,58 4,66 4,70 4,78 0,005 

B304 4,53 4,46 4,42 4,25 4,08 4,26 4,82 4,84 4,58 0,877 

B305 4,00 4,27 4,14 3,45 3,90 3,97 4,55 4,64 4,32 0,635 

B306 3,67 3,81 4,20 2,92 3,35 4,03 4,41 4,26 4,36 0,045 

          Nota: A - até 2 anos, B - de  2 a 5 anos  e C – acima de 5 anos.  

          Fonte: dados da pesquisa 

 

Da mesma forma, na sequência e para verificar quais os grupos envolvidos nas 

diferenças, foi realizado o Teste de Tukey. Para a assertiva B302 foi identificado dois grupos 

homogêneos de respondentes, conforme Tabela 55. Optou-se por manter as assertivas visto 

que a maior parte dos respondentes (entre dois e cinco anos e acima de cinco anos) ficaram 

em um grupo homogêneo. 
 

 

                                          Tabela 55 - Teste de Tukey (assertiva B302) 

Função N 

Subconjunto 

p/ alfa = 0,05 

1 2 

até 2 anos 15 3,87  

Entre 2 e 5 anos 26 4,08 4,08 

Acima de 5 anos 97  4,42 

Significância  0,560 0,212 

                                           Fonte: dados da pesquisa 
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Para a assertiva B303, o teste de Tukey identificou a existência de apenas um  grupo 

homogêneo de respondentes, conforme mostrado na sequência (Tabela 56). 

            

 

 Tabela 56 - Teste de Tukey (assertiva B303) 

Função N 

Subconjunto 

p/ alfa = 0,05 

1 

até 2 anos 15 4,27 

Entre 2 e 5 anos 26 4,31 

Acima de 5 anos 97 4,68 

Significância  0,050 

                                                  Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

Da mesma forma, na assertiva  B306, o teste de Tukey identificou a existência de 

apenas um  grupo homogêneo de respondentes, conforme Tabela 57. 

 

 

             

 Tabela 57 - Teste de Tukey (assertiva B306) 

Função N 

Subconjunto 

p/ alfa = 0,05 

1 

até 2 anos 15 3,67 

Entre 2 e 5 anos 26 3,81 

Acima de 5 anos 97 4,20 

Significância  0,116 

                                                  Fonte: dados da pesquisa 

 

Para os demais grupos, no teste ANOVA, não existiram diferenças significativas nas 

respostas em relação ao tempo na empresa, porte em relação ao número de funcionários e 

faturamento anual e tempo de relacionamento entre empresa comparadora e fornecedora, 

conforme pode ser observado nas Tabelas 58, 59 e 60.  
 

 

 

          Tabela 58 - Teste ANOVA (Bloco 3 - diferenças entre tempo na empresa)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B301 3,63 4,12 3,95 2,74 3,75 3,74 4,51 4,48 4,16 0,493 

B302 4,13 4,42 4,28 3,59 4,14 4,13 4,66 4,71 4,43 0,555 

B303 4,13 4,62 4,59 3,59 4,33 4,46 4,66 4,90 4,71 0,140 

B304 4,38 4,42 4,45 3,75 4,10 4,29 5,00 4,75 4,61 0,958 

B305 4,13 4,15 4,15 3,18 3,82 3,98 5,07 4,49 4,32 0,996 

B306 4,25 3,92 4,09 3,66 3,47 3,90 4,84 4,38 4,27 0,640 

          Nota: A - até 2 anos, B - de  2 a 5 anos  e C – acima de 5 anos.  

          Fonte: dados da pesquisa 
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           Tabela 59 - Teste ANOVA (Bloco 3 - diferenças entre faturamento anual)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B301 3,96 3,47 4,15 3,72 2,86 3,86 4,19 4,08 4,44 0,067 

B302 4,34 4,24 4,26 4,15 3,95 4,05 4,53 4,52 4,46 0,793 

B303 4,59 4,47 4,55 4,42 4,15 4,41 4,77 4,79 4,70 0,771 

B304 4,47 4,29 4,45 4,29 3,86 4,21 4,66 4,73 4,68 0,711 

B305 4,18 3,82 4,23 3,96 3,27 4,03 4,39 4,38 4,44 0,243 

B306 3,95 4,06 4,26 3,69 3,63 4,04 4,20 4,48 4,47 0,232 

Nota: A - menor ou igual a R$ 90 milhões, B – entre R$ 90 e R$ 300 milhões e C – acima de  

R$ 300 milhões. 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

 
 

          Tabela 60 - Teste ANOVA (Bloco 3 - diferenças entre tempo de relacionamento)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B301 4,00 3,96 3,96 - 3,56 3,77 - 4,36 4,16 0,999 

B302 4,00 4,12 4,34 - 3,85 4,19 - 4,39 4,48 0,397 

B303 5,00 4,52 4,57 - 4,31 4,44 - 4,73 4,70 0,752 

B304 4,00 4,52 4,43 - 4,25 4,27 - 4,79 4,58 0,754 

B305 5,00 3,88 4,21 - 3,52 4,04 - 4,24 4,37 0,154 

B306 4,00 4,00 4,08 - 3,64 3,69 - 4,36 4,27 0,931 

          Nota: A - até 1 ano, B - de  1 a 5 anos  e C – acima de 5 anos.  

          Fonte: dados da pesquisa 
 

 

De forma resumida para o Bloco 3 de assertivas, não existiram diferenças 

significativas entre as respostas nos agrupamentos determinados para a pesquisa, com exceção 

das Assertivas B302 e B303 quando relacionadas ao tempo na função do respondente. 

Da mesma forma, no Bloco 4 de assertivas, foi realizada o ANOVA para os mesmos 

agrupamentos e observou-se que não existiram diferenças significativas entre as respostas, 

conforme pode ser observado nas Tabelas 61, 62, 63, 64 e 65 na sequência.  
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Tabela 61 - Teste ANOVA (Bloco 4 - diferenças entre funções)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

D G C O D G C O D G C O 

B401 4,00 3,88 4,15 3,75 3,62 3,67 3,82 3,44 4,38 4,08 4,49 4,06 0,479 

B402 4,48 4,71 4,38 4,64 4,21 4,56 3,92 4,45 4,75 4,86 4,85 4,83 0,213 

B403 4,36 4,35 4,00 4,43 3,99 4,13 3,65 4,21 4,73 4,56 4,35 4,65 0,469 

B404 3,88 3,71 3,77 3,54 3,54 3,47 3,06 3,21 4,22 3,94 4,47 3,86 0,623 

B405 4,28 4,21 4,08 4,11 3,95 4,00 3,50 3,84 4,61 4,42 4,65 4,37 0,846 

B406 4,16 4,51 4,54 4,57 3,75 4,34 4,07 4,35 4,57 4,69 5,01 4,79 0,187 

B407 4,72 4,47 4,54 4,79 4,53 4,27 4,14 4,62 4,91 4,67 4,94 4,95 0,173 

B408 4,56 4,53 4,54 4,54 4,29 4,35 4,14 4,29 4,83 4,70 4,94 4,78 0,998 

B409 4,40 4,42 4,54 4,21 4,11 4,24 4,14 3,87 4,69 4,59 4,94 4,55 0,558 

Nota: D – Diretor, G – Gerente, C - Coordenador e O - Outros Cargos.                   

Fonte: dados da pesquisa 

       

 

 

           Tabela 62 - Teste ANOVA (Bloco 4 - diferenças entre tempo na função)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B401 3,93 4,04 3,86 3,44 3,71 3,69 4,42 4,37 4,03 0,610 

B402 4,67 4,46 4,66 4,40 4,08 4,55 4,94 4,84 4,77 0,351 

B403 4,13 4,23 4,39 3,67 3,83 4,24 4,60 4,63 4,55 0,413 

B404 3,73 3,65 3,72 3,24 3,26 3,53 4,22 4,05 3,92 0,945 

B405 4,27 4,08 4,21 3,88 3,78 4,03 4,66 4,38 4,39 0,733 

B406 4,60 4,27 4,49 4,32 3,88 4,34 4,88 4,66 4,65 0,326 

B407 4,60 4,73 4,55 4,25 4,46 4,40 4,95 5,00 4,69 0,505 

B408 4,33 4,54 4,57 3,99 4,16 4,44 4,68 4,92 4,69 0,484 

B409 4,27 4,35 4,41 3,88 4,02 4,26 4,66 4,67 4,57 0,758 

          Nota: A - até 2 anos, B - de  2 a 5 anos  e C – acima de 5 anos.  

          Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

          Tabela 63 - Teste ANOVA (Bloco 4 - diferenças entre tempo na empresa)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B401 4,00 4,04 3,86 3,37 3,71 3,69 4,63 4,37 4,02 0,578 

B402 4,50 4,65 4,63 4,05 4,43 4,50 4,95 4,88 4,75 0,834 

B403 4,25 4,27 4,36 3,66 3,96 4,19 4,84 4,58 4,52 0,855 

B404 3,75 3,50 3,76 3,01 3,12 3,57 4,49 3,88 3,95 0,462 

B405 4,25 4,19 4,18 3,66 3,87 4,01 4,84 4,52 4,35 0,977 

B406 4,63 4,54 4,43 4,19 4,30 4,27 5,06 4,77 4,59 0,689 

B407 4,75 4,81 4,52 4,36 4,65 4,37 5,14 4,97 4,67 0,145 

B408 4,50 4,62 4,52 4,05 4,38 4,38 4,95 4,85 4,66 0,813 

B409 4,50 4,46 4,36 3,87 4,20 4,20 5,13 4,72 4,51 0,742 

          Nota: A - até 2 anos, B - de  2 a 5 anos  e C – acima de 5 anos.  

          Fonte: dados da pesquisa 
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         Tabela 64 - Teste ANOVA (Bloco 4 - diferenças entre faturamento anual)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B401 3,93 3,88 3,85 3,72 3,48 3,62 4,14 4,28 4,08 0,872 

B402 4,53 4,65 4,77 4,35 4,39 4,64 4,70 4,90 4,89 0,125 

B403 4,23 4,47 4,45 4,03 4,06 4,23 4,43 4,88 4,67 0,282 

B404 3,68 3,71 3,77 3,45 3,27 3,48 3,90 4,14 4,05 0,880 

B405 4,30 3,82 4,15 4,12 3,30 3,90 4,48 4,35 4,40 0,103 

B406 4,39 4,41 4,60 4,18 4,09 4,43 4,60 4,73 4,77 0,357 

B407 4,59 4,53 4,60 4,43 4,21 4,38 4,76 4,85 4,81 0,939 

B408 4,51 4,41 4,62 4,34 4,05 4,45 4,69 4,78 4,79 0,537 

B409 4,34 4,24 4,51 4,16 3,77 4,32 4,52 4,70 4,70 0,328 

Nota: A - menor ou igual a R$ 90 milhões, B – entre R$ 90 e R$ 300 milhões e C – acima de  

R$ 300 milhões. 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

 
          Tabela 65 - Teste ANOVA (Bloco 4 - diferenças entre tempo de relacionamento)  

Assertivas 
Média 

Limite Inferior (LI) e Superior (LS) 

Significância LI LS 

A B C A B C A B C 

B401 4,00 3,80 3,92 - 3,46 3,76 - 4,14 4,08 0,809 

B402 5,00 4,60 4,63 - 4,36 4,50 - 4,84 4,75 0,824 

B403 4,00 4,40 4,32 - 4,02 4,17 - 4,78 4,47 0,841 

B404 5,00 3,68 3,71 - 3,35 3,52 - 4,01 3,89 0,397 

B405 5,00 4,20 4,18 - 3,86 4,02 - 4,54 4,34 0,625 

B406 5,00 4,32 4,49 - 3,91 4,36 - 4,73 4,63 0,481 

B407 5,00 4,56 4,59 - 4,27 4,45 - 4,85 4,72 0,832 

B408 4,00 4,36 4,58 - 4,07 4,45 - 4,65 4,71 0,268 

B409 5,00 4,16 4,43 - 3,79 4,29 - 4,53 4,56 0,199 

          Nota: A - até 1 ano, B - de  1 a 5 anos  e C - acima de 5 anos.  

           Fonte: dados da pesquisa 
 

Na Tabela 66, de forma comparativa, apresentam-se os resultados dos testes 

paramétricos e não paramétricos para os agrupamentos função do respondente, tempo na 

função e tempo na empresa.  
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Tabela 66 – Testes paramétricos e não paramétricos (função, tempo na função e tempo de empresa) 
 Função Tempo na Função Tempo na empresa 

KW Qui ANOVA Tukey KW Qui ANOVA Tukey KW ANOVA 

B101 0,242 - 0,148 - 0,936 - 0,725 - 0,422 0,520 

B102 0,914 - 0,936 - 0,867 - 0,375 - 0,220 0,436 

B103 0,061 - 0,184 - 0,717 - 0,787 - 0,330 0,172 

B104 0,293 - 0,271 - 0,431 - 0,389 - 0,508 0,630 

B105 0,425 - 0,447 - 0,867 - 0,772 - 0,273 0,825 

B106 0,523 - 0,707 - 0,726 - 0,722 - 0,472 0,471 

B201 0,920 - 0,820 - 0,633 - 0,681 - 0,098 0,132 

B202 0,083 - 0,089 - 0,582 - 0,735 - 0,195 0,136 

B203 0,166 - 0,160 - 0,220 - 0,347 - 0,854 0,711 

B204 0,044 0,334 0,036 0,416** 0,829 - 0,861 - 0,445 0,360 

B205 0,255 - 0,288 - 0,977 - 0,756 - 0,296 0,291 

B206 0,360 - 0,328 - 0,374 - 0,655 - 0,206 0,164 

B207 0,049 0,182 0,027 0,114* 0,137 - 0,210 - 0,149 0,189 

B208 0,118 - 0,125 - 0,824 - 0,978 - 0,759 0,761 

B209 0,056 - 0,034 0,149* 0,724 - 0,579 - 0,922 0,944 

B210 0,733 - 0,721 - 0,744 - 0,551 - 0,610 0,584 

B211 0,245 - 0,222 - 0,860 - 0,835 - 0,326 0,291 

B212 0,495 - 0,635 - 0,587 - 0,581 - 0,276 0,300 

B301 0,084 - 0,079 - 0,721 - 0,776 - 0,486 0,493 

B302 0,573 - 0,417 - 0,005 0,008 0,007 0,212** 0,447 0,555 

B303 0,330 - 0,258 - 0,022 0,014 0,005 0,050* 0,060 0,140 

B304 0,033 0,292 0,025 0,173* 0,841 - 0,877 - 0,888 0,958 

B305 0,523 - 0,599 - 0,586 - 0,635 - 0,972 0,996 

B306 0,146 - 0,152 - 0,182 - 0,045 0,116* 0,819 0,640 

B401 0,451 - 0,479 - 0,611 - 0,610 - 0,613 0,578 

B402 0,120 - 0,213 - 0,832 - 0,351 - 0,616 0,834 

B403 0,159 - 0,469 - 0,410 - 0,413 - 0,611 0,855 

B404 0,478 - 0,623 - 0,937 - 0,945 - 0,357 0,462 

B405 0,683 - 0,846 - 0,556 - 0,733 - 0,996 0,977 

B406 0,272 - 0,187 - 0,477 - 0,326 - 0,911 0,689 

B407 0,347 - 0,173 - 0,322 - 0,505 - 0,193 0,145 

B408 0,996 - 0,998 - 0,190 - 0,484 - 0,811 0,813 

B409 0,655 - 0,558 - 0,608 - 0,758 - 0,820 0,742 

Nota: KW – Teste Kruskal Wallis e  Qui – Teste Qui Quadrado 

          ** dois grupos homogêneos  e * um grupo homogêneo 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que não existiram diferenças significativas entre as respostas em 

relação ao tempo na empresa dos respondentes. Em relação à função, existiram diferenças 

significativas para as assertivas B204 (compartilhamento de informações estratégicas), B207 

(troca de informações de forma aberta e recíproca) e B304 (custos de retrabalho) em ambos os 

testes. Para estas assertivas, realizaram-se os testes Qui Quadrado e Tukey com o objetivo de 

confirmar ou não as diferenças entre as respostas. Assim, para estas assertivas, pôde-se 

verificar que não existiram diferenças significativas entre as repostas.  

Neste mesmo agrupamento, a assertiva B209 (compartilhamento de recursos 

financeiros e não financeiros) apresentou diferença significativa nas respostas quando 

utilizado o teste ANOVA.  Da mesma forma foi realizado o teste de Tukey e observou-se que 

existiu apenas um grupo homogêneo entre os respondentes. 
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Para o agrupamento tempo na função, houve diferenças significativas para as 

assertivas B302 (produtividade superior) e B303 (processos eficientes) em ambos os testes e 

para a assertiva B306 (paradas por reprogramação) no teste ANOVA.  Assim, para as mesmas 

assertivas, foram realizados os testes Qui Quadrado e Tukey. O teste Qui Quadrado confirmou 

que existiram diferenças significativas para as assertivas B302 e B303, porém optou-se por 

mantê-las no estudo visto que para os demais agrupamentos do estudo não houve diferenças 

significativas entre as respostas.  

Complementando a comparação entre os resultados dos testes paramétricos e não 

paramétricos, a Tabela 67 mostra os resultados para os agrupamentos faturamento anual e 

tempo de relacionamento.  

 
            Tabela 67 – Testes paramétricos e não paramétricos (faturamento anual e tempo de relacionamento) 

 Faturamento Anual Tempo Relacionamento 

KW Qui ANOVA Tukey KW Qui ANOVA Tukey 

B101 0,213 - 0,609 - 0,305 - 0,416 - 

B102 0,712 - 0,996 - 0,554 - 0,872 - 

B103 0,605 - 0,519 - 0,042 0,156 0,292 - 

B104 0,197 - 0,270 - 0,254 - 0,359 - 

B105 0,408 - 0,521 - 0,432 - 0,346 - 

B106 0,980 - 0,952 - 0,800 - 0,848 - 

B201 0,410 - 0,726 - 0,921 - 0,984 - 

B202 0,453 - 0,224 - 0,451 - 0,532 - 

B203 0,367 - 0,452 - 0,026 0,144 0,016 NR 

B204 0,012 0,163 0,011 0,070* 0,017 0,076 0,033 NR 

B205 0,168 - 0,405 - 0,511 - 0,711 - 

B206 0,206 - 0,704 - 0,415 - 0,721 - 

B207 0,469 - 0,386 - 0,862 - 0,881 - 

B208 0,313 - 0,954 - 0,787 - 0,841 - 

B209 0,096 - 0,052 - 0,100 - 0,049 NR 

B210 0,070 - 0,071 - 0,558 - 0,636 - 

B211 0,225 - 0,249 - 0,112 - 0,099 - 

B212 0,523 - 0,887 - 0,403 - 0,772 - 

B301 0,081 - 0,067 - 0,972 - 0,999 - 

B302 0,431 - 0,793 - 0,178 - 0,397 - 

B303 0,321 - 0,771 - 0,483 - 0,752 - 

B304 0,662 - 0,711 - 0,632 - 0,754 - 

B305 0,383 - 0,243 - 0,084 - 0,154 - 

B306 0,437 - 0,232 - 0,736 - 0,931 - 

B401 0,820 - 0,872 - 0,615 - 0,809 - 

B402 0,226 - 0,125 - 0,728 - 0,824 - 

B403 0,252 - 0,282 - 0,537 - 0,841 - 

B404 0,795 - 0,880 - 0,307 - 0,397 - 

B405 0,144 - 0,103 - 0,547 - 0,625 - 

B406 0,487 - 0,357 - 0,610 - 0,481 - 

B407 0,735 - 0,939 - 0,786 - 0,832 - 

B408 0,574 - 0,537 - 0,115 - 0,268 - 

B409 0,421 - 0,328 - 0,258 - 0,758 - 

            Nota: KW – Teste Kruskal Wallis e Qui – Teste Qui Quadrado 

                         ** - dois grupos homogêneos, * - um grupo homogêneo e NR- não realizado 

               Fonte: dados da pesquisa 
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Para o agrupamento faturamento anual houve diferenças significativas apenas para a 

assertiva B204, tanto para o teste de Kruskal-Wallis como para o teste Anova. Da mesma 

forma, os testes Qui Quadrado e Tukey mostraram que não existiram diferenças entre as 

respostas. 

No agrupamento tempo de relacionamento entre empresa compradora e fornecedora 

foram verificadas diferenças significativas entre as respostas para as assertivas 

B203(compartilhamento de recursos materiais) e B204 (compartilhamento de informações 

estratégicas) nos testes de Kruskal-Wallis e ANOVA. Assim, foi realizado o teste Qui 

Quadrado que mostrou que não havia diferenças para este agrupamento. Neste agrupamento 

não pôde ser realizado o teste de Tukey por não existirem mais de dois grupos de 

respondentes. 

Finalizando, ainda neste último agrupamento, a assertiva B103 (desempenho superior 

do fornecedor) apresentou diferenças significativas entre as respostas para o teste de Kruskal-

Wallis que não foi confirmado pelo teste Qui Quadrado realizado na sequência. Por sua vez, a  

assertiva B209 (compartilhamento de recursos financeiros e não financeiros) teve diferenças 

significativas entre as respostas que não puderam ser confirmadas com o teste de Tukey. 

De forma geral, depois de todos os testes realizados, pôde-se afirmar que existiram 

poucas  diferenças entre as respostas se consideradas a função, o tempo na função e o tempo 

de trabalho na mesma empresa do respondente, o porte da empresa em relação ao faturamento 

anual e o tempo de relacionamento da empresa com os seus fornecedores, permitindo a 

utilização das assertivas nas fases subsequentes do estudo. 

Assim, com base nos testes realizados, pode-se inferir que os resultados da pesquisa 

não dependeram do porte da empresa (pequena, média ou grande) ou do tempo de 

relacionamento entre a empresa compradora e vendedora. A visão em relação à colaboração, 

às capabilidades operacionais e ao desempenho operacional foi a mesma para as diferentes 

funções, tempo de atuação nestas funções ou na organização. 
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7.3 CORRELAÇÃO ENTRE AS CAPABILIDADES OPERACIONAIS DOS 

FORNECEDORES E DA EMPRESA 

 

Buscou-se neste tópico identificar se existiram correlações entre as assertivas B101 a 

B106 (capabilidades operacionais da empresa fornecedora) e B401 a B409 (capabilidades 

operacionais da empresa compradora), os resultados são mostrados na sequência. 

Dizemos que existe uma relação quando há uma ligação coerente e sistemática entre 

variáveis. As técnicas estatísticas associativas que ajudam a determinar se existe esta relação 

coerente e sistemática são a regressão e a correlação (HAIR JR et al., 2005) 

Os conceitos básicos envolvidos nas relações entre variáveis são a presença (se existe 

uma relação sistêmica entre duas ou mais variáveis), a natureza (se refere como as variáveis 

se relacionam), a direção (se é positiva ou negativa) e a força da associação que pode ser leve, 

pequena, moderada, alta ou muito forte (HAIR JR et al., 2005) ou, de forma similar, pequena, 

média ou grande (COHEN et al., 2003). 

O coeficiente de correlação é utilizado para avaliar essa associação e mede o grau de 

covariação entre duas variáveis. Grandes coeficientes significam alta covariação e forte 

relação (HAIR JR et al., 2005), ele indica o grau em que a variação de uma variável está 

relacionada com a variação de outra (MALHOTRA, 2001). A análise de correlação pode ser 

utilizada quando uma variável quantitativa precisa ser estudada como uma função de, ou uma 

relação entre algum fator de interesse entre variáveis dependentes e independentes (COHEN 

et al., 2003). 

Uma das primeiras coisas a serem verificadas é se o coeficiente de correlação é 

estatisticamente significativo (a probabilidade deve ser menor de 0,05%). Outro passo é 

decidir se a força da associação é aceitável. O tamanho do coeficiente de correlação é 

utilizado para descrever quantitativamente a força de associação entre duas ou mais variáveis, 

se os coeficientes de correlação são considerados muito fortes, a covariância é compartilhada 

entre as duas variáveis que estão sendo estudadas (HAIR JR et al., 2005). 

Na tabela 68, estão apresentadas a correlação (Pearson) entre as assertivas referentes 

às  capabilidades operacionais do fornecedor com as assertivas relacionadas a capabilidade 

operacional de flexibilidade da empresa. Pôde-se observar que as capabilidades de 

flexibilidade de entrega do fornecedor (B101), qualidade do produto (B103) e qualidade do 

processo (B105) não apresentavam correlação significativa com as capabilidades relacionadas 

à flexibilidade da empresa. A capabilidade de entrega no prazo do fornecedor (B102) teve um 
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coeficiente de correlação leve com a capabilidade de flexibilidade técnica (B404) e pequeno 

com a flexibilidade de prazo (B405). A entrega rápida da empresa fornecedora (B104), por 

sua vez, apresentou uma correlação pequena com a capabilidade de flexibilidade de 

fornecimento da empresa (B401). 

A capabilidade de flexibilidade técnica ou de especificação do item fornecido (B106) 

teve uma correlação pequena com a capabilidade de flexibilidade de fornecimento (B401) e 

de prazo (B405), e moderada com a capabilidade de flexibilidade técnica da empresa 

pesquisada (B404). 

 

Tabela 68 - Capabilidades operacionais do fornecedor e capabilidade de flexibilidade da empresa (Pearson) 

Assertivas 

 B401 

Flexibilidade de 

Fornecimento 

B404 

Flexibilidade 

Técnica 

B405 

Flexibilidade 

de Prazo 

B101 Flexibilidade 

de Entrega 

Correlação de Pearson 0,132 0,116 -0,026 

Sig. (2 extremidades) 0,122 0,174 0,764 

B102  

Entrega no Prazo 

Correlação de Pearson 0,162  0,174*    0,219** 

Sig. (2 extremidades) 0,057 0,041 0,010 

B103 Qualidade do 

Produto 

Correlação de Pearson 0,084 -0,085 0,030 

Sig. (2 extremidades) 0,327 0,320 0,725 

B104 Entrega 

Rápida 

Correlação de Pearson    0,266** 0,070 0,149 

Sig. (2 extremidades) 0,002 0,415 0,082 

B105 Qualidade do 

Processo 

Correlação de Pearson 0,097 0,120 0,137 

Sig. (2 extremidades) 0,257 0,162 0,109 

B106 Flexibilidade 

de Especificação 

Correlação de Pearson    0,306**    0,531**    0,317** 

Sig. (2 extremidades) 0,000 0,000 0,000 

Nota:  **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     

             *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

Fonte: dados da pesquisa          

  

  

O coeficiente de correlação de Spearman é uma medida de correlação não paramétrica 

que pode determinar a correlação entre as variáveis (MALHOTRA, 2001). Como pode ser 

observado na Tabela 69 (Spearman), a flexibilidade de entrega (B101) apresentou uma 

correlação leve com as flexibilidades técnica (B404) e de fornecimento da empresa (B401). A 

entrega rápida do fornecedor (B104) teve uma correlação pequena com a flexibilidade de 

fornecimento (B401). A flexibilidade de especificação ou técnica do fornecedor (B106) 

apresentou um coeficiente de correlação pequeno com as flexibilidades de fornecimento 

(B401) e de prazo (B405), enquanto que a correlação com a flexibilidade técnica da empresa 

(B404) foi moderada.  
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Tabela 69 - Capabilidades operacionais do fornecedor e capabilidade de flexibilidade da empresa (Spearman) 

Assertivas 

 B401 

Flexibilidade de 

Fornecimento 

B404 

Flexibilidade 

Técnica 

B405 

Flexibilidade 

de Prazo 

B101Flexibilidade 

de Entrega 

Correlações de coeficiente   0,171*  0,190* -0,014 

Sig. (2 extremidades) 0,045 0,026 0,875 

B102 Entrega no 

Prazo 

Correlações de coeficiente 0,084 0,079 0,088 

Sig. (2 extremidades) 0,327 0,359 0,306 

B103 Qualidade do 

Produto 

Correlações de coeficiente 0,058 -0,093 0,002 

Sig. (2 extremidades) 0,499 0,279 0,981 

B104  Entrega 

Rápida 

Correlações de coeficiente    0,269** 0,067 0,120 

Sig. (2 extremidades) 0,001 0,436 0,162 

B105 Qualidade do 

Processo 

Correlações de coeficiente 0,023 0,023 0,123 

Sig. (2 extremidades) 0,791 0,789 0,150 

B106 Flexibilidade 

de Especificação 

Correlações de coeficiente    0,305**    0,494**   0,263** 

Sig. (2 extremidades) 0,000 0,000 0,002 

Nota:  **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     

             *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

Fonte: dados da pesquisa           

 

 

 De forma resumida, a flexibilidade de especificação do fornecedor (mudanças a 

especificação do material ou equipamento a ser fornecido) apresentou as correlações mais 

fortes (Pearson e Spearman) com as flexibilidades da empresa compradora, em especial a 

flexibilidade técnica da empresa, o que leva a inferir que ser mais flexível às necessidades de 

mudanças técnicas solicitadas pelos clientes implicou na busca das mesmas capabilidades 

operacionais na empresa fornecedora. 

Da mesma forma, na sequência, procurou-se identificar se existiam correlações entre 

as assertivas B101 a B106 (capabilidades operacionais da empresa fornecedora) e a 

capabilidade de qualidade da empresa (assertivas B402, B406 e B408). 

Na tabela 70 (correlação de Pearson), pôde-se observar que a flexibilidade de entrega 

do fornecedor (B101) não apresentou correlação significativa com a capabilidade de 

qualidade da empresa. A entrega no prazo do fornecedor (B102) teve um coeficiente de 

correlação pequeno com a qualidade do produto (B402), desempenho superior (B406) e 

qualidade do processo (B408). O mesmo vale para a qualidade do produto (B103), entrega 

rápida (B104) e flexibilidade de especificação (B106), todas com coeficiente de correlação 

pequeno com a qualidade da empresa. A qualidade do processo do fornecedor (B105), por sua 

vez, apresentou correlação pequena com a qualidade do produto (B402) e do processo (B408) 

e moderada com o desempenho superior da empresa pesquisada (B406). 
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Tabela 70 - Capabilidades operacionais do fornecedor e capabilidade de qualidade da empresa (Pearson) 

Assertivas 

 B402 

Qualidade do 

Produto 

B406 

Desempenho 

Superior 

B408 

Qualidade do 

Processo 

B101 Flexibilidade 

de Entrega 

Correlação de Pearson 0,011 0,050 0,071 

Sig. (2 extremidades) 0,901 0,561 0,407 

B102 Entrega no 

Prazo 

Correlação de Pearson     0,381**     0,316**     0,310** 

Sig. (2 extremidades) 0,000 0,000 0,000 

B103 Qualidade do 

Produto 

Correlação de Pearson     0,281**     0,320**     0,249** 

Sig. (2 extremidades) 0,001 0,000 0,003 

B104 Entrega 

Rápida 

Correlação de Pearson     0,290**     0,326**     0,237** 

Sig. (2 extremidades) 0,001 0,000 0,005 

B105 Qualidade do 

Processo 

Correlação de Pearson     0,402**     0,517**     0,293** 

Sig. (2 extremidades) 0,000 0,000 0,000 

B106 Flexibilidade 

de Especificação 

Correlação de Pearson     0,276**     0,345**   0,208* 

Sig. (2 extremidades) 0,001 0,000 0,015 

Nota:  **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     

             *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

Fonte: dados da pesquisa  

 

 

Como pode ser observado na Tabela 71 (Spearman), a flexibilidade de entrega (B101) 

e de entrega no prazo (B102) não apresentou correlações significativas com as capabilidades 

de qualidade da empresa. A qualidade do produto (B103) e a qualidade do processo (B105) 

apresentou correlação pequena com a qualidade do produto da empresa (B402) e com o 

desempenho superior (B406), e leve com a qualidade do processo (B408). A flexibilidade de 

especificação (B106), por sua vez, apresentou correlação pequena com o desempenho 

superior  (B406), leve com a qualidade do produto (B402) e com a qualidade do processo 

(B408). A entrega rápida do fornecedor (B104) apresentou as maiores correlações com as 

capabilidades de qualidade da empresa.  

 

 
Tabela 71 - Capabilidades operacionais do fornecedor e capabilidade de qualidade da empresa (Spearman) 

Assertivas 

 B402 

Qualidade do 

Produto 

B406 

Desempenho 

Superior 

B408 

Qualidade do 

Processo 

B101 Flexibilidade 

de Entrega 

Correlações de coeficiente 0,008 0,092 0,066 

Sig. (2 extremidades) 0,930 0,284 0,443 

B102 Entrega no 

Prazo 

Correlações de coeficiente 0,088 0,142 0,043 

Sig. (2 extremidades) 0,306 0,097 0,615 

B103 Qualidade do 

Produto 

Correlações de coeficiente   0,213*    0,297**  0,188* 

Sig. (2 extremidades) 0,012 0,000 0,027 

B104 Entrega 

Rápida 

Correlações de coeficiente    0,257**    0,301**   0,220** 

Sig. (2 extremidades) 0,002 0,000 0,010 

B105 Qualidade do 

Processo 

Correlações de coeficiente   0,209*  0,212*  0,170* 

Sig. (2 extremidades) 0,014 0,012 0,046 

B106 Flexibilidade 

de Especificação 

Correlações de coeficiente  0,196*    0,262**  0,177* 

Sig. (2 extremidades) 0,021 0,002 0,038 

Nota:  **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     

             *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

Fonte: dados da pesquisa  



164 

 

 

 

De forma resumida a flexibilidade de especificação do fornecedor, a qualidade do 

processo, a qualidade do produto e a entrega rápida apresentaram as correlações mais fortes 

(Pearson e Spearman) com a qualidade da empresa compradora, enquanto que a flexibilidade 

de entrega e a entrega no prazo não apresentaram correlações significativas. 

Da mesma forma, na sequência, procurou-se identificar se existiam correlações entre 

as assertivas B101 a B106 (capabilidades operacionais da empresa fornecedora) e a 

capabilidade de entrega da empresa (assertivas B403, B407 e B409). 

Na tabela 72 (correlação de Pearson), pôde-se observar que a flexibilidade de entrega 

do fornecedor (B101) e de flexibilidade de especificação (B105) não apresentaram 

correlações significativas com a capabilidade de entrega da empresa. A entrega no prazo do 

fornecedor (B102) teve um coeficiente de correlação pequeno com a entrega no prazo (B403), 

conformidade da entrega (B407) e entrega rápida (B409).  A qualidade do produto (B103), a 

entrega rápida (B104) e a qualidade do processo (B105) apresentaram todas coeficiente de 

correlação pequeno com a capabilidade de entrega da empresa, com exceção da assertiva 

B409 (entrega rápida), com coeficiente de correlação menor.   

 
Tabela 72 - Capabilidades operacionais do fornecedor e capabilidade de entrega da empresa (Pearson) 

Assertivas 

 B403 

Entrega 

no Prazo 

B407 

Conformidade 

da Entrega 

B409 

 Entrega  

Rápida 

B101 Flexibilidade 

de Entrega 

Correlação de Pearson -0,054 0,064 0,014 

Sig. (2 extremidades) 0,533 0,458 0,871 

B102 Entrega no 

Prazo 

Correlação de Pearson    0,334**    0,323**  0,207* 

Sig. (2 extremidades) 0,000 0,000 0,015 

B103 Qualidade do 

Produto 

Correlação de Pearson    0,219**  0,200*  0,174* 

Sig. (2 extremidades) 0,010 0,019 0,041 

B104 Entrega  

Rápida 

Correlação de Pearson    0,227**    0,230**  0,182* 

Sig. (2 extremidades) 0,007 0,007 0,033 

B105 Qualidade do 

Processo 

Correlação de Pearson  0,218*    0,248**  0,218* 

Sig. (2 extremidades) 0,010 0,003 0,010 

B106 Flexibilidade 

de Especificação 

Correlação de Pearson 0,100 0,051 0,138 

Sig. (2 extremidades) 0,242 0,551 0,106 

Nota:  **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     

             *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

Fonte: dados da pesquisa  

 

 

 

Da mesma forma, na Tabela 73 (Spearman), pode ser observado que a flexibilidade de 

entrega (B101) e flexibilidade de especificação (B106) não apresentaram correlação 

significativa com a capabilidade de entrega da empresa. A capabilidade de entrega no prazo 

do fornecedor (B102) não teve correlação significativa com a capabilidade de entrega no 

prazo da empresa (B403) e de entrega rápida (B409), mas apresentou uma correlação pequena 
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com a conformidade de entrega (B407). A capabilidade de qualidade do produto do 

fornecedor (B103) e de entrega rápida (B104) teve uma correlação leve com a entrega rápida 

da empresa (B409). A qualidade do processo do fornecedor (B105)  apresentou uma 

correlação pequena com a conformidade de entrega (B407) e entrega rápida (B409). As 

demais correlações não foram significantes. 

 

 

Tabela 73 -  Capabilidades operacionais do fornecedor e capabilidade de entrega da empresa (Spearman)  

Assertivas  

B403 

Entrega no 

Prazo 

B407 

Conformidade 

da Entrega 

B409 

Entrega  

Rápida 

B101 Flexibilidade 

de Entrega 

Correlações de coeficiente -0,012 0,046 0,030 

Sig. (2 extremidades) 0,885 0,594 0,723 

B102 Entrega no 

Prazo 

Correlações de coeficiente 0,162    0,270** 0,071 

Sig. (2 extremidades) 0,058 0,001 0,410 

B103 Qualidade do 

Produto 

Correlações de coeficiente 0,138 0,139  0,168* 

Sig. (2 extremidades) 0,107 0,105 0,048 

B104 Entrega 

Rápida 

Correlações de coeficiente 0,157 0,124  0,191* 

Sig. (2 extremidades) 0,066 0,147 0,025 

B105 Qualidade do 

Processo 

Correlações de coeficiente 0,140    0,258**  0,217* 

Sig. (2 extremidades) 0,102 0,002 0,011 

B106 Flexibilidade 

de Especificação 

Correlações de coeficiente 0,080 0,053 0,106 

Sig. (2 extremidades) 0,350 0,537 0,215 

Nota:  **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     

             *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

Fonte: dados da pesquisa  

 

 

De forma resumida, em relação ao coeficiente de Pearson, a entrega no prazo, a 

qualidade do produto, a entrega rápida e a qualidade do processo tiveram as correlações mais 

expressivas  com a entrega da empresa. Em relação ao coeficiente de Spearman, a entrega no 

prazo e a qualidade do processo tiveram as correlações mais expressivas. 

Na Tabela 74, de forma comparativa, apresentam-se os resultados das correlações de 

Pearson e Spearman em relação às capabilidades operacionais  buscadas nos fornecedores e as 

identificadas na empresa.  
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Tabela 74 – Comparativo dos coeficientes de Pearson e Spearman 
 Capabilidades operacionais do fornecedor 

B101 B102 B103 B104 B105 B106 

P S P S P S P S P S P S 

C
a

p
a

b
il

id
a

d
es

  
o
p

er
a

ci
o

n
a

is
 d

a
 e

m
p

re
sa

 B401 0,132 0,171 

* 

0,162 0,084 0,084 0,058 0,266 

** 

0,269 

** 

0,097 0,023 0,306 

** 

0,305

** 
B404 0,116 0,190 

* 

0,174 

* 

0,079 -0,085 -0,093 0,070 0,067 0,120 0,023 0,531 

** 

0,494

** 
B405 -0,026 -0,014 0,219 

** 

0,088 0,030 0,002 0,149 0,120 0,137 0,123 0,317 

** 

0,263

** 
B402 0,011 0,008 0,381 

** 

0,088 0,281 

** 

0,213 

** 

0,290 

** 

0,257

** 

0,402

** 

0,209 

* 

0,276 

** 

0,196

* 
B406 0,050 0,092 0,316 

** 

0,142 0,320 

** 

0,297 

** 

0,326 

** 

0,301

** 

0,517

** 

0,212 

* 

0,345 

** 

0,262

** 
B408 0,071 0,066 0,310 

** 

0,043 0,249 

** 

0,188 

* 

0,237 

** 

0,220

** 

0,293 

** 

0,170 

* 

0,208 

** 

0,177

* 
B403 -0,054 -0,012 0,334 

** 

0,162 0,219 

** 

0,138 0,227 

** 

0,157 0,218 

* 

0,140 0,100 0,080 

B407 0,064 0,046 0,323 

** 

0,270

** 

0,200 

* 

0,139 0,230 

** 

0,124 0,248 

* 

0,258 

** 

0,051 0,053 

B409 0,014 0,030 0,207 

* 

0,071 0,174 

* 

0,168 

* 

 

0,182 

* 

0,191

* 

0,218 

* 

0,217 

* 

0,138 0,106 

Nota:  **. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).     

             *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).     

Fonte: dados da pesquisa  

 

 

De maneira geral, as capabilidades operacionais buscadas nos fornecedores não 

tiveram uma forte correlação com as capabilidades operacionais identificadas na empresa pelo 

respondente, com destaque para a capabilidade de qualidade da empresa, com o maior número 

de correlações significativas, a flexibilidade de especificação do fornecedor com correlações 

significativas com a flexibilidade da empresa compradora  e a flexibilidade de entrega do 

fornecedor  com o menor número de correlações significativas. Os resultados podem estar 

relacionados a procura de capabilidades operacionais complementares nas empresas 

fornecedoras ou ainda à necessidade de se aprimorar um relacionamento mais colaborativo 

entre as empresas. 

Para Avella, Vasquez-Bustelo e Fernandez (2011), não existe incompatibilidade no 

desenvolvimento das capabilidades operacionais. Assim, o aprimoramento de uma 

capabilidade operacional não implica necessariamente no enfraquecimento de outra 

capabilidade operacional. Desta forma, por exemplo, desenvolver a capabilidade de qualidade 

não afetaria a capabilidade de flexibilidade ou entrega. Os autores concluíram que os efeitos 

no aprimoramento das capabilidades operacionais podem ser cumulativos na sequência 

qualidade, entrega e flexibilidade.  
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7.4 ANÁLISE FATORIAL 

 

A análise fatorial é um nome genérico dado a uma classe de métodos estatísticos 

multivariados. Ela aborda o problema de analisar a estrutura das inter-relações (correlações) 

entre um grande número de variáveis, definindo um conjunto de dimensões latentes comuns 

(HAIR JR et al., 2005). O método deve ser utilizado quando se pretende identificar fatores 

que expliquem as correlações entre um conjunto de variáveis e quando se pretende identificar 

um conjunto menor de variáveis para uso em uma análise multivariada subsequente 

(MALHOTRA, 2001) ou para se fazer uma depuração nos dados que serão utilizados nas 

análises subsequentes. O resultado da Análise Fatorial para os Blocos 2, 3 e 4 de assertivas 

está apresentado na Tabela 75.  

 

 
 Tabela 75 -  Análise fatorial - componentes principais 

  Componentes Principais 
Comunalidade 

 Assertiva       1        2       3     4    5    6 

C
o

la
b

o
ra

çã
o

  
n

a 
C

ad
ei

a 
d

e 

S
u

p
ri

m
en

to
s 

B201 0,395 0,393 0,379 0,194 0,037 0,179 0,525 

B202 0,543 0,154 0,300 -0,003 0,509 0,018 0,669 
B203 0,108 0,019 0,703 0,038 0,423 0,059 0,691 

B204 0,375 0,092 0,653 0,089 0,080 -0,050 0,592 

B205 0,590 0,409 0,229 0,203 0,235 0,142 0,684 
B206 0,747 0,162 0,231 0,047 0,123 0,112 0,667 

B207 0,728 0,050 0,277 0,140 0,058 0,032 0,633 
B208 0,714 0,136 0,207 0,181 0,219 0,000 0,652 

B209 0,348 0,225 0,735 0,103 -0,037 -0,062 0,728 
B210 0,465 0,446 0,288 0,247 -0,175 0,261 0,658 

B211 0,196 0,071 0,697 0,124 0,014 0,344 0,664 

B212 0,266 0,293 0,429 0,224 0,156 0,303 0,507 

D
es

em
p

en
h

o
 

O
p

er
ac

io
n

al
 B301 0,112 0,176 0,101 0,439 0,234 0,103 0,312 

B302   -0,081 0,345 0,290 0,702 0,018 -0,132 0,720 
B303 0,246 0,130 0,166 0,720 0,027 0,013 0,624 

B304 0,421 -0,112 -0,145 0,611 -0,008 0,103 0,594 

B305 0,046 0,178 0,236 0,492 0,347 0,138 0,471 
B306 0,047 0,119 -0,028 0,766 0,188 0,090 0,648 

C
ap

ab
il

id
ad

es
 

O
p

er
ac

io
n

ai
s 

B401 0,060 -0,013 0,140 0,185 0,230 0,814 0,772 
B402 0,286 0,211 -0,036 0,203 0,679 0,254 0,695 

B403 0,316 0,619 -0,141 0,205 0,263 -0,198 0,654 
B404 0,064 0,266 0,022 -0,029 0,068 0,766 0,667 

B405 0,112 0,741 0,090 0,042 -0,074 0,399 0,736 

B406 0,146 0,198 0,178 0,275 0,691 0,125 0,661 
B407   -0,057 0,543 0,082 0,163 0,353 -0,010 0,457 

B408 0,195 0,596 0,257 0,298 0,273 0,060 0,626 
B409 0,205 0,688 0,194 0,123 0,158 0,184 0,627 

Alfa (α) de Cronbach 0,870 0,787 0,813 0,760 0,516 0,672  
EIGENVALUE 9,145 2,123 1,740 1,393 1,317 1,217  

AVE 33,870 7,862 6,444 5,160 4,879 4,506  

AVE Acumulada 33,870 41,731 48,176 53,335 58,214 62,720  

MSA/KMO = 0,809 
Alfa (α) de Cronbach Geral = 0,916 
Teste de Esfericidade de Bartlett:  Qui-quadrado aprox.= 1889,678  - df.= 351 - Signif. 0,000 

   Fonte: dados da pesquisa 
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O Kaiser-Meyer-Olkin (MSA/KMO), medida de adequação da amostra, pode variar de 

0 a 1. O resultado do MSA/KMO pode ser interpretado da seguinte forma: maior ou igual a 

0,80, admirável; maior ou igual a 0,70, mediano; maior ou igual a 0,60, medíocre; maior ou 

igual a 0,5, ruim e abaixo de 0,50, inaceitável (HAIR JR et al., 2005). Na pesquisa o 

MSA/KMO resultou em um valor de 0,809, indicando que os dados eram apropriados para a 

análise fatorial.   

O teste de esfericidade de Bartlett é utilizado para examinar a hipótese de que as 

variáveis não estejam correlacionadas na população (MALHOTRA, 2001). Valores de 

significância maiores que 0,100, indicam que os dados não são adequados para o tratamento 

por análise fatorial. Nesta pesquisa, o valor de significância foi igual a 0,000, o que mostra a 

adequação da análise fatorial para o tratamento dos dados. Observou-se também, na Tabela 

75, que a análise fatorial  identificou seis componentes ou fatores significativos, referentes aos 

valores de eigenvalues superiores a 1 e que representam 62,720% da variância do conjunto de 

dados originais, maior que a mínima necessária de 60%, o que validaria sem ressalvas à 

extração de seis fatores.  

Em relação à consistência interna, foi utilizado o alfa de Cronbach cujo limite inferior 

normalmente aceito é de 0,7 (HAIR JR et al., 2005). Na análise, o valor geral calculado foi de 

0,916, garantindo assim que a confiabilidade interna dos dados é satisfatória. Para os fatores 

individuais, os componentes cinco e seis ficaram abaixo de 0,7.  

No entanto, o resultado da análise fatorial não refletiu o agrupamento do modelo da 

pesquisa, assim fez-se necessária a depuração das assertivas com o objetivo de ajustar a 

análise fatorial ao agrupamento proposto.  

Como um primeiro critério de depuração utilizou-se o proposto por Hair Jr et al (2005) 

para a identificação das cargas fatoriais significantes em relação ao tamanho da amostra, 

conforme Tabela 76. 

 

Tabela 76 - Cargas fatoriais significativas com base no tamanho da amostra 

Carga Fatorial Tamanho necessário da amostra 

0,30 350 

0,35 250 

0,40 200 

0,45 150 

0,50 120 

0,55 100 

0,60 85 

0,65 70 

0,70 60 

0,75 50 

Fonte: Hair Jr. et al. (2005) 
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Como não existe dado tabulado para o tamanho da amostra da pesquisa (138), buscou-

se encontrar uma função que representasse os dados da Tabela 76. Para isso utilizou-se o 

software MS Office (Excel) que resultou na função y = 4,9111x-0,476 , onde “y” representa a 

carga fatorial e “x” o tamanho da amostra. 

Assim, substituindo na função o valor de “x” por 138, encontrou-se o valor da carga 

fatorial de 0,471. A comparação dos dados originais das cargas fatoriais com os dados 

calculados pela função são mostrados na Tabela 77. 

 

                                 Tabela 77- Cargas fatoriais x tamanho necessário da amostra 

Carga Fatorial 

Original 

Carga Fatorial 

Calculada 

Tamanho necessário 

da amostra 

0,30 0,302 350 

0,35 0,355 250 

0,40 0,394 200 

0,45 0,452 150 

- 0,471 138 

0,50 0,503 120 

0,55 0,549 100 

0,60 0,593 85 

0,65 0,650 70 

0,70 0,699 60 

0,75 0,763 50 

 Fonte: Adaptado de Hair Jr. et al. (2005) 

  

 

 

As orientações em relação às cargas fatoriais em função do tamanho da amostra 

devem ser utilizadas de forma orientativa e como ponto de partida da avaliação, cargas 

menores podem ser consideradas baseadas em outras considerações (HAIR JR et al., 2005). 

Assim, por este critério, deveriam ser eliminadas as assertivas B201, B210, B212 e B301. Por 

este critério optou-se por excluir a assertiva B201, por apresentar a menor carga fatorial 

(0,395) entre todas as assertivas. 

A análise das comunalidades foi um segundo critério para a depuração das assertivas. 

A comunalidade deve ser avaliada no sentido de entender se ela atende aos níveis de 

explicação aceitáveis. Se existirem variáveis que não carregam em nenhum fator ou com 

comunalidades muito baixas, elas devem ser ignoradas ou eliminadas (HAIR JR et al., 2005), 

Neste critério as assertivas B301 e B407 deveriam ser eliminadas por apresentarem 

comunalidades abaixo de 0,50. A eliminação deve depender da contribuição geral da variável 

para a pesquisa (HAIR JR et al., 2005), assim optou-se por eliminar a assertiva B301. 
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Um terceiro critério para depuração das variáveis  foi a análise da matriz anti-imagem 

de correlações que representa a medida de adequação da amostra para cada uma das variáveis 

que estão indicadas na diagonal da matriz (FÁVERO et al., 2009). Excluindo-se os menores 

valores melhoram os valores do MSA/KMO e, consequentemente, a adequação da amostra 

para a análise fatorial. 

Desta forma, na matriz de correlação anti-imagem (Tabelas 78, 79 e 80) excluíram-se 

os menores valores (B404 e B407) de adequação da amostra.  

 

 

 
    Tabela 78 - Matriz de correlação anti-imagem (Bloco 2 de assertivas) 

     Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
B201 B202 B203 B204 B205 B206 B207 B208 B209 B210 B211 B212 

B201 0,903a -0,355 0,043 -0,008 0,047 -0,074 -0,104 0,094 -0,173 -0,113 0,013 0,016 

B202 -0,355 0,853a -0,339 0,137 -0,120 -0,049 -0,040 -0,260 0,048 -0,105 0,104 -0,047 

B203 0,043 -0,339 0,733a -0,443 -0,018 -0,064 0,261 -0,061 -0,040 0,286 -0,429 0,076 

B204 -0,008 0,137 -0,443 0,791a -0,003 -0,025 -0,430 0,027 -0,192 -0,038 0,185 -0,081 

B205 0,047 -0,120 -0,018 -0,003 0,853a -0,362 -0,046 -0,279 0,191 -0,326 0,171 -0,237 

B206 -0,074 -0,049 -0,064 -0,025 -0,362 0,896a -0,219 -0,037 -0,014 -0,104 -0,101 0,098 

B207 -0,104 -0,040 0,261 -0,430 -0,046 -0,219 0,775a -0,248 -0,056 0,012 -0,237 0,156 

B208 0,094 -0,260 -0,061 0,027 -0,279 -0,037 -0,248 0,839a -0,346 0,229 0,162 0,031 

B209 -0,173 0,048 -0,040 -0,192 0,191 -0,014 -0,056 -0,346 0,808a -0,192 -0,214 -0,343 

B210 -0,113 -0,105 0,286 -0,038 -0,326 -0,104 0,012 0,229 -0,192 0,861a -0,279 -0,015 

B211 0,013 0,104 -0,429 0,185 0,171 -0,101 -0,237 0,162 -0,214 -0,279 0,795a -0,206 

B212 0,016 -0,047 0,076 -0,081 -0,237 0,098 0,156 0,031 -0,343 -0,015 -0,206 0,872a 

B301 0,125 -0,129 0,031 -0,087 -0,054 0,154 -0,122 0,084 0,050 -0,055 0,050 -0,123 

B302 -0,143 0,199 -0,045 -0,079 -0,238 -0,027 0,206 0,140 -0,206 0,014 -0,039 0,170 

B303 -0,060 0,128 -0,079 0,014 0,027 0,120 -0,149 -0,188 0,104 -0,178 0,066 0,032 

B304 -0,008 0,105 -0,004 0,078 0,153 -0,149 -0,116 -0,223 0,200 -0,097 -0,088 -0,097 

B305 0,041 -0,119 0,024 0,072 -0,162 -0,031 0,072 0,085 -0,270 0,169 -0,094 0,220 

B306 -0,051 -0,059 0,007 -0,024 0,122 0,098 0,004 -0,054 0,187 -0,011 0,106 -0,267 

B401 -0,087 0,176 -0,112 0,094 0,082 -0,068 -0,036 -0,135 0,140 -0,134 -0,146 -0,019 

B402 -0,083 -0,178 0,179 -0,203 -0,185 -0,026 0,217 0,100 0,105 0,084 -0,048 -0,052 

B403 0,086 0,107 -0,119 0,283 0,198 -0,196 -0,236 -0,206 -0,005 -0,134 0,158 0,023 

B404 0,005 0,101 -0,125 0,144 0,178 -0,095 -0,199 -0,161 0,201 -0,074 0,119 -0,202 

B405 -0,232 0,030 0,122 -0,133 -0,311 0,190 0,223 0,113 -0,119 0,073 -0,146 0,083 

B406 0,153 -0,135 -0,111 0,114 -0,135 0,098 -0,121 0,140 -0,148 0,158 -0,077 -0,006 

B407 -0,064 0,121 -0,285 0,147 0,191 0,034 -0,290 -0,011 0,196 -0,150 0,223 -0,120 

B408 -0,181 -0,018 0,169 -0,106 -0,062 0,038 0,164 -0,143 0,049 0,041 -0,157 -0,145 

B409 0,130 -0,037 -0,072 -0,108 -0,019 -0,023 0,056 0,005 0,035 -0,167 0,027 -0,007 
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                                      Tabela 79 - Matriz de correlação anti-imagem (Bloco 3 de assertivas) 

 
B301 B302 B303 B304 B305 B306 

B201 0,125 -0,143 -0,060 -0,008 0,041 -0,051 
B202 -0,129 0,199 0,128 0,105 -0,119 -0,059 

B203 0,031 -0,045 -0,079 -0,004 0,024 0,007 
B204 -0,087 -0,079 0,014 0,078 0,072 -0,024 

B205 -0,054 -0,238 0,027 0,153 -0,162 0,122 
B206 0,154 -0,027 0,120 -0,149 -0,031 0,098 

B207 -0,122 0,206 -0,149 -0,116 0,072 0,004 
B208 0,084 0,140 -0,188 -0,223 0,085 -0,054 

B209 0,050 -0,206 0,104 0,200 -0,270 0,187 

B210 -0,055 0,014 -0,178 -0,097 0,169 -0,011 
B211 0,050 -0,039 0,066 -0,088 -0,094 0,106 

B212 -0,123 0,170 0,032 -0,097 0,220 -0,267 
B301 0,864a -0,233 0,088 -0,163 -0,117 0,074 

B302 -0,233 0,758a -0,386 0,059 0,033 -0,339 

B303 0,088 -0,386 0,816a -0,214 -0,144 -0,027 
B304 -0,163 0,059 -0,214 0,687a 0,022 -0,296 

B305 -0,117 0,033 -0,144 0,022 0,827a -0,306 
B306 0,074 -0,339 -0,027 -0,296 -0,306 0,755a 

B401 -0,097 0,108 0,062 0,128 -0,251 -0,207 
B402 0,018 0,083 -0,096 -0,231 0,066 0,162 

B403 -0,118 -0,056 0,135 0,221 -0,089 -0,288 

B404 -0,019 -0,081 0,077 0,211 -0,061 0,021 
B405 -0,035 0,146 -0,133 -0,114 0,154 0,046 

B406 -0,079 -0,008 -0,163 0,092 0,051 -0,139 
B407 0,072 -0,297 0,278 -0,028 -0,227 0,138 

B408 -0,048 0,042 -0,231 0,123 -0,040 0,000 

B409 0,077 -0,037 0,131 -0,096 -0,100 0,048 

                                           Fonte: dados da pesquisa 

                      
                 Tabela 80 - Matriz de correlação anti-imagem (Bloco 4 de assertivas) 

 
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 

B201 -0,087 -0,083 0,086 0,005 -0,232 0,153 -0,064 -0,181 0,130 
B202 0,176 -0,178 0,107 0,101 0,030 -0,135 0,121 -0,018 -0,037 
B203 -0,112 0,179 -0,119 -0,125 0,122 -0,111 -0,285 0,169 -0,072 
B204 0,094 -0,203 0,283 0,144 -0,133 0,114 0,147 -0,106 -0,108 
B205 0,082 -0,185 0,198 0,178 -0,311 -0,135 0,191 -0,062 -0,019 
B206 -0,068 -0,026 -0,196 -0,095 0,190 0,098 0,034 0,038 -0,023 
B207 -0,036 0,217 -0,236 -0,199 0,223 -0,121 -0,290 0,164 0,056 
B208 -0,135 0,100 -0,206 -0,161 0,113 0,140 -0,011 -0,143 0,005 
B209 0,140 0,105 -0,005 0,201 -0,119 -0,148 0,196 0,049 0,035 
B210 -0,134 0,084 -0,134 -0,074 0,073 0,158 -0,150 0,041 -0,167 
B211 -0,146 -0,048 0,158 0,119 -0,146 -0,077 0,223 -0,157 0,027 
B212 -0,019 -0,052 0,023 -0,202 0,083 -0,006 -0,120 -0,145 -0,007 
B301 -0,097 0,018 -0,118 -0,019 -0,035 -0,079 0,072 -0,048 0,077 
B302 0,108 0,083 -0,056 -0,081 0,146 -0,008 -0,297 0,042 -0,037 
B303 0,062 -0,096 0,135 0,077 -0,133 -0,163 0,278 -0,231 0,131 
B304 0,128 -0,231 0,221 0,211 -0,114 0,092 -0,028 0,123 -0,096 
B305 -0,251 0,066 -0,089 -0,061 0,154 0,051 -0,227 -0,040 -0,100 
B306 -0,207 0,162 -0,288 0,021 0,046 -0,139 0,138 0,000 0,048 
B401 0,734ª -0,326 0,336 -0,272 -0,073 0,063 0,050 0,028 -0,068 
B402 -0,326 0,771ª -0,330 -0,073 0,233 -0,451 -0,227 0,058 -0,027 
B403 0,336 -0,330 0,697ª 0,201 -0,405 -0,018 0,075 -0,140 -0,102 
B404 -0,272 -0,073 0,201 0,636ª -0,501 -0,099 0,164 -0,056 0,078 
B405 -0,073 0,233 -0,405 -0,501 0,692ª 0,013 -0,257 0,157 -0,333 
B406 0,063 -0,451 -0,018 -0,099 0,013 0,865ª -0,025 -0,084 -0,013 
B407 0,050 -0,227 0,075 0,164 -0,257 -0,025 0,654ª -0,298 0,021 
B408 0,028 0,058 -0,140 -0,056 0,157 -0,084 -0,298 0,887ª -0,344 
B409 -0,068 -0,027 -0,102 0,078 -0,333 -0,013 0,021 -0,344 0,904ª 

                      Fonte: dados da pesquisa 
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Com a exclusão da assertivas B201, B301, B404 e B407, foi realizada uma nova 

análise fatorial com o objetivo de verificar o agrupamento dos itens em relação ao modelo de 

pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 81. 

 

 
Tabela 81 - Análise fatorial (2ª rodada) - componentes principais 

  Componentes Principais 
Comunalidade 

 Assertiva        1        2      3     4      5      6 

C
o

la
b

o
ra

çã
o

  
n

a 
C

ad
ei

a 
d

e 

S
u

p
ri

m
en

to
s 

B202 0,150 0,449 0,327 -0,019 0,589 -0,023 0,679 

B203 -0,015 0,098 0,732 0,092 0,367 0,090 0,697 

B204 0,115 0,394 0,660 0,103 0,043 0,000 0,616 

B205 0,491 0,515 0,212 0,163 0,340 0,076 0,699 

B206 0,245 0,719 0,225 0,003 0,191 0,110 0,675 

B207 0,072 0,766 0,303 0,110 0,070 0,008 0,701 

B208 0,145 0,680 0,261 0,187 0,296 -0,119 0,688 

B209 0,288 0,302 0,732 0,131 -0,007 -0,052 0,729 

B210 0,608 0,432 0,194 0,174 -0,086 0,298 0,721 

B211 0,248 0,172 0,624 0,080 0,014 0,479 0,716 

B212 0,424 0,208 0,382 0,178 0,211 0,298 0,534 

D
es

em
p

en
h

o
 

O
p

er
ac

io
n

al
 B302 0,249 -0,031 0,254 0,760 0,003 -0,105 0,716 

B303 0,135 0,271 0,124 0,729 0,069 0,055 0,647 

B304 -0,040 0,511 -0,225 0,510 -0,018 0,320 0,676 

B305 0,143 0,030 0,233 0,515 0,369 0,124 0,492 

B306 0,091 0,056 -0,050 0,778 0,234 0,078 0,680 

C
ap

ab
il

id
ad

es
 

O
p

er
ac

io
n

ai
s 

B401 0,166 0,018 0,080 0,100 0,295 0,767 0,720 

B402 0,225 0,228 -0,066 0,149 0,724 0,279 0,731 

B403 0,527 0,249 -0,096 0,256 0,351 -0,404 0,701 

B405 0,803 0,025 0,070 0,064 0,055 0,090 0,666 

B406 0,173 0,081 0,191 0,277 0,717 0,087 0,671 

B408 0,566 0,143 0,228 0,331 0,332 -0,007 0,612 

B409 0,745 0,124 0,157 0,136 0,239 0,073 0,675 

Alfa (α) de Cronbach 0,816 0,835 0,796 0,757 0,744    -  

EIGENVALUE 8,216 1,995 1,451 1,352 1,297 1,129  

AVE 35,724 8,675 6,309 5,878 5,639 4,910  

AVE Acumulada 35,727 44,398 50,707 56,585 62,224 67,134  

MSA/KMO = 0,833 

Alfa (α) de Cronbach Geral= 0,910 

Teste de Esfericidade de Bartlett:  Qui-quadrado aprox.= 1579,827  - df.= 253 - Signif. 0,000 

   Fonte: dados da pesquisa 
 

Nesta segunda rodada, o Kaiser-Meyer-Olkin (MSA/KMO) da amostra resultou em 

um valor de 0,833, maior que o da 1ª rodada, indicando que os dados eram apropriados para a 

análise fatorial.  Observa-se, na Tabela 81, que a análise fatorial identificou seis componentes 

ou fatores significativos, referentes aos valores de eigenvalues superiores a 1 e que 

representam 67,134% da variância do conjunto de dados originais superior a mínima 

necessária de 60%, o que validou a extração de seis fatores. O teste de esfericidade de Bartlett 

apontou o valor de significância igual a 0,000, o que mostrou a adequação da análise fatorial 

para o tratamento dos dados. A confiabilidade interna dos dados medida pelo alfa de 
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Cronbach geral foi de 0,910, adequada para a continuidade da análise. Em relação aos fatores 

extraídos, todos os componentes também tiveram a confiabilidade interna adequada.  

No entanto, o resultado da análise fatorial ainda não refletiu o agrupamento teórico. 

Assim foi necessário novo ajuste. Pelo critério da eliminação carga fatorial em função do 

tamanho da amostra optou-se por não excluir a assertiva B212, com carga fatorial de 0,424, 

por tratar-se de assertiva importante para o constructo colaboração em supply chain. No 

critério das comunalidades, optou-se por não excluir novas assertivas, visto que a 

comunalidade da assertiva B305 (0,492) ficou muito próximo ao valor de corte de 0,50.  

No terceiro critério para depuração das variáveis, matriz anti-imagem de correlações 

(Tabelas 82, 83 e 84), optou-se pela exclusão do menor valor (B401) de adequação da 

amostra.  

 
  Tabela 82 - Matriz de correlação anti-imagem (2ª rodada -Bloco 2 de assertivas) 

 
B202 B203 B204 B205 B206 B207 B208 B209 B210 B211 B212 

B202 0,884a -0,324 0,112 -0,159 -0,060 -0,049 -0,228 -0,048 -0,142 0,092 -0,027 

B203 -0,324 0,774a -0,415 0,054 -0,072 0,195 -0,089 0,035 0,261 -0,390 0,035 

B204 0,112 -0,415 0,804a -0,059 -0,003 -0,414 0,057 -0,255 -0,013 0,153 -0,056 

B205 -0,159 0,054 -0,059 0,877a -0,358 0,036 -0,268 0,154 -0,301 0,125 -0,209 

B206 -0,060 -0,072 -0,003 -0,358 0,901a -0,240 -0,060 -0,027 -0,112 -0,109 0,109 

B207 -0,049 0,195 -0,414 0,036 -0,240 0,836a -0,282 0,015 -0,062 -0,170 0,091 

B208 -0,228 -0,089 0,057 -0,268 -0,060 -0,282 0,838a -0,327 0,244 0,182 0,007 

B209 -0,048 0,035 -0,255 0,154 -0,027 0,015 -0,327 0,824a -0,185 -0,293 -0,303 

B210 -0,142 0,261 -0,013 -0,301 -0,112 -0,062 0,244 -0,185 0,865a -0,250 -0,047 

B211 0,092 -0,390 0,153 0,125 -0,109 -0,170 0,182 -0,293 -0,250 0,829a -0,170 

B212 -0,027 0,035 -0,056 -0,209 0,109 0,091 0,007 -0,303 -0,047 -0,170 0,892a 

B302 0,193 -0,135 -0,055 -0,203 0,000 0,091 0,178 -0,179 -0,065 0,046 0,120 

B303 0,095 0,001 -0,026 -0,025 0,106 -0,069 -0,193 0,035 -0,147 0,000 0,087 

B304 0,081 0,013 0,044 0,124 -0,108 -0,118 -0,186 0,192 -0,102 -0,101 -0,085 

B305 -0,100 -0,042 0,104 -0,132 -0,007 -0,004 0,088 -0,230 0,141 -0,041 0,187 

B306 -0,092 0,047 -0,039 0,108 0,082 0,049 -0,055 0,159 0,007 0,078 -0,253 

B401 0,179 -0,126 0,120 0,122 -0,095 -0,094 -0,178 0,191 -0,165 -0,139 -0,084 

B402 -0,199 0,121 -0,170 -0,136 -0,039 0,153 0,103 0,149 0,040 0,007 -0,084 

B403 0,113 -0,085 0,250 0,151 -0,161 -0,207 -0,184 -0,033 -0,113 0,136 0,054 

B405 0,021 0,024 -0,049 -0,228 0,169 0,064 0,074 -0,037 -0,023 -0,056 -0,040 

B406 -0,089 -0,134 0,125 -0,140 0,121 -0,147 0,122 -0,103 0,172 -0,067 -0,044 

B408 -0,059 0,099 -0,068 0,009 0,037 0,061 -0,140 0,086 -0,031 -0,093 -0,200 

B409 0,005 -0,071 -0,118 -0,039 -0,018 0,103 0,001 0,038 -0,147 0,011 0,016 

  Fonte: dados da pesquisa 
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                                    Tabela 83- Matriz de correlação anti-imagem (2ª rodada -Bloco 3 de assertivas) 

 
B302 B303 B304 B305 B306 

B202 0,193 0,095 0,081 -0,100 -0,092 

B203 -0,135 0,001 0,013 -0,042 0,047 

B204 -0,055 -0,026 0,044 0,104 -0,039 

B205 -0,203 -0,025 0,124 -0,132 0,108 

B206 0,000 0,106 -0,108 -0,007 0,082 

B207 0,091 -0,069 -0,118 -0,004 0,049 

B208 0,178 -0,193 -0,186 0,088 -0,055 

B209 -0,179 0,035 0,192 -0,230 0,159 

B210 -0,065 -0,147 -0,102 0,141 0,007 

B211 0,046 0,000 -0,101 -0,041 0,078 

B212 0,120 0,087 -0,085 0,187 -0,253 

B302 0,816a -0,335 0,029 -0,058 -0,320 

B303 -0,335 0,869a -0,219 -0,077 -0,076 

B304 0,029 -0,219 0,714a 0,005 -0,296 

B305 -0,058 -0,077 0,005 0,856a -0,279 

B306 -0,320 -0,076 -0,296 -0,279 0,747a 

B401 0,093 0,067 0,191 -0,278 -0,225 

B402 0,008 -0,043 -0,240 0,023 0,195 

B403 -0,043 0,131 0,174 -0,089 -0,299 

B405 0,021 -0,074 -0,029 0,116 0,088 

B406 -0,015 -0,148 0,105 0,030 -0,127 

B408 -0,092 -0,175 0,126 -0,114 0,035 

B409 0,005 0,132 -0,106 -0,095 0,048 

                                     Fonte: dados da pesquisa 
 

               
                     

                      Tabela 84 - Matriz de correlação anti-imagem (2ª rodada -Bloco 4 de assertivas) 

 
B401 B402 B403 B405 B406 B408 B409 

B202 0,179 -0,199 0,113 0,021 -0,089 -0,059 0,005 

B203 -0,126 0,121 -0,085 0,024 -0,134 0,099 -0,071 

B204 0,120 -0,170 0,250 -0,049 0,125 -0,068 -0,118 

B205 0,122 -0,136 0,151 -0,228 -0,140 0,009 -0,039 

B206 -0,095 -0,039 -0,161 0,169 0,121 0,037 -0,018 

B207 -0,094 0,153 -0,207 0,064 -0,147 0,061 0,103 

B208 -0,178 0,103 -0,184 0,074 0,122 -0,140 0,001 

B209 0,191 0,149 -0,033 -0,037 -0,103 0,086 0,038 

B210 -0,165 0,040 -0,113 -0,023 0,172 -0,031 -0,147 

B211 -0,139 0,007 0,136 -0,056 -0,067 -0,093 0,011 

B212 -0,084 -0,084 0,054 -0,040 -0,044 -0,200 0,016 

B302 0,093 0,008 -0,043 0,021 -0,015 -0,092 0,005 

B303 0,067 -0,043 0,131 -0,074 -0,148 -0,175 0,132 

B304 0,191 -0,240 0,174 -0,029 0,105 0,126 -0,106 

B305 -0,278 0,023 -0,089 0,116 0,030 -0,114 -0,095 

B306 -0,225 0,195 -0,299 0,088 -0,127 0,035 0,048 

B401 0,623a -0,357 0,415 -0,274 0,042 0,028 -0,033 

B402 -0,357 0,774a -0,312 0,172 -0,466 -0,032 -0,010 

B403 0,415 -0,312 0,709a -0,351 -0,025 -0,109 -0,127 

B405 -0,274 0,172 -0,351 0,799a -0,002 0,039 -0,325 

B406 0,042 -0,466 -0,025 -0,002 0,861a -0,068 -0,019 

B408 0,028 -0,032 -0,109 0,039 -0,068 0,920a -0,338 

B409 -0,033 -0,010 -0,127 -0,325 -0,019 -0,338 0,901a 

                       Fonte: dados da pesquisa 
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Com a exclusão da assertiva B401, foi realizada uma nova análise fatorial com o 

objetivo de verificar o agrupamento dos itens em relação ao modelo de pesquisa, os resultados 

são apresentados na Tabela 85. 

 

 

 Tabela 85 - Análise fatorial (3ª rodada) - componentes principais 

  Componentes Principais  Comunalidade 

 Assertiva       1        2      3     4      5       6  

C
o

la
b

o
ra

çã
o

 n
a 

C
ad

ei
a 

d
e 

S
u

p
ri

m
en

to
s 

 

B202 0,545 0,135 0,258 0,049 0,535 -0,107 0,681 

B203 0,247 -0,049 0,660 0,202 0,303 -0,264 0,702 

B204 0,419 0,083 0,633 0,106 0,040 0,031 0,597 

B205 0,483 0,479 0,240 0,138 0,359 0,189 0,703 

B206 0,706 0,243 0,237 -0,015 0,165 0,192 0,678 

B207 0,772 0,067 0,275 0,089 0,011 0,204 0,726 

B208 0,782 0,140 0,161 0,234 0,163 0,031 0,739 

B209 0,372 0,253 0,683 0,175 -0,042 -0,081 0,708 

B210 0,257 0,598 0,351 0,057 0,042 0,428 0,734 

B211 0,079 0,219 0,767 0,036 0,140 0,177 0,695 
 B212 0,101 0,397 0,499 0,117 0,339 0,225 0,597 

D
es

em
p

en
h

o
 

O
p

er
ac

io
n

al
 B302 -0,030 0,223 0,230 0,743 -0,013 0,141 0,675 

B303 0,161 0,116 0,175 0,629 0,125 0,414 0,654 

B304 0,230 -0,036 -0,041 0,304 0,152 0,733 0,708 

B305 0,202 0,138 0,159 0,639 0,212 -0,156 0,563 

B306 0,080 0,089 -0,061 0,785 0,169 0,171 0,692 

C
ap

ab
il

id
ad

es
 

O
p

er
ac

io
n

ai
s B402 0,149 0,216 0,020 0,104 0,824 0,210 0,803 

B403 0,408 0,532 -0,250 0,358 0,180 -0,176 0,704 

B405 0,047 0,801 0,106 0,094 0,037 -0,018 0,666 

B406 0,091 0,148 0,194 0,291 0,765 0,016 0,737 

B408 0,176 0,547 0,218 0,357 0,318 0,017 0,606 

B409 0,155 0,736 0,177 0,173 0,223 -0,019 0,677 

Alfa (α) de Cronbach 0,852 0,800 0,813 0,758 0,774       -  

EIGENVALUE 8,068 1,991 1,439 1,317 1,213 1,019  

AVE 36,672 9,051 6,540 5,988 5,512 4,631  

AVE Acumulada 36,672 45,724 52,264 58,252 63,764 68,396  

MSA/KMO = 0,852 

Alfa (α) de Cronbach Geral = 0,909 

Teste de Esfericidade de Bartlett:  Qui-quadrado aprox.= 1495,688  - df.= 231 - Signif. 0,000 

   Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Nesta terceira rodada da análise fatorial, o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO / MSA) da 

amostra resultou em um valor de 0,852, aumentando em relação à análise fatorial da 2ª rodada 

e indicou que os dados eram apropriados para a análise fatorial. Para o teste de esfericidade de 

Bartlett o valor de significância foi igual a 0,000, o que mostra a adequação da análise fatorial 

para o tratamento dos dados. Observa-se, na Tabela 85, que a análise fatorial  identificou seis 

fatores, referentes aos valores de eigenvalues superiores a 1 e que representam 68,396% da 

variância do conjunto de dados originais. A confiabilidade interna dos dados medida pelo alfa 

de Cronbach geral foi de 0,909, adequada para a continuidade das análise. Assim como a 

confiabilidade interna dos componentes principais ficaram acima de 0,70. 
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No entanto, o resultado da análise fatorial não refletiu o agrupamento teórico, sendo 

necessário novo ajuste. Pelos critérios de eliminação até então adotados não seriam 

eliminadas novas assertivas, visto que em relação ao critério carga fatorial em função do 

tamanho da amostra todas as assertivas apresentaram valores superiores a 0,471. Da mesma 

forma, todas as comunalidades foram superiores a 0,50. Na análise da matriz anti-imagem 

(Tabelas 86, 87 e 88) todos os valores foram superiores a 0,750, o que não justificaria nova 

depuração de assertivas.   

 

 
         Tabela 86- Matriz de correlação anti-imagem (3ª rodada -Bloco 2 de assertivas) 

 
B202 B203 B204 B205 B206 B207 B208 B209 B210 B211 B212 

B202 0,907a -0,309 0,092 -0,186 -0,044 -0,033 -0,202 -0,085 -0,116 0,120 -0,012 

B203 -0,309 0,776a -0,406 0,070 -0,085 0,186 -0,114 0,060 0,246 -0,415 0,024 

B204 0,092 -0,406 0,809a -0,075 0,009 -0,407 0,080 -0,285 0,007 0,173 -0,046 

B205 -0,186 0,070 -0,075 0,884a -0,351 0,048 -0,252 0,134 -0,287 0,145 -0,201 

B206 -0,044 -0,085 0,009 -0,351 0,902a -0,251 -0,078 -0,009 -0,130 -0,124 0,102 

B207 -0,033 0,186 -0,407 0,048 -0,251 0,838a -0,305 0,033 -0,079 -0,186 0,084 

B208 -0,202 -0,114 0,080 -0,252 -0,078 -0,305 0,857a -0,303 0,221 0,161 -0,008 

B209 -0,085 0,060 -0,285 0,134 -0,009 0,033 -0,303 0,826a -0,159 -0,274 -0,293 

B210 -0,116 0,246 0,007 -0,287 -0,130 -0,079 0,221 -0,159 0,877a -0,279 -0,062 

B211 0,120 -0,415 0,173 0,145 -0,124 -0,186 0,161 -0,274 -0,279 0,804a -0,184 

B212 -0,012 0,024 -0,046 -0,201 0,102 0,084 -0,008 -0,293 -0,062 -0,184 0,886a 

B302 0,180 -0,125 -0,067 -0,217 0,009 0,101 0,199 -0,202 -0,050 0,059 0,129 

B303 0,085 0,009 -0,034 -0,034 0,113 -0,063 -0,184 0,023 -0,138 0,009 0,093 

B304 0,048 0,038 0,021 0,103 -0,092 -0,102 -0,158 0,161 -0,073 -0,077 -0,071 

B305 -0,054 -0,081 0,145 -0,103 -0,035 -0,032 0,041 -0,187 0,101 -0,083 0,171 

B306 -0,054 0,020 -0,012 0,140 0,063 0,028 -0,099 0,211 -0,031 0,048 -0,280 

B402 -0,147 0,082 -0,137 -0,100 -0,078 0,128 0,043 0,237 -0,021 -0,046 -0,123 

B403 0,043 -0,037 0,222 0,111 -0,134 -0,185 -0,123 -0,125 -0,049 0,216 0,097 

B405 0,074 -0,011 -0,017 -0,204 0,149 0,040 0,027 0,016 -0,072 -0,099 -0,065 

B406 -0,098 -0,129 0,121 -0,146 0,125 -0,144 0,131 -0,113 0,181 -0,062 -0,040 

B408 -0,065 0,104 -0,072 0,005 0,040 0,064 -0,137 0,082 -0,027 -0,090 -0,198 

B409 0,011 -0,076 -0,115 -0,035 -0,021 0,100 -0,005 0,045 -0,155 0,007 0,014 

         Fonte: dados da pesquisa 
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                                       Tabela 87- Matriz de correlação anti-imagem (3ª rodada -Bloco 3 de assertivas) 

 
B302 B303 B304 B305 B306 

B202 0,180 0,085 0,048 -0,054 -0,054 

B203 -0,125 0,009 0,038 -0,081 0,020 

B204 -0,067 -0,034 0,021 0,145 -0,012 

B205 -0,217 -0,034 0,103 -0,103 0,140 

B206 0,009 0,113 -0,092 -0,035 0,063 

B207 0,101 -0,063 -0,102 -0,032 0,028 

B208 0,199 -0,184 -0,158 0,041 -0,099 

B209 -0,202 0,023 0,161 -0,187 0,211 

B210 -0,050 -0,138 -0,073 0,101 -0,031 

B211 0,059 0,009 -0,077 -0,083 0,048 

B212 0,129 0,093 -0,071 0,171 -0,280 

B302 0,809a -0,343 0,012 -0,033 -0,309 

B303 -0,343 0,870a -0,237 -0,061 -0,063 

B304 0,012 -0,237 0,779a 0,062 -0,265 

B305 -0,033 -0,061 0,062 0,870a -0,365 

B306 -0,309 -0,063 -0,265 -0,365 0,758a 

B402 0,045 -0,020 -0,188 -0,086 0,126 

B403 -0,090 0,114 0,107 0,030 -0,232 

B405 0,048 -0,058 0,025 0,043 0,029 

B406 -0,019 -0,151 0,099 0,043 -0,121 

B408 -0,095 -0,177 0,124 -0,110 0,043 

B409 0,008 0,134 -0,102 -0,109 0,041 

                                               Fonte: dados da pesquisa 
 

               
                     

                                 Tabela 88- Matriz de correlação anti-imagem (3ª rodada -Bloco 4 de assertivas) 

 
B402 B403 B405 B406 B408 B409 

B202 -0,147 0,043 0,074 -0,098 -0,065 0,011 

B203 0,082 -0,037 -0,011 -0,129 0,104 -0,076 

B204 -0,137 0,222 -0,017 0,121 -0,072 -0,115 

B205 -0,100 0,111 -0,204 -0,146 0,005 -0,035 

B206 -0,078 -0,134 0,149 0,125 0,040 -0,021 

B207 0,128 -0,185 0,040 -0,144 0,064 0,100 

B208 0,043 -0,123 0,027 0,131 -0,137 -0,005 

B209 0,237 -0,125 0,016 -0,113 0,082 0,045 

B210 -0,021 -0,049 -0,072 0,181 -0,027 -0,155 

B211 -0,046 0,216 -0,099 -0,062 -0,090 0,007 

B212 -0,123 0,097 -0,065 -0,040 -0,198 0,014 

B302 0,045 -0,090 0,048 -0,019 -0,095 0,008 

B303 -0,020 0,114 -0,058 -0,151 -0,177 0,134 

B304 -0,188 0,107 0,025 0,099 0,124 -0,102 

B305 -0,086 0,030 0,043 0,043 -0,110 -0,109 

B306 0,126 -0,232 0,029 -0,121 0,043 0,041 

B402 0,828a -0,192 0,082 -0,483 -0,024 -0,024 

B403 -0,192 0,818a -0,272 -0,047 -0,132 -0,125 

B405 0,082 -0,272 0,853a 0,010 0,048 -0,348 

B406 -0,483 -0,047 0,010 0,852a -0,069 -0,018 

B408 -0,024 -0,132 0,048 -0,069 0,917a -0,337 

B409 -0,024 -0,125 -0,348 -0,018 -0,337 0,894a 

                                           Fonte: dados da pesquisa 
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Como o resultado da análise fatorial obtido não foi coerente com o agrupamento 

definido no modelo de pesquisa, optou-se então por refazer a análise fatorial, fixando-se o 

número de componentes em três, procurando, assim, atingir o agrupamento do modelo da 

pesquisa: Colaboração na Cadeia de Suprimentos, Capabilidades Operacionais e Desempenho 

Operacional. O resultado está mostrado na Tabela 89.  

               Tabela 89 - Análise fatorial (4ª rodada) - componentes principais 
         Componentes Principais Comunalidade 

 Assertiva           1         2         3  

C
o

la
b

o
ra

çã
o

  
n

a 
C

ad
ei

a 

d
e 

S
u

p
ri

m
en

to
s 

B202 0,598 0,313 0,161 0,482 

B203 0,645 0,097 0,114 0,439 

B204 0,739 0,084 0,092 0,562 

B205 0,536 0,548 0,262 0,656 

B206 0,675 0,243 0,144 0,536 

B207 0,725 0,031 0,227 0,578 

B208 0,642 0,180 0,329 0,552 

B209 0,721 0,231 0,057 0,576 

B210 0,453 0,523 0,148 0,501 

B211 0,634 0,235 0,032 0,458 

 B212 0,472 0,472 0,179 0,477 

D
es

em
p

en
h

o
 

O
p

er
ac

io
n

al
 B302 0,098 0,246 0,639 0,479 

B303 0,229 0,154 0,723 0,599 

B304 0,169 -0,036 0,618 0,412 

B305 0,213 0,261 0,541 0,407 

B306 -0,021 0,183 0,794 0,665 

C
ap

ab
il

id
ad

es
 

O
p

er
ac

io
n

ai
s B402 0,209 0,473 0,359 0,397 

B403 0,068 0,590 0,310 0,449 

B405 0,098 0,763 -0,015 0,592 

B406 0,263 0,425 0,415 0,422 

B408 0,281 0,640 0,328 0,596 

B409 0,237 0,772 0,112 0,664 

Alfa (α) de Cronbach  0,868 0,849 0,757  

EIGENVALUE 8,068 1,991 1,439  

AVE 36,672 9,051 6,540  

AVE Acumulada 36,672 45,724 52,264  

MSA/KMO = 0,852 

Alfa (α) de Cronbach Geral = 0,909 

Teste de Esfericidade de Bartlett:  Qui-quadrado aprox.= 1495,688  - df.= 231 sig. 0,000 

              Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Fixando-se o número de fatores em três não existiu alteração no MSA/KMO, no teste 

de esfericidade de Bartlett e no alfa de Cronbach geral, se comparados a última rodada. Os 

valores de eigenvalues superiores a 1 representam 52,264% da variância do conjunto de dados 

originais.  

Com exceção das assertivas B205 e B210, as demais assertivas refletiram o 

agrupamento teórico do modelo de pesquisa. Assim, procedeu-se uma última depuração na 

análise fatorial eliminando a assertiva B210, já que a assertiva B205 pode ser enquadrada 
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também no primeiro fator uma vez que as cargas fatoriais estavam próximas as do segundo 

fator.  Os resultados desta ultima depuração estão mostrados na Tabela 90. 

 

                   Tabela 90 - Análise fatorial confirmatória - componentes principais 
  Componentes Principais Comunalidade 

 Assertiva          1         2        3  

C
o

la
b

o
ra

çã
o

  
n

a 
C

ad
ei

a 
d

e 

S
u

p
ri

m
en

to
s 

B202 0,593 0,374 0,098 0,502 

B203 0,652 0,149 0,075 0,453 

B204 0,745 0,078 0,095 0,570 

B205 0,534 0,548 0,237 0,641 

B206 0,672 0,236 0,137 0,525 

B207 0,723 0,032 0,232 0,578 

B208 0,644 0,224 0,299 0,554 

B209 0,728 0,200 0,069 0,574 

B211 0,638 0,189 0,051 0,445 

B212 0,478 0,459 0,168 0,467 

D
es

em
p

en
h

o
 

O
p

er
ac

io
n

al
 B302 0,103 0,242 0,655 0,499 

B303 0,229 0,164 0,736 0,622 

B304 0,164    -0,029 0,641 0,439 

B305 0,215 0,313 0,510 0,404 

B306 -0,021 0,232 0,780 0,663 

C
ap

ab
il

id
ad

es
 

O
p

er
ac

io
n

ai
s B402 0,203 0,550 0,284 0,425 

B403 0,072 0,629 0,259 0,468 

B405 0,113 0,723 -0,028 0,536 

B406 0,262 0,516 0,337 0,449 

B408 0,289 0,655 0,293 0,599 

B409 0,248 0,758 0,082 0,642 

Alfa (α) de Cronbach 0,879 0,804 0,757  

EIGENVALUE 7,647 1,988 1,421  

AVE 36,412 9,465 6,767  

AVE Acumulada 36,412 45,877 52,644  

MSA/KMO = 0,844 

Alfa (α) de Cronbach Geral = 0,904 

Teste Esfericidade de Bartlett: Qui-quadrado aprox.=1377,071- df.=210 sig. 0,000 

                  Fonte: dados da pesquisa   
 

 

Na análise fatorial confirmatória, o Kaiser-Meyer-Olkin (MSA/KMO) da amostra 

resultou em um valor de 0,844 e o teste de esfericidade de Bartlett foi igual a 0,00, indicando 

que os dados eram apropriados para a análise fatorial. Com a redução no número de fatores 

para três, admitiu-se as comunalidades inferiores a 0,5 e a variância média acumulada abaixo 

de 60%. Observa-se que as cargas fatoriais foram superiores a 0,471, carga mínima necessária 

conforme um dos critérios adotados na pesquisa (Tabela 77).  A confiabilidade interna dos 

dados medida pelo alfa de Cronbach geral foi de 0,904, adequada para a continuidade da 

análise. O alfa de Cronbach calculado para os fatores individuais ficaram acima de 0,7, 

também adequados para a continuidade da pesquisa. Finalizada a análise fatorial, na 

sequência foi utilizado o método das equações estruturais para validação e teste de hipóteses. 
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7.5 TESTE DE HIPÓTESES, SIGNIFICÂNCIA E VALIDADE DO MODELO 

 

Com o objetivo de testar as hipóteses, verificar as validades convergente e 

discriminante e a significância estatística das relações do modelo de pesquisa utilizou-se o 

software SmartPLS 2.0.M3. Em uma primeira etapa testou-se o modelo da pesquisa, com a 

relação indireta entre o constructo colaboração na cadeia de suprimentos com o desempenho 

operacional da empresa fabricante de bens de capital, incluindo como variável mediadora as 

capabilidades operacionais. Na segunda etapa foi excluído do modelo as capabilidades 

operacionais testando a relação direta entre os constructos colaboração na cadeia de 

suprimentos e desempenho operacional. A Figura 5 contempla os resultados do software 

SmartPLS 2.0.M3 para o modelo da pesquisa, com a variável mediadora capabilidades 

operacionais. 

 

Figura 5 – Relação entre os constructos (modelo de pesquisa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Como última depuração no modelo, optou-se por eliminar a assertiva B304, com a 

menor carga entre todas (0,550). Assim, o modelo com as assertivas finais está apresentado na 

Figura 6.  

 
 Figura 6 – Relação entre os constructos (modelo de pesquisa) - final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte :dados da pesquisa 

 

 

A validade é o ponto até onde um constructo mede o que deve medir. Um constructo 

com validade perfeita não contém erros de mensuração, uma medida fácil de validade seria 

comparar mensurações observadas com as verdadeiras (HAIR JR et al., 2005). A relação entre 

confiabilidade e validade pode ser entendida em termos do modelo de escore verdadeiro. Se 

uma medida é perfeitamente válida , então também é perfeitamente confiável (MALHOTRA, 

2001). 

A validade pode ser dividida em validade de conteúdo que é uma avaliação subjetiva 

mas sistemática da representatividade do conteúdo ou para medir o que deve ser medido; a 

validade de constructo que avalia o que o constructo ou característica está de fato medindo; a 
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validade convergente que mede a extensão em que a escala se corresponde positivamente com 

outras medidas do mesmo constructo; a validade discriminante que avalia até que ponto uma 

medida não se correlaciona com outros constructos dos quais ela difira; a validade de critério 

que examina se a escala de medida funciona conforme o esperado em relação à outras 

variáveis selecionadas como critérios significativos; a validade concorrente quando existe 

alguma associação predeterminada entre os escores do constructo que está sendo avaliado , a 

validade preditiva que avalia a habilidade do constructo medido em um ponto prever uma 

outra variável de critério ou uma escala de itens múltiplos e a validade nomológica que 

determina o relacionamento entre constructos teóricos (HAIR JR et al., 2005; MALHOTRA, 

2001). 

A validade do modelo é verificada examinando as cargas e as cargas cruzadas, isso 

implica que as cargas padronizadas deveriam ser superiores a 0,7, mas essa regra não 

necessariamente precisa ser rígida em estágios iniciais de desenvolvimento das escalas, 

aceitando-se cargas de 0,5 ou 0,6 se existirem outros indicadores para comparação (CHIN, 

1998). Pôde-se observar que para todos os constructos outros itens não deveriam ser mantidos 

por não atender à condição cargas padronizadas superiores a 0,7, como por exemplo, as 

assertiva B203 e B211 no constructo Colaboração na Cadeia de Suprimentos e assertiva B405 

no constructo Capabilidades Operacionais, conforme pode ser observado na Tabela 91. 

 

                    Tabela 91 – Valores das Cargas Cruzadas  

Assertiva Capabilidades 

Operacionais 

Colaboração 

na Cadeia de 

Suprimentos  

Desempenho 

Operacional 

B202 0,5065 0,7239 0,2846 

B203 0,3526 0,6261 0,2920 

B204 0,3453 0,6786 0,2677 

B205 0,6522 0,7886 0,4567 

B206 0,4287 0,7318 0,2749 

B207 0,3515 0,6889 0,2824 

B208 0,4679 0,7508 0,3849 

B209 0,3799 0,7311 0,3356 

B211 0,3646 0,6262 0,2711 

B212 0,5414 0,6838 0,3547 

B302 0,4019 0,3230 0,7827 
B303 0,4412 0,4128 0,7802 
B305 0,4427 0,4091 0,7382 
B306 0,3947 0,2635 0,7676 
B402 0,7035 0,4480 0,3454 

B403 0,6708 0,3648 0,3856 

B405 0,6164 0,3678 0,2586 

B406 0,7181 0,4874 0,4465 

B408 0,7952 0,5555 0,5113 

B409 0,7729 0,5059 0,3640 

                  Fonte: dados da pesquisa 
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No entanto, quando se verificou a validade discriminante, pôde ser constatado que os 

indicadores mediram diferentes constructos. Na Tabela 91, as cargas fatoriais foram maiores 

nos respectivos constructos do que em outros (CHIN, 1998) e, na Tabela 92, a raiz quadrada 

da variância extraída de cada constructo (diagonal) foi superior às correlações entre os 

constructos (CHIN,1998; FORNELL; LARCKER, 1981). 

 

 
               Tabela 92 – Validade discriminante 

 
Capabilidades 

Operacionais 

Colaboração 

na Cadeia de 

Suprimentos  

Desempenho 

Operacional 

Capabilidades Operacionais 0,7153 0,0000 0,0000 

Colaboração na Cadeia de Suprimentos 0,6451 0,7047 0,0000 

Desempenho Operacional 0,5505 0,4663 0,7674 

                Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A confiabilidade interna dos dados também foi satisfatória com os coeficientes (alfa de 

Cronbach e Composity Reliability) acima de 0,7. A condição AVE > 0,5 para a validade 

convergente (FORNELL; LARCKER, 1981) pode ser considerada como satisfeita, apesar de 

estar próxima ao limite para a colaboração na cadeia de suprimentos,  conforme apresentado 

na Tabela 93.  

 

 
    Tabela 93: AVE e Confiabilidade  

 AVE 
Composity 

Reliability 

Alfa de 

Cronbach 

Capabilidades Operacionais 0,51 0,86 0,81 

Colaboração na Cadeia de Suprimentos 0,50 0,91 0,89 

Desempenho Operacional 0,59 0,85 0,77 

    Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Conforme Hair Jr. et al (2005), o coeficiente de correlação pode ser utilizado para 

avaliar a presença, a direção e a força da associação que pode ser leve (≤ 0,20), pequena (≤ 

0,40), moderada (≤ 0,70), alta (≤  0,90) ou muito forte (≤ 1,00). Desta forma, pode-se 

observar que existe uma relação positiva e moderada entre os constructos colaboração na 

cadeia de suprimentos e capabilidades operacionais (0,645) e entre as capabilidades 

operacionais e o desempenho operacional (0,428). Entre os constructos colaboração na cadeia 

de suprimentos e desempenho operacional a intensidade da relação foi positiva e leve (0,190). 
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              Na sequência foi medida a significância estatística das correlações entre os 

constructos, com base no cálculo do software SmartPLS 2.0.M3.  Na Figura 7 são mostrados 

os resultados, considerando não significantes valores menores que 1,960,  significância 5% 

para valores maiores de 1,960 e significância 1% para valores acima de 2,576. Assim, tanto os 

fatores de primeira como os de segunda ordem são significantes (p ≤  0,01), com exceção da 

relação entre colaboração na cadeia de suprimentos e desempenho operacional (p > 0,05). 

 

 Figura 7 – Significância estatística (modelo da pesquisa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte : dados da pesquisa 

                     
 

 

O próximo passo foi verificar se a variável capabilidades operacionais mediava a 

relação entre a colaboração na cadeia de suprimentos e o desempenho operacional, para isso 

eliminou-se a variável mediadora do modelo, conforme pode ser observada na Figura 8. 
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Figura 8– Relação direta entre colaboração e desempenho operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte : dados da pesquisa 

 

 

Pode-se observar que a colaboração na cadeia de suprimentos, sem a presença da 

variável capabilidades operacionais, tem uma relação positiva e moderada (0,474) com o 

desempenho operacional (HAIR JR et al., 2005). Na sequência foi medida a significância 

estatística das correlações entre os constructos, mostrando que todas as relações foram 

suportadas para uma significância estatística de p ≤  0,01, conforme pode ser observado na 

Figura 9. 
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Figura 9 – Significância estatística (relação direta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte : dados da pesquisa 

 

   

Desta forma pode se afirmar que a colaboração na cadeia de suprimentos entre a 

empresa fabricante de bens de capital e seus fornecedores tem efeito positivo e significante no 

desempenho operacional (hipótese H1) na relação direta entre os constructos (Figura 8), não 

se repetindo quando incluída a variável mediadora capabilidades operacionais (Figura 6), 

confirmando assim parcialmente a hipótese H1. Entre a colaboração na cadeia de suprimentos 

e as capabilidades operacionais existe um efeito positivo e significante, confirmando assim a  

hipótese H2. Confirmou-se também a hipótese H3, efeito positivo e significante entre 

capabilidades operacionais e desempenho operacional.  

Verificando-se a relação direta entre os constructos colaboração na cadeia de 

suprimentos e desempenho operacional (Figura 8) e depois a relação indireta (Figura 6), com 

a presença mediadora das capabilidades operacionais, e como as hipóteses H2 e H3 foram 

estatisticamente significantes, pode-se deduzir que existe uma mediação das capabilidades 

operacionais, na relação entre colaboração na cadeia de suprimentos e desempenho 

operacional.  
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Para uma variável ser mediadora, Figura 10, é necessário que: 1) variações na variável 

independente (colaboração na cadeia de suprimentos) produzam variações na variável 

mediadora (capabilidades operacionais); 2) variações na variável mediadora produzam 

variações na variável dependente (desempenho operacional) e 3) quando a variável mediadora 

for retirada do modelo, a relação entre a variável independente e a dependente passe a ser 

significante (BARON; KENNY, 1986).  

 

Figura 10 – Variável Mediadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Baron e Kenny (1986). 

 

 

As condições “um” e “dois” foram atendidas com coeficientes “a” = 0,645 

(colaboração na cadeia de suprimentos e capabilidades operacionais) e “b” = 0,428 

(capabilidades operacionais e desempenho operacional). Para a condição “três” houve um 

aumento no coeficiente passando de “c” = 0,190 (p > 0,05), não significante, para “d” = 0,474 

(p ≤  0,01), significante, confirmando as capabilidades operacionais como variável mediadora. 

Para verificação da mediação das capabilidades operacionais foram utilizados os testes 

de Sobel, Aroian e Goodman que são testes de significância para medir o efeito indireto da 

variável independente sobre a variável dependente, através da variável mediadora (BARON; 

KENNY, 1986). Estes testes são calculados pelas equações:  
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 Teste de Aroian 

 

Valor z  = 

    b². Sa² + a² . Sb ² + Sa². Sb ² 

 

 

 Teste de Goodman 

 

Valor z = 

    b². Sa² + a² . Sb ² - Sa². Sb ² 

 

Os testes de Sobel, Aroian e Goodman também confirmaram a mediação das 

capabilidades operacionais na relação entre colaboração na cadeia de suprimentos e 

desempenho operacional ao nível de significância de p ≤  0,01, conforme pode ser verificado 

na Tabela 94. 

 

                                         Tabela 94 - Testes de Sobel, Aroian e Goodman 

 Valor z erro padrão Significância p 

Sobel 3,337 0,0827 0,001 

Aroian 3,319 0,0831 0,001 

Goodman 3,355 0,0823 0,001 

Dados: a=0,645 ; b=0,428; Sa= 0,0721; Sb= 0,1190 

                                           Fonte: dados da pesquisa  

 

 

 Para verificar a adequação do modelo da pesquisa ao método de equações estruturais,  

foi utilizado o índice GoF (Goodness of Fit). O índice GoF é definido como a média 

geométrica  entre a comunalidade média e o R² médio (TENENHAUS et al., 2005) e como na 

abordagem por equações estruturais a comunalidade é igual a variância média extraída 

(WETZELS et al., 2009), o índice GoF pode ser calculado pela fórmula GoF =     AVE * R²  . 

Desta forma, o valor calculado do índice GoF foi de 0,41 (41%) e conforme 

classificação de Wetzels et al. (2009) - pequena adequação (0,10), média adequação (0,25) e 

grande adequação (0,36) - pode-se considerar que o modelo da pesquisa possuía uma grande 

adequação e bom desempenho. No entanto, convém ressaltar que o índice GoF faz sentido 

para algumas aplicações e para alguns tipos específicos de validação do modelo utilizado 

(HENSELER; SARSTEDT, 2013). 

 

 

a.b 
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8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 

 

Com a análise dos resultados da pesquisa em suas duas fases de campo (pesquisa 

exploratória e pesquisa descritiva), pode-se concluir que tanto o objetivo geral como os 

objetivos específicos foram alcançados. 

Na pesquisa exploratória e descritiva pôde-se verificar, entre as empresas participantes 

do estudo, que os relacionamentos da empresa fabricante com seus fornecedores eram de 

longo prazo (acima de cinco anos) e que migraram das relações mais tradicionais de compra e 

venda (compras spot) para as alianças e colaboração. Também pôde ser constatado que as 

empresas clientes adquiriam equipamentos com o objetivo de buscar a inovação, seja no seu 

processo produtivo ou na fabricação de seus produtos.  

Estes dois elementos, relacionamento de longo prazo entre empresas e a mudança da 

forma de relacionamento entre empresa compradora e fornecedora, formam a base para a 

criação, manutenção e o aprimoramento da colaboração nas cadeias de suprimentos.  

As alianças e os contratos jurídicos envolvem relações de comprometimento entre 

empresa fornecedora e compradora. Nas alianças de longo prazo, as empresas compartilham 

informações e criam oportunidades (PAULRAJ; CHEN, 2007) para que as capabilidades 

operacionais de cada organização sejam utilizadas em benefício mútuo. 

Por outro lado, a busca da inovação na aquisição de equipamentos por parte da 

empresa compradora de bens de capital, tanto para o produto como para os seus processos 

produtivos, implica no desenvolvimento das suas capabilidades operacionais. 

A capabilidade de qualidade pode ser aprimorada com a compra de equipamentos mais  

eficientes e eficazes que garantam menor variabilidade do processo de fabricação e qualidade 

mais consistente. A capabilidade de entrega também pode ser melhorada com equipamentos 

que permitam maior produção com menos desvios de fabricação e que podem proporcionar 

entregas mais rápidas e confiáveis aos clientes. Por fim, a capabilidade de flexibilidade 

também pode ser aprimorada com equipamentos que permitam paradas e reprogramações, 

tanto de qualidade como de características do material fabricado, proporcionando alguma 

flexibilidade de prazo e especificação para atendimento ao cliente final.  

Em relação ao objetivo específico que procurou verificar se o compartilhamento de 

recursos, o compartilhamento de informações e os objetivos comuns eram componentes da 

colaboração entre empresa compradora e fornecedora, pode se concluir que foi atendido. 

Cao e Zhang  (2011) dividiram as práticas colaborativas em sete dimensões, entre elas, 

os objetivos comuns, o compartilhamento de recursos e o compartilhamento de informações. 
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Assim como Kumar e Banerjee (2014) desenvolveram índice para medir a colaboração 

utilizando como variáveis o compartilhamento de recursos e os objetivos comuns. 

A análise descritiva das assertivas apresentadas na pesquisa em relação à colaboração  

na cadeia de suprimentos evidenciou um alto grau de concordância em relação aos objetivos 

comuns (82,7% a 94,2%) e ao compartilhamento de informações (61,6% a 87,0%). O 

compartilhamento de informações estratégicas apresentou o grau mais baixo (61,6%), 

evidenciando que as empresas deste setor compartilham informações mais relacionadas aos 

aspectos técnicos e produtivos, especialmente quando se destinam a grandes projetos e em um  

nível mais baixo, informações estratégicas tanto de médio como de longo prazo. 

O compartilhamento de recursos, por sua vez, apresentou grau de concordância 

variando de 52,2% a 89,1%, nos quais o compartilhamento de recursos materiais (52,2%)  e o 

compartilhamento de recursos humanos (57,9%) ficaram com os menores graus de 

concordância, evidenciando que as empresas desta cadeia de suprimentos ainda precisam 

aprimorar a prática para um melhor aproveitamento tanto de seus recursos internos como 

externos. 

Desta maneira, pode-se concluir que na cadeia de bens de capital instalada no Brasil o 

compartilhamento de informações, o compartilhamento de recursos e objetivos comuns são 

componentes presentes mas que ainda precisam ser trabalhados para se atingir o melhor 

desempenho operacional. O potencial da cadeia de suprimentos somente será alcançado na 

sua totalidade quando as empresas se empenharem em compartilhar as informações 

operacionais e estratégicas de forma recíproca e frequente, compartilhar recursos materiais e 

pessoais, a fim de se maximizar as operações das organizações em relação a equipamentos e 

instalações, além dos objetivos comuns. 

Como medidas das capabilidades operacionais Schoenherr e Narasimhan (2012) 

utilizaram a qualidade, a entrega e a flexibilidade. Chung e Swink (2009), por sua vez, 

utilizaram como medidas da capabilidade de qualidade: o desempenho do produto e a 

qualidade do produto, como medidas da capabilidade de entrega: a acurácia, o atendimento de 

prazos e a velocidade e como medidas para a capabilidade de flexibilidade: a habilidade de 

customizar o produto e as mudanças nos requisitos de entrega. Koh et al. (2007) utilizaram 

para a medição do desempenho operacional, entre outros, a produtividade, a redução de custos 

de fabricação e a redução do nível de estoques. 

Em relação às assertivas relacionadas às capabilidades operacionais da empresa 

fornecedora e da empresa compradora, também pôde ser observado um alto grau de 
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concordância, com variação entre 60,8% a 99,3% para a empresa fornecedora, com o menor 

grau de concordância (60,8%) relacionado à flexibilidade em modificar os prazos de entrega e 

de 62,3% a 95,6% para a empresa compradora, com o menor grau relacionado à flexibilidade 

para mudanças de especificação no produto (62,3%). Os resultados estavam alinhados com a 

entrevista espontânea, relatando a dificuldade da cadeia de suprimentos deste setor em relação 

à flexibilidade, especialmente nos equipamentos projetados e fabricados para atender às 

necessidades de clientes específicos. Para as assertivas relacionadas ao desempenho 

operacional o grau de concordância também foi alto variando de 70,3% a 94,9%, com o 

menor grau de concordância relacionado à redução dos custos logísticos (70,3%). O menor 

grau de concordância deste item pode estar relacionado, novamente, as características do setor 

que fabrica tanto equipamentos seriados (pequeno porte) como equipamentos projetados sob 

encomenda (grande porte), com diferentes impactos de uma maior eficiência logística 

(transporte, armazenagem, estoques, etc..). Assim, em alguns casos, a prioridade pode ser a 

redução de estoques e em outros a rapidez e o custo do transporte. 

Em relação ao objetivo específico que procurou verificar se existiam diferenças nas 

respostas quando considerados o porte da empresa em relação ao faturamento anual, à função 

do respondente, ao tempo na função do respondente, ao tempo de permanência do 

respondente na empresa e ao tempo de relacionamento entre empresa compradora e empresa 

fornecedora pode se concluir que também foi atendido. 

Pôde-se evidenciar, pela análise descritiva, utilizando o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis e o paramétrico ANOVA, que existiram poucas diferenças de percepções 

entre os respondentes se considerados o porte da empresa em relação ao faturamento anual, a 

função do respondente, o tempo na função do respondente, o tempo de permanência do 

respondente na empresa e o tempo de relacionamento entre empresa e empresa fornecedora. 

Assim, com os resultados pode-se inferir que as conclusões da pesquisa são 

consistentes, independente do porte da empresa (pequena, média ou grande) ou do tempo de 

relacionamento entre empresa compradora e fornecedora e que a visão em relação à 

colaboração, capabilidades operacionais e desempenho operacional é a mesma independente 

da posição hierárquica ou do tempo na função ou na organização do respondente. 

Em relação ao objetivo específico que procurou verificar se existia correlação entre as 

capabilidades operacionais dos fornecedores e as capabilidades operacionais da empresa 

compradora, pode-se concluir que a correlação foi parcial. 
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De maneira geral, as capabilidades operacionais buscadas nos fornecedores não 

tiveram uma forte correlação com as capabilidades operacionais identificadas nas empresas 

pelos respondentes, com ressalva para a capabilidade operacional da qualidade que apresentou 

o maior número de correlações significativas. 

Era esperado que as capabilidades operacionais da empresa compradora e da empresa 

fornecedora tivessem uma forte correlação, ou seja, se a capabilidade operacional principal da 

empresa era a de entrega, os fornecedores desta empresa na cadeia também teriam 

capabilidades operacionais similares como a entrega rápida, a entrega confiável e a entrega no 

prazo para que toda a cadeia atendesse as necessidades do consumidor final. Da mesma 

forma, se a capabilidade operacional principal da empresa fosse a flexibilidade, a empresa 

buscaria nos fornecedores a flexibilização de especificação, flexibilização de prazos ou de 

outros aspectos do fornecimento. 

Deste resultado, pode-se inferir que as empresas estariam buscando capabilidades 

operacionais complementares nas empresas fornecedoras. Desta forma, poderia não haver 

correlação entre a mesma capabilidade do fornecedor e a da empresa, ou ainda que existe 

necessidade de se aprimorar relacionamentos mais colaborativos entre a empresa compradora 

e fornecedora. 

Em relação à maior correlação da capabilidade de qualidade da empresa com as 

capabilidades de entrega, flexibilidade e qualidade do fornecedor, o resultado deve ser melhor 

compreendido, uma vez que, conforme os estudos de Avella, Vasquez-Bustelo e Fernandez 

(2011) não deveria existir incompatibilidade entre as capabilidades, ou seja, desenvolver a 

capabilidade de qualidade não afetaria a capabilidade de flexibilidade ou de entrega, mas 

também que os efeitos no aprimoramento das capabilidades operacionais podem ser 

cumulativos na sequência qualidade, entrega e flexibilidade.  

Em relação aos objetivos específicos que procuraram verificar se existiu relação entre 

a colaboração na cadeia de suprimentos e as capabilidades operacionais nas empresas 

pesquisadas, entre a colaboração na cadeia de suprimentos e o desempenho operacional e 

entre as capabilidades operacionais e o desempenho operacional, pode-se concluir que foram 

atendidos. 

A colaboração definida como a formação de parcerias de longo prazo, nas quais os 

membros da cadeia de suprimentos trabalham em conjunto e compartilham informações e 

recursos para alcançar os objetivos comuns  (CAO; ZHANG, 2011) que levam a uma 

vantagem competitiva e resultam em melhor desempenho (GENTRY, 1993; ZSIDISIN; 
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ELLRAM, 2001). A colaboração na cadeia de suprimentos compartilha conhecimentos e 

experiências em esforços conjuntos, buscando melhorar as operações (CHEN; SOHAL; 

PRAJOGO, 2013) e consequentemente as capabilidades operacionais. As capabilidades 

operacionais, por sua vez, são as habilidades, os processos organizacionais e o conhecimento 

que fazem com que uma organização assegure coordenação superior das atividades funcionais 

(MENTZER, 2001) e tenha melhor desempenho operacional  (PONOMAROV; HOLCOMB, 

2009).  

Em relação às hipóteses apresentadas, pôde-se verificar que a colaboração na cadeia de 

suprimentos apresentou relação positiva com o desempenho operacional, na relação direta 

entre os constructos, com carga de 0,474 para o nível de significância p ≤ 0,01, confirmando 

parcialmente a hipótese H1. A colaboração na cadeia de suprimentos apresentou relação 

positiva com as capabilidades operacionais com carga de 0,645, a relação mais forte entre os 

constructos, ao nível de significância de p ≤ 0,01, confirmando a hipótese H2. As 

capabilidades operacionais, por sua vez, apresentaram relação positiva com o desempenho 

operacional, com carga de 0,428 ao nível de significância p ≤ 0,01, confirmando também a 

hipótese H3. 

E finalmente, em relação ao objetivo geral, que procurou verificar a mediação das 

capabilidades operacionais na relação entre a colaboração e o desempenho operacional nas 

cadeias de suprimentos das empresas do setor de bens de capital do Brasil, pode-se afirmar 

que foi alcançado. 

Com a redução dos coeficientes estruturais na relação entre a colaboração da cadeia de 

suprimentos e o desempenho operacional, após a inclusão das capabilidades operacionais no 

modelo direto, que foi reduzido de 0,474 (p ≤  0,01) para 0,190 (p > 0,05), não significante, 

atendeu-se aos critérios estabelecidos por Baron e Kenny (1986) para a mediação das 

variáveis, confirmando assim a mediação das capabilidades operacionais (hipótese H4). A 

mediação das capabilidades operacionais também foi confirmada pelo teste de Sobel, Aroian e 

Goodman, ao nível de significância p ≤  0,01.  

A partir dos resultados do estudo, surgiram implicações de natureza teórica-empírica. 

A primeira se referiu a relação positiva entre a colaboração na cadeia de suprimentos e o 

desempenho operacional (relação direta entre os constructos). A colaboração compreende o 

compartilhamento de recursos, o compartilhamento de informações, a definição de objetivos 

comuns entre os membros da cadeia, entre outras práticas. No âmbito das empresas 

pesquisadas do setor de bens de capital, o estudo mostrou que a colaboração na cadeia de 
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suprimentos ainda precisava evoluir com as empresas adotando práticas colaborativas mais 

consistentes, como por exemplo, compartilhar recursos e informações, especialmente as 

informações de cunho mais estratégico, e desta maneira conseguir atingir o melhor 

desempenho operacional. 

A segunda implicação se refere ao efeito da colaboração nas capabilidades 

operacionais da empresa. A colaboração entre empresa compradora e fornecedora da cadeia 

afeta positivamente as capabilidades operacionais. Assim, para que se aprimorem estas 

capabilidades ou para que melhorias internas nas operações tenham efeito, é de fundamental 

importância o aprofundamento das práticas colaborativas na cadeia de suprimentos. O 

compartilhamento de informações, de recursos e os objetivos comuns entre empresa e seus 

fornecedores são fator chave para se aprimorar e tirar o melhor proveito das capabilidades 

operacionais tanto da empresa compradora como da fornecedora. 

As capabilidades operacionais afetando o desempenho operacional, como outra 

implicação, leva a inferir que as capabilidades operacionais de qualidade, flexibilidade e 

entrega são o caminho para se atingir o melhor desempenho operacional das organizações. 

Apesar desta constatação, mesmo com excelentes capabilidades operacionais, a forma de se 

atingir este melhor desempenho passa necessariamente pela colaboração entre empresas na 

cadeia de suprimentos. 

Por fim, a última implicação se referiu ao papel mediador das capabilidades 

operacionais e a sua influência sobre a relação colaboração e desempenho na cadeia de 

suprimentos. O aperfeiçoamento das capabilidades operacionais, em especial a flexibilidade 

de prazos e de especificação, são fator importante para se atingir os melhores resultados da 

cadeia do setor de bens e capital, o que é de extrema relevância  uma vez que apesar da 

crescente migração de operações e da compra de componentes e partes de equipamentos em 

outros países, o setor ainda contínua com uma forte presença industrial instalada no Brasil.  

Assim, como contribuições gerenciais, o estudo evidenciou que a colaboração na 

cadeia de suprimentos têm impacto nos resultados das organizações e que as capabilidades 

operacionais, relacionadas as operações de manufatura, são fator importante nesta relação. 

Desta forma, os gestores devem entender estas relações tanto na sua empresa como nos 

parceiros da cadeia de suprimentos em que as empresas estão inseridas para obterem os 

melhores resultados, que passam, necessariamente, pelo desenvolvimento e aprimoramento da 

colaboração com os seus principais fornecedores, e no entendimento das capabilidades 

operacionais da organização.  
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Convém ressaltar, no entanto, que as conclusões deste estudo foram limitadas pelo 

tamanho da amostra, o critério de escolha dos participantes (por acessibilidade) e pelo  

instrumento de pesquisa adotado nas duas fases deste estudo. 

Diante do exposto, sugere-se para prosseguimento desta pesquisa: a) ampliar o 

tamanho da amostra; b) verificar diferenças em outros setores de atividade; c) aprofundar os 

estudos em relação a correlação entre capabilidades operacionais dos fornecedores e das 

empresas compradoras; d) verificar se nas empresas instaladas no Brasil, as capabilidades 

operacionais são cumulativas (partem de uma capabilidade principal e na sequência as outras 

também são aprimoradas), complementares (uma capabilidade está relacionada à outra e a 

complementa) ou excludentes (melhorar uma capabilidade impacta negativamente em outra 

capabilidade) e; e) incluir na pesquisa outros elementos da colaboração como, por exemplo,  

as decisões sincronizadas (decisões tomadas em comum para se atingir os melhores resultados 

na cadeia); o alinhamento de incentivos (compartilhamento de riscos e recompensas entre os 

parceiros da cadeia) e a criação de conhecimento comum (desenvolver o conhecimento 

recíproco através do trabalho conjunto na cadeia).   

Em conclusão, o estudo foi consistente em mostrar que a capabilidade operacional 

mediava à relação entre a colaboração na cadeia de suprimentos e o desempenho operacional, 

além de mostrar o estágio atual de implementação de práticas colaborativas na cadeia de 

suprimentos do setor de bens de capital, das empresas instaladas no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 2001.  

ABDALLAH, A. B.; OBEIDAT, B. Y.; AQQAD, N. O. The Impact of Supply Chain 

Management Practices on Supply Chain Performance in Jordan: The Moderating Effect of 

Competitive Intensity. International Business Research, v. 7, n. 3, p. 13–28, 2014.  

ABIMAQ. Proposta de Políticas de Competitividade para a Indústria Brasileira de Bens de 

Capital Mecânicos. Disponível em: <http://www.abimaq.org.br/comunicacoes/pre/2014/ 

carta_aos_presidenciaveis.pdf>. Acesso em: 11 out. 2014a.  

ABIMAQ. Queda consecutiva pelo segundo ano na indústria.Disponível em: <http:// www 

.abimaq.org.br/site.aspx/Abimaq-Informativo-Mensal-Infomaq?DetalheClipping40& Codigo 

Clipping=801>. Acesso em: 13 jun. 2014b.  

ADAMS, F. G. et al. Supply chain collaboration, integration, and relational technology: How 

complex operant resources increase performance outcomes. Journal of Business Logistics, v. 

35, n. 4, p. 299–317, 2014.  

AVELLA, L.; VAZQUEZ-BUSTELO, D.; FERNANDEZ, E. Cumulative manufacturing 

capabilities: an extended model and new empirical evidence. International Journal of 

Production Research, v. 49, n. 3, p. 707 – 729, 2011.  

BAILY, P. et al. Compras: Princípios e Administração. São Paulo: Atlas, 2000.  

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.  

BARON, R. M.; KENNY, D. A. The moderator-mediator variable distinction in social 

psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of 

Personality and Social Psychology, v. 51, n. 6, p. 1173–1182, 1986.  

BARRAT, M. Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply 

Chain Management, v. 9, n. 1, p. 30–42, 2004.  

BLANKLEY, A. A conceptual model for evaluating the financial impact of supply chain 

management technology investments. The International Journal of Logistics Management, 

v. 19, n. 2, p. 155–182, 2008.  

BNDES. Porte de empresa. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/ 

bndes_pt/ Institucional/Apoio_Financeiro/porte.html>. Acesso em: 17 jan. 2015.  

BNDES. Áreas de Atuação. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/ bndes/ 

bndes_pt /Areas_de_ Atuacao/ Industria/>. Acesso em: 5 ago. 2014.  

BNDES. Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais. Disponível em: 

<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2842/7/Perspectivas do investimento 

2015-2018 e panoramas setoriais_atualizado_BD.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2015.  

BOUNCKEN, R. B. Supply Chain Contingencies: The Effects of Up-Stream Directives on 

Supplier’s Innovation Performance. Engeneering Management Journal, v. 23, n. 4, 2011.  

BOWERSOX, D. J. et al. Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos. 4. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2014.  

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; STANK, T. P. Ten mega-trends that will revolutionize 

supply chain logistics. Journal of Business Logistics, v. 21, n. 2, 2000.  



197 

 

 

 

BRATIĆ, D. Achieving a Competitive Advantage by SCM. IBIMA Business Review 

Journal, v. 2011, p. 1–13, 2011.  

CAO, M. et al. Supply chain collaboration: conceptualisation and instrument development. 

International Journal of Production Research, v. 48, n. 22, p. 6613–6635, 2010.  

CAO, M.; ZHANG, Q. Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and 

firm performance. Journal of Operations Management, v. 29, n. 3, p. 163–180, 2011.  

CASSIVI, L. Collaboration planning in a supply chain. Supply Chain Management: An 

International Journal, v. 11, n. 3, p. 249–258, 2006.  

CHEN, J.; SOHAL, A. S.; PRAJOGO, D. I. Supply chain operational risk mitigation: a 

collaborative approach. International Journal of Production Research, v. 51, n. 7, p. 2186–

2199, 2013.  

CHIN, W. W. The partial least squares approach for structural equation modeling. In: 

Modern methods for business research. London: Lawrence Erlbaun Associates, 1998. 

CHO, J. The Sequential Relationships among Operational Capabilities and Performance in 

Service Industry: An Empirical Study. Seoul Journal of Business, v. 20, n. 2, p. 23–47, 2014.  

CHOPRA, S.; MEINDL, P. Supply Chain Management: Strategy, Planning and 

Operation. New Hersey: Prentice Hall, 2001.  

CHRISTOPHER, M. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2001.  

CHUNG, W.; SWINK, M. Patterns of Advanced Manufacturing Technology Utilization and 

Manufacturing Capabilities. Production and Operations Management, v. 18, n. 5, p. 533–

545, 2009.  

COHEN, J. et al. Apllied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral 

Sciences. 3. ed. [s.l.] Lawrence Erlbaum Associates, 2003.  

COOK, L. S.; HEISER, D. R.; SENGUPTA, K. The moderating effect of supply chain role on 

the relationship between supply chain practices and performance: An empirical analysis. 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, v. 41, n. 2, p. 

104–134, 2011.  

COSTA NETO, P. L. . Estatística. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.  

COUSENS, A.; SZWEJCZEWSKI, M.; SWEENEY, M. A process for managing 

manufacturing flexibility. International Journal of Operations & Production 

Management, v. 29, n. 4, p. 357–385, 2009.  

CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2007.  

DANESE, P.; BORTOLOTTI, T. Supply chain integration patterns and operational 

performance: a plant-level survey-based analysis. International Journal of Production 

Research, v. 52, n. 23, p. 7062–7083, 2014.  

DANESE, P.; ROMANO, P. Supply chain integration and efficiency performance: a study on 

the interactions between customer and supplier integration. Supply Chain Management, v. 

16, n. 4, p. 220–230, 2011.  

 



198 

 

 

 

DANESE, P.; ROMANO, P. The moderating role of supply network structure on the 

customer integration-efficiency relationship. International Journal of Operations & 

Production Management, v. 33, n. 4, p. 372–393, 2013.  

DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. Fundamentos da Administração da 

Produção. 3a. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.  

DAWES, J. Five point vs. eleven point Scales: Does it make a difference to data 

characteristics? Australasian Journal of Market Research, v. 10, n. 1, p. 1–17, 2002.  

DEAKIN, H.; WAKEFIELD, K. SKYPE interviewing: reflections of two PhD researchers. 

Qualitative Research, 2013.  

DOZ, Y. L.; HAMEL, G. The art of creating value through partnering. Harvard Business 

School Publication Corp. , 1998.  

ELLRAM, L. M.; COOPER, M. C. Supply Chain Management : It ’ S All About the Journey , 

Not the Destination. Journal of Supply Chain Management, v. 50, n. 1, p. 8–20, 2014.  

ERIK ERIKSSON, P. Improving construction supply chain collaboration and performance: a 

lean construction pilot project. Supply Chain Management: An International Journal, v. 

15, n. 5, p. 394–403, 2010.  

EXAME. A Nova Natureza do Nosso Desafio Competitivo. Editora Abril, jul. 2014.  

FÁVERO, L. P. et al. Análise de Dados: Modelagem Multivariada para Tomada de 

Decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

FAWCETT, S. E. et al. Information sharing and supply chain performance: the role of 

connectivity and willingness. Supply Chain Management: An International Journal, v. 12, 

n. 5, p. 358–368, 2007.  

FAWCETT, S. E. et al. Information Technology as an enabler of supply chain collaboration: 

A dynamic-capabilities perspective. Journal of Supply Chain Management, v. 47, n. 1, 

2011.  

FAWCETT, S. E. et al. Peeking Inside the Black Box: Toward an Understanding of Supply 

Chain Collaboration Dynamics. Journal of Supply Chain Management, v. 48, n. 1, 2012.  

FAWCETT, S. E.; MAGNAN, G. M.; FAWCETT, A. M. Mitigating resisting forces to 

achieve the collaboration-enabled supply chain. Benchmarking: An International Journal, 

v. 17, n. 2, p. 269–293, 2010.  

FAWCETT, S. E.; MAGNAN, G. M.; MCCARTER, M. W. A Three-Stage Implementation 

Model for Supply Chain Collaboration. Journal of Business Logistics, v. 29, n. 1, p. 93–112, 

2008.  

FERREIRA, A. G. C. Bibliometria na avaliação de periódicos científicos. Revista de Ciência 

da Informação, v. 11, n. 3, 2010.  

FIESP. Panorama da Indústria de Transformação Brasileira. Disponível em: <www.fiesp. 

com.br/arquivo-download/?id=141574>. Acesso em: 10 jun. 2014.  

FIESP. Rumos da Indústria Paulista. Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/indices-

pesquisas-e-publicacoes/rumos-da-industria/>. Acesso em: 19 fev. 2016.  

FORNELL, C.; LARCKER, D. Evaluating structural equation models with unobservable 

variables and measurement error. Journal of Marketing Research, v. 18, n. 1, 1981.  



199 

 

 

 

FORSLUND, H.; JONSSON, P. Obstacles to supply chain integration of the performance 

management process in buyer-supplier dyads: The buyers’ perspective. International 

Journal of Operations & Production Management, v. 29, n. 1, p. 77–95, 2009.  

GENTRY, J. J. Strategic alliances in purchasing: Transportation is the vital link. 

International Journal of Purchasing and Materials Management, v. 29, n. 3, p. 11, 1993.  

GIMENEZ, C.; VENTURA, E. Logistics-production, logistics-marketing and external 

integration: Their impact on performance. International Journal of Operations & 

Production Management, v. 25, n. 1, p. 20–38, 2005.  

GLIGOR, D. M.; HOLCOMB, M. C. Understanding the role of logistics capabilities in 

achieving supply chain agility: a systematic literature review. Supply Chain Management, v. 

17, n. 4, p. 438–453, 2012.  

GOLGECI, I.; Y. PONOMAROV, S. Does firm innovativeness enable effective responses to 

supply chain disruptions? An empirical study. Supply Chain Management: An 

International Journal, v. 18, n. 6, p. 604–617, 2013.  

GONZÁLEZ‐BENITO, J. Information technology investment and operational performance in 

purchasing. Industrial Management & Data Systems, v. 107, n. 2, p. 201–228, 2007.  

GREEN JR., K. W. et al. Green supply chain management practices: impact on performance. 

Supply Chain Management, v. 17, n. 3, p. 290–305, 2012.  

GREEN JR., K. W.; MCGAUGHEY, R.; CASEY, K. M. Does supply chain management 

strategy mediate the association between market orientation and organizational performance? 

Supply Chain Management: An International Journal, v. 11, n. 5, p. 407–414, 2006.  

HADAYA, P.; CASSIVI, L. The role of joint collaboration planning actions in a demand‐
driven supply chain. Industrial Management & Data Systems, v. 107, n. 7, p. 954–978, 

2007.  

HAIR JR, J. F. et al. Análise multivariada de dados. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

HALL, R. H. Organizações: estruturas, processos e resultados. 8. ed. São Paulo: Person 

Education, 2004.  

HATANI, L. et al. The Role of Competitiveness as Mediator for the Relation between Supply 

Chain Flexibility and Firm Performance. Journal of Management Research, v. 5, n. 1, p. 

269–291, 2013.  

HENSELER, J.; SARSTEDT, M. Goodness-of-fit indices for partial least squares path 

modeling. Computational Statistics, v. 28, n. 2, p. 565–580, 2013.  

HINKKA, V.; FRÄMLING, K.; TÄTILÄ, J. Supply chain tracking: aligning buyer and 

supplier incentives. Industrial Management & Data Systems, v. 113, n. 8, p. 1133–1148, 

2013.  

HONG, P.; JEONG, J. Supply chain management practices of SMEs: from a business growth 

perspective. Journal of Enterprise Information Management, v. 19, n. 3, p. 292–302, 

2006.  

HSU, C. et al. Supply chain management practices as a mediator of the relationship between 

operations capability and firm performance. International Journal of Production Research, 

v. 47, n. 3, p. 835–855, 2009.  

 



200 

 

 

 

IBGE. Disponível em: <http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=C&TabelaBusca 

=CNAE_200@CNAE 2.0>. Acesso em: 5 ago. 2014.  

IYER, K. N. S. Demand chain collaboration and operational performance: role of IT analytic 

capability and environmental uncertainty. Journal of Business & Industrial Marketing, v. 

26, n. 2, p. 81–91, 2011.  

IYER, K. N. S.; IVASTAVA, P.; RAWWAS, M. Y. A. Aligning Supply Chain Relational 

Strategy with the Market Environment: Implications for Operational Performance. The 

Journal of Marketing Theory and Practice, v. 22, n. 1, p. 53–72, 2014.  

JIN, B. Performance implications of information technology implementation in an apparel 

supply chain. Supply Chain Management: An International Journal, v. 11, n. 4, 2006.  

JONSSON, P.; RUDBERG, M.; HOLMBERG, S. Centralised supply chain planning at 

IKEA. Supply Chain Management: An International Journal, v. 18, n. 3, p. 337–350, 

2013.  

JÜTTNER, U.; MAKLAN, S. Supply chain resilience in the global financial crisis: an 

empirical study. Supply Chain Management: An International Journal, v. 16, n. 4, p. 246–

259, 2011.  

KAHN, K. B.; MALTZ, E. N.; MENTZER, J. T. Demand Collaboration: Effects on 

Knowledge Creatio, Relationships, and Supply Chaun Performance. Journal of Business 

Logistics, v. 27, n. 2, 2006.  

KAMPSTRA, R. P.; ASHAYERI, J.; GATTORNA, J. L. Realities of supply chain 

collaboration. The International Journal of Logistics Management, v. 17, n. 3, p. 312–330, 

2006.  

KERLINGER, F. N. A metodologia da pesquisa em ciências sociais: um tratamento 

conceitual. 1. ed. São Paulo: EPU, 1980.  

KOCHE, J. C. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e prática da 

pesquisa. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 1997.  

KOH, S. C. L. et al. The impact of supply chain management practices on performance of 

SMEs. Industrial Management & Data Systems, v. 107, n. 1, p. 103–124, 2007.  

KOHLI, A. S.; JENSEN, J. B. Assessing Effectiveness of Supply Chain Collaboration : An 

Empirical Study. Supply Chain Forum: An International Journal, v. 11, n. 2, p. 2–16, 

2010.  

KRAUSE, D. R.; PAGELL, M.; CURKOVIC, S. Toward a measure of competitive priorities 

for purchasing. Journal of Operations Management, v. 19, n. 4, p. 497–512, 2001.  

KUMAR, G.; BANERJEE, R. N. Supply chain collaboration index: an instrument to measure 

the depth of collaboration. Benchmarking: An International Journal, v. 21, n. 2, p. 184–

204, 2014.  

LAMBERT, D. M.; COOPER, M. C.; PAGH, J. D. Supply Chain Management: 

Implementation Issues and Research Opportunities. The International Journal of Logistics 

Management, v. 9, n. 2, p. 1–20, 1998.  

LEE, B. et al. Evaluating antecedents and consequences of supply chain activities: an 

integrative perspective. International Journal of Production Research, v. 48, n. 3, p. 657–

682, 2010.  



201 

 

 

 

LEENDERS, M. R.; FEARON, H. E. Purchasing and Supply Management. 11 a ed. EUA: 

Irwin McGraw-Hill, 1997.  

LEEUW, S. DE; FRANSOO, J. Drivers of close supply chain collaboration: one size fits all? 

International Journal of Operations & Production Management, v. 29, n. 7, p. 720–739, 

2009.  

LI, X. et al. A unified model of supply chain agility: the work-design perspective. The 

International Journal of Logistics Management, v. 19, n. 3, p. 408–435, 2008.  

LIU, H. et al. Effects of supply chain integration and market orientation on firm performance: 

Evidence from China. International Journal of Operations & Production Management, v. 

33, n. 3, p. 322–346, 2013.  

MALHOTRA, M. K.; MACKELPRANG, A. W. Are internal manufacturing and external 

supply chain flexibilities complementary capabilities? Journal of Operations Management, 

v. 30, n. 3, p. 180–200, 2012.  

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing : uma orientação aplicada. Porto Alegre: 

Bookman, 2001.  

MANUJ, I.; MENTZER, J. T. Global supply chain risk management strategies. International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, v. 38, n. 3, p. 192–223, 2008.  

MATOPOULOS, A. et al. A conceptual framework for supply chain collaboration: empirical 

evidence from the agri‐food industry. Supply Chain Management: An International 

Journal, v. 12, n. 3, p. 177–186, 2007.  

MATTAR, F. N. Pesquisa de Marketing 1. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998a.  

MATTAR, F. N. Pesquisa de Marketing 2. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998b.  

MENTZER, J. T. Supply Chain Management. 1.ed. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 

2001.  

MENTZER, J. T. et al. Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 

v. 22, n. 2, p. 1–25, 2001.  

MENTZER, J. T. Fundamentals of Supply Chain Management - Twelve Drivers of 

Competitive Advantage. Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.  

MENTZER, J. T.; MIN, S.; BOBBITT, L. M. Toward a unified theory of logistics. 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, v. 34, n. 8, p. 

606–627, 2004.  

MIN, S. et al. Supply chain collaboration: what’s happening? The International Journal of 

Logistics Management, v. 16, n. 2, p. 237–256, 2005.  

MONCZKA, R. M. et al. Success factors in strategic supplier alliances: The buying company 

perspective. American Institute for Decision Sciences, v. 29, n. 3, p. 553–577, 1998.  

MOORI, R. G.; SHIBAO, F. Y.; SANTOS, M. R. DOS. A influência da estratégia e das 

capabilidades para obtenção de desempenho nas empresas de bens de capital. Revista de 

Negócios, v. 18, n. 3, p. 76–94, 2013.  

MORE, D.; BASU, P. Challenges of supply chain finance. Business Process Management 

Journal, v. 19, n. 4, p. 624–647, 2013.  

 



202 

 

 

 

NAIR, A. Linking manufacturing postponement, centralized distribution and value chain 

flexibility with performance. International Journal of Production Research, v. 43, n. 3, p. 

447–463, 2005.  

NAND, A. A.; SINGH, P. J.; BHATTACHARYA, A. Do Innovative Organisations Compete 

on Single or Multiple Operational Capabilities? International Journal of Innovation 

Management, v. 18, n. 3, 2014.  

NASSIF, A. Estrutura e Competitividade da Indústria de Bens de Capital. BNDES, 2007.  

NATH, P.; NACHIAPPAN, S.; RAMANATHAN, R. The impact of marketing capability, 

operations capability and diversification strategy on performance: A resource-based view. 

Industrial Marketing Management, v. 39, n. 2, p. 317–329, 2010.  

NAVEH, E.; MARCUS, A.; MOON, H. K. Implementing ISO 9000: performance 

improvement by first or second movers. International Journal of Production Research, v. 

42, n. 9, p. 1843–1863, 2004.  

NOREK, C.; LANGLEY, J.; MOREIRA, P. Colaboração: Apesar de muita discussão, faltam 

implementações. Revista Mundo Logística, p. 26–32, 2010.  

OJHA, D.; GIANIODIS, P. T.; MANUJ, I. Impact of logistical business continuity planning 

on operational capabilities and financial performance. International Journal of Logistics 

Management, The, v. 24, n. 2, p. 180–209, 2013.  

OU, C. S. et al. A structural model of supply chain management on firm performance. 

International Journal of Operations & Production Management, v. 30, n. 5, p. 526–545, 

2010.  

PAULRAJ, A.; CHEN, I. J. Strategic Buyer?Supplier Relationships, Information Technology 

and External Logistics Integration. The Journal of Supply Chain Management, v. 43, n. 2, 

p. 2–14, 2007.  

PAWLAK, M.; MAŁYSZEK, E. A local collaboration as the most successful co‐ordination 

scenario in the supply chain. Industrial Management & Data Systems, v. 108, n. 1, p. 22–

42, 2008.  

PIRES, S. R. I. Gestão da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: Atlas, 2004.  

PONOMAROV, S. Y.; HOLCOMB, M. C. Understanding the concept of supply chain 

resilience. The International Journal of Logistics Management, v. 20, n. 1, 2009.  

PRAJOGO, D.; HUO, B.; HAN, Z. The effects of different aspects of ISO 9000 

implementation on key supply chain management practices and operational performance. 

Supply Chain Management, v. 17, n. 3, p. 306–322, 2012.  

QRUNFLEH, S.; TARAFDAR, M. Lean and agile supply chain strategies and supply chain 

responsiveness: the role of strategic supplier partnership and postponement. Supply Chain 

Management: An International Journal, v. 18, n. 6, p. 571–582, 2013.  

RALSTON, P. M.; GRAWE, S. J.; DAUGHERTY, P. J. Logistics salience impact on 

logistics capabilities and performance. International Journal of Logistics Management, 

The, v. 24, n. 2, p. 136–152, 2013.  

RAMANATHAN, U.; GUNASEKARAN, A.; SUBRAMANIAN, N. Supply chain 

collaboration performance metrics: a conceptual framework. Benchmarking: An 

International Journal, v. 18, n. 6, p. 856–872, 2011.  



203 

 

 

 

RECEITA FEDERAL. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/ 

cnaefiscal/ txtcnae.htm>. Acesso em: 5 ago. 2014.  

REYES, P. M.; MEADE, L. M. Improving Reverse Supply Chain Operational Performance : 

A Transsipment Application Study for Not-for-Profit Organizations. Journal of Supply 

Chain Management, v. 42, n. 1, 2006.  

RODRIGUES, D. M.; SELLITTO, M. A. Práticas logísticas colaborativas : o caso de uma 

cadeia de suprimentos da indústria automobilística. Revista de Administração USP, v. 43, n. 

1, p. 97–111, 2008.  

RUNGTUSANATHAM, M. et al. Supply-chain linkages and operational performance: A 

resource-based-view perspective. International Journal of Operations & Production 

Management, v. 23, n. 9, p. 1084–1099, 2003.  

SANTOS, M. DOS; PICCININI, M. S. Indústria Brasileira de Bens de Capital Mecânicos - 

Comércio Internacional. Revista do BNDES, v. 14, n. 29, p. 177–234, 2008.  

SCHOENHERR, T.; NARASIMHAN, R. The fit between capabilities and priorities and its 

impact on performance improvement: revisiting and extending the theory of production 

competence. International Journal of Production Research, v. 50, n. 14, p. 3755–3775, 

2012.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 20. ed. São Paulo: Cortez, 1996.  

SHI, V. G. et al. Natural resource based green supply chain management. Supply Chain 

Management: An International Journal, v. 17, n. 1, p. 54–67, 2012.  

SILVER, M. Estatística para a administração. São Paulo: Atlas, 2000.  

SIMATUPANG, T. M.; SRIDHARAN, R. Benchmarking supply chain collaboration : An 

empirical study. Benchmarking: An International Journal, v. 11, n. 5, 2004a.  

SIMATUPANG, T. M.; SRIDHARAN, R. A benchmarking scheme for supply chain 

collaboration. Benchmarking: An International Journal, v. 11, n. 1, p. 9–30, 2004b.  

SIMATUPANG, T. M.; SRIDHARAN, R. The collaboration index: a measure for supply 

chain collaboration. International Journal of Physical Distribution & Logistics 

Management, v. 35, n. 1, p. 44–62, 2005.  

SIMATUPANG, T. M.; SRIDHARAN, R. Design for supply chain collaboration. Business 

Process Management Journal, v. 14, n. 3, p. 401–418, 2008.  

SIMATUPANG, T. M.; WRIGHT, A. C.; SRIDHARAN, R. Applying the theory of 

constraints to supply chain collaboration. Supply Chain Management: An International 

Journal, v. 9, n. 1, p. 57–70, 2004.  

SINGH, P. J.; POWER, D. The nature and effectiveness of collaboration between firms, their 

customers and suppliers: a supply chain perspective. Supply Chain Management, v. 14, n. 3, 

p. 189–200, 2009.  

SINKOVICS, R. R.; ROATH, A. S. Strategic Orientation, Capabilities, and Performance in 

Manufacturer - 3PL Relationships. Journal of Business Logistics, v. 25, n. 2, p. 43–65, 2004.  

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 2a. ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2002.  

 



204 

 

 

 

SOON, Q. H.; UDIN, Z. M. Supply chain management from the perspective of value chain 

flexibility: an exploratory study. Journal of Manufacturing Technology Management, v. 

22, n. 4, p. 506–526, 2011.  

SOOSAY, C. A.; HYLAND, P. W.; FERRER, M. Supply chain collaboration: capabilities for 

continuous innovation. Supply Chain Management, v. 13, n. 2, p. 160–169, 2008.  

SQUIRE, B. et al. The effect of supplier manufacturing capabilities on buyer responsiveness: 

The role of collaboration. International Journal of Operations & Production 

Management, v. 29, n. 8, p. 766–788, 2009.  

STANK, T. P.; DITTMANN, J. P.; AUTRY, C. W. The new supply chain agenda: a synopsis 

and directions for future research. International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management, v. 41, n. 10, p. 940–955, 2011.  

STANK, T. P.; KELLER, S. B.; DAUGHERTY, P. J. Supply Chain Collaboration and 

Logistical Service Performance. Journal of Business Logistics, v. 22, n. 1, p. 29–48, 2001.  

SUNDRAM, V. P. K.; IBRAHIM, A. R.; GOVINDARAJU, V. G. R. C. Supply chain 

management practices in the electronics industry in Malaysia: Consequences for supply chain 

performance. Benchmarking: An International Journal, v. 18, n. 6, p. 834–855, 2011.  

TENENHAUS, M. et al. PLS path modeling. Computational Statistics and Data Analysis, 

v. 48, n. 1, p. 159–205, 2005.  

THATTE, A. A.; RAO, S. S.; RAGU-NATHAN, T. S. Impact Of SCM Practices Of A Firm 

On Supply Chain Responsiveness And Competitive Advantage Of A Firm. The Journal of 

Applied Business Research, v. 29, n. 2, 2013.  

THOMAS, D. J.; GRIFFIN, P. M. Coordinated supply chain management. European 

Journal Of Operational Research, p. 1–15, 1996.  

THOMAS, R. W.; ESPER, T. L.; STANK, T. P. Testing the Negative Effects of Time 

Pressure in Retail Supply Chain Relationships. Journal of Retailing, v. 86, n. 4, 2010.  

TSANG, K. K. The use of midpoint Likert Scale: The implications for educational research. 

Hong Kong Teachers`Centre Journal, v. 11, p. 121–130, 2012.  

VANPOUCKE, E.; BOYER, K. K.; VEREECKE, A. Supply chain information flow 

strategies: an empirical taxonomy. International Journal of Operations & Production 

Management, v. 29, n. 12, p. 1213–1241, 2009.  

VENKATRAMAN, N.; RAMANUJAM, V. Measurement of Business Performance in 

Strategy Research: A Comparison of Approches. The Academy of Management Review, v. 

11, n. 4, p. 801–814, 1986.  

VEREECKE, A.; MUYLLE, S. Performance improvement through supply chain 

collaboration in Europe. International Journal of Operations & Production Management, 

v. 26, n. 11, p. 1176–1198, 2006.  

VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 3 ed. ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2000.  

VERGARA, S. C. Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 2006.  

VIVALDINI, M.; PIRES, S. R. I.; SOUZA, F. B. Importância dos Fatores Não-tecnológicos 

na Implementação do CPFR. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. 14, n. 2, 

p. 289–309, 2010.  



205 

 

 

 

VOLTOLINI, E. Estratégias de Cadeia de Suprimentos. Revista Mundo Logística, p. 61–69, 

2009.  

WETZELS, M., ODEKERKEN-SCHRODER, G., OPPEN, C. V. Using PLS Path Modeling 

for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS 

Quarterly, v. 33, n. 1, p. 177–195, 2009.  

WIENGARTEN, F. et al. Collaborative supply chain practices and performance: exploring 

the key role of information quality. Supply Chain Management, v. 15, n. 6, p. 463–473, 

2010.  

WIENGARTEN, F. et al. Assessing the value creation process of e‐business along the supply 

chain. Supply Chain Management: An International Journal, v. 16, n. 4, p. 207–219, 

2011.  

WIENGARTEN, F. et al. Investigating the impact of e-business applications on supply chain 

collaboration in the German automotive industry. International Journal of Operations & 

Production Management, v. 33, n. 1, p. 25–48, 2013.  

WONG, W. P.; WONG, K. Y. Supply chain management, knowledge management capability, 

and their linkages towards firm performance. Business Process Management Journal, v. 17, 

n. 6, p. 940–964, 2011.  

WOOK KIM, S. The effect of supply chain integration on the alignment between corporate 

competitive capability and supply chain operational capability. International Journal of 

Operations & Production Management, v. 26, n. 10, p. 1084–1107, 2006.  

WU, S. J.; MELNYK, S. A.; FLYNN, B. B. Operational Capabilities: The Secret Ingredient. 

Decision Sciences, v. 41, n. 4, p. 721–754, 2010.  

WU, S.; MELNYK, S. A.; SWINK, M. An empirical investigation of the combinatorial nature 

of operational practices and operational capabilities. International Journal of Operations & 

Production Management, v. 32, n. 2, p. 121–155, 2012.  

XU, K.; DONG, Y. Information gaming in demand collaboration and supply chain 

performance. Journal of Business Logistics, v. 25, n. 1, 2004.  

YIN, R. K. Case study research: design and methods. 2. ed. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 1994.  

ZACHARIA, Z. G. Z.; NIX, N. W. N.; LUSCH, R. R. F. An Analysis of Supply Chain 

Collaborations and Their Effect on Performance Outcomes. Journal of Business Logistics, v. 

30, n. 2, p. 101–123, 2009.  

ZHANG, J. A.; GARRETT-JONES, S.; SZETO, R. Innovation Capability and Market 

Performance: the Moderating Effect of Industry Dynamism. International Journal of 

Innovation Management, v. 17, n. 2, 2013.  

ZHANG, M. et al. Evaluating outsourcing partners’ capability: a case study from the 

pharmaceutical supply chain. Journal of Manufacturing Technology Management, v. 24, 

n. 8, p. 1080–1101, 2013.  

ZSIDISIN, G. A.; ELLRAM, L. M. Activities related to purchasing and supply management 

involvement in supplier alliances. International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management, v. 31, n. 9, p. 629–646, 2001.  



206 

 

 

 

  APÊNDICE A –  Artigos Selecionados – Análise Bibliométrica  
 

Artigo Pesquisa Resumo do artigo 

COLABORAÇÃO 

1 SIMATUPANG, T. M.; 

SRIDHARAN, R. Design for 

supply chain collaboration. 

Business Process Management 

Journal, v. 14, n. 3, p. 401–418, 

2008.  

Qualitativa A colaboração da cadeia de suprimentos faz com que os membros 

melhorem os seus desempenhos individuais e coletivos. O estudo teve 

como proposta desenhar um modelo de colaboração composto por cinco 
elementos-chave (sistema, compartilhamento de informações, 

sincronização de decisão, o alinhamento de incentivos, e os processos da 

cadeia de suprimentos). 

2 LEEUW, S. DE; FRANSOO, J. 
Drivers of close supply chain 

collaboration: one size fits all? 

International Journal of 

Operations & Production 

Management, v. 29, n. 7, p. 720–
739, 2009.  

Qualitativa A pesquisa mostrou  que não existe uma combinação de características de 
mercado, de produtos e de parceiros que impulsionam as cadeias de 

suprimentos, ou seja, não existe um modelo pronto que se adeque a todas 

as situações, mas sim, muitas combinações diferentes que podem  levar a 

uma estreita colaboração na cadeia de suprimentos.  A pesquisa também 

apontou que é mais forte do lado dos fornecedores do que dos clientes e 
que deve se ter cuidado para não gerar acomodação entre as empresas. 

3 FAWCETT, S. E. et al. Peeking 

Inside the Black Box: Toward an 

Understanding of Supply Chain 
Collaboration Dynamics. Journal 

of Supply Chain Management, 

v. 48, n. 1, 2012.  

Qualitativa Apresentado um modelo que mostra as forças que facilitam a colaboração 

e as que dificultam o processo, mostrou também as características e 

comportamentos que capacitam e dificultam todo o processo de 
colaboração. 

4 MATOPOULOS, A. et al. A 

conceptual framework for supply 

chain collaboration: empirical 

evidence from the agri‐food 

industry. Supply Chain 

Management: An International 

Journal, v. 12, n. 3, p. 177–186, 

2007.  

Qualitativa O estudo de caso identificou a importância da confiança, poder, 

dependência, e compartilhamento de riscos e recompensas para se 

estabelecer e manter as  relações na cadeia de suprimentos, bem como, o 
papel dos elementos acima na seleção de parceiros, e na extensão e 

profundidade da colaboração. A seleção das tecnologias de informação e 

do compartilhamento de dados também precisa ser estabelecido para se 
manter relações com os parceiros da cadeia. 

5 STANK, T. P.; DITTMANN, J. 

P.; AUTRY, C. W. The new 

supply chain agenda: a synopsis 
and directions for future research. 

International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management, v. 41, n. 

10, p. 940–955, 2011. 

Qualitativa O objetivo deste artigo foi: a) resumir as conclusões do livro The New 

Supply Chain Agenda (Slone, Dittmann, e Mentzer 2010) e b) analisar a 

pesquisa acadêmica associada e  identificar  lacunas de conhecimento 
fundamentais, sugerindo áreas para pesquisas acadêmicas futuras. O 

artigo resume e justapõe os principais elementos desse livro com uma 

revisão de conteúdo de literatura existente na área de logística e SCM, 
alinhando lacunas no conhecimento com chamadas para pesquisas 

futuras.  

6 FAWCETT, S. E.; MAGNAN, G. 
M.; MCCARTER, M. W. A 

Three-Stage Implementation 

Model for Supply Chain 
Collaboration. Journal of 

Business Logistics, v. 29, n. 1, p. 

93–112, 2008.  

Qualitativa Modelo de três estágios para implementação da colaboração na cadeia de 
suprimentos: 1) Criação e entendimento da cadeia de suprimentos; 2) 

remoção das resistências a colaboração na cadeia e 3) Melhoria contínua 

da capabilidade de colaboração.  Os entrevistados relataram que a falta de 
colaboração não se relaciona com a falta de iniciativa e sim com a falta de 

maturidade em mudar os processos. 

7 SOOSAY, C. A.; HYLAND, P. 
W.; FERRER, M. Supply chain 

collaboration: capabilities for 

continuous innovation. Supply 

Chain Management, v. 13, n. 2, 

p. 160–169, 2008.  

Qualitativa Os resultados do estudo mostraram que houve colaboração nas dez 
empresas pesquisadas, os gestores exemplificaram e explicaram como 

suas empresas se integram com os fornecedores e clientes. Eles definiram 

como são os procedimentos nas relações com os parceiros, o 
compartilhamento de conhecimento e dos processos,  e posteriormente 

como são feitos o planejamento  conjunto e os investimentos para 

melhorar as operações, sistemas e processos. 

8 ERIK ERIKSSON, P. Improving 

construction supply chain 

collaboration and performance: a 
lean construction pilot project. 

Supply Chain Management: An 

International Journal, v. 15, n. 
5, p. 394–403, 10 ago. 2010.  

Qualitativa Aumentar a colaboração na cadeia de suprimentos e o desempenho na 

indústria da construção é fundamental para os objetivos de negócio de 

curto prazo na indústria de construção, bem como para a vantagem 
competitiva no longo prazo. A produção  enxuta é uma abordagem que 

tem sido adotada em muitos ambientes industriais diferentes como um 

meio para melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos. Nos 
projetos na  indústria da construção, a produção enxuta  ainda não foi 

amplamente adotada. O objetivo do artigo foi aumentar a compreensão de 

como os vários aspectos da produção enxuta podem ser implementados 
em um projeto de construção e como eles afetam os membros da cadeia 

de suprimentos e o seu desempenho. 

9 KAMPSTRA, R. P.; 

ASHAYERI, J.; GATTORNA, J. 
L. Realities of supply chain 

collaboration. The International 

Journal of Logistics 

Management, v. 17, n. 3, p. 312–

330, set. 2006.  

Qualitativa A estrutura da colaboração em especial depende das funções de negócios 

das organizações envolvidas, ou seja, a força de cada organização na 
cadeia. Em segundo lugar, em algum momento a colaboração vai 

enfrentar alguma restrição de cadeia de suprimentos que limita uma maior 
colaboração. Em terceiro lugar, as cadeias de suprimentos  não são 

necessariamente todas colaborativas. Em quarto lugar, a colaboração 

acaba em fracasso quando os excessivos compromissos obscurecem o 
processo de colaboração 
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10 CAO, M.; ZHANG, Q. Supply 

chain collaboration: Impact on 

collaborative advantage and firm 
performance. Journal of 

Operations Management, v. 29, n. 

3, p. 163–180, mar. 2011. 

Quantitativa 

 

As empresas têm se esforçado para conseguir uma maior colaboração da 

cadeia de suprimentos para alavancar os recursos e conhecimento de seus 

fornecedores e clientes. O objetivo do estudo foi descobrir a natureza da 
colaboração na cadeia de suprimentos e o seu impacto no desempenho da 

empresa. Os resultados indicam que a colaboração na cadeia de 

suprimentos melhora a vantagem colaborativa e de fato tem uma 
influência sobre o desempenho da empresa. A vantagem colaborativa 

permite que os parceiros da cadeia de suprimentos alcancem  sinergias e  

um desempenho superior. A vantagem colaborativa medeia a relação 
entre a colaboração na cadeia de suprimentos e desempenho da empresa 

para as pequenas empresas e medeia parcialmente a relação para as 

médias e grandes empresas. 

11 HADAYA, P.; CASSIVI, L. The 

role of joint collaboration 

planning actions in a demand‐
driven supply chain. Industrial 

Management & Data Systems, 

v. 107, n. 7,  2007.  

Qualitativa O estudo demonstrou que as ações de planejamento colaborativo 

impactam  positiva e significativamente a força dos relacionamentos entre 

as organizações. Os resultados também mostram que o uso de sistemas de 
informação entre as organizacionais medeia o impacto das ações de 

planejamento colaborativo e da força dos relacionamentos sobre a 

flexibilidade da empresa. 

12 KAHN, K. B.; MALTZ, E. N.; 

MENTZER, J. T. Demand 
Collaboration: Effects on 

Knowledge Creatin, 

Relationshipes, and Supply Chain 
Performance. Journal of 

Business Logistics, v. 27, n. 2, 

2006.  

Quantitativa 

 

Utilizou-se um jogo de simulação para a colaboração na demanda 

(baseada: em tecnologia, em afinidade, em transações, e em todos os 
elementos) e seus efeitos na melhoria de desempenho operacional e na 

criação de conhecimento. Os resultados mostraram que a colaboração 

completa na demanda não foi a que apresentou o melhor desempenho, 
perdendo para a baseada em afinidade, mostrando o quanto o 

relacionamento é importante para o desempenho. 

13 VEREECKE, A.; MUYLLE, S. 

Performance improvement 

through supply chain 
collaboration in Europe. 

International Journal of 

Operations & Production 

Management, v. 26, n. 11, p. 

1176–1198, 2006.  

Qualitativa 

 

O estudo se propôs a testar empiricamente a relação entre colaboração na 

SC e as melhorias de desempenho. Os resultados empíricos apresentados 

neste estudo suportam a ideia de que uma abordagem de colaboração, 
tanto com fornecedores como com clientes, provocam melhorias de 

desempenho. Como resultado o estudo mostrou que os esforços de 

colaboração separados com fornecedores ou com os clientes apresentam 
melhorias de desempenho menores. A colaboração em conjunto tanto 

com fornecedores e clientes resultam em desempenho superiores. 

14 FAWCETT, S. E.; MAGNAN, G. 

M.; FAWCETT, A. M. 
Mitigating resisting forces to 

achieve the collaboration-enabled 
supply chain. Benchmarking: 

An International Journal, v. 17, 

n. 2, p. 269–293, 2010. 

Quantitativa 

 

Com a intensificação da competição algumas empresas se voltam para 

iniciativas de colaboração, buscando atenuar as resistências e implantar 
facilitadores de processo. As estruturas das organizações e a cultura estão 

se transformando para apoiar as estratégias de colaboração. Como 
resultado, as capabilidades de colaboração melhoram e como resultado 

estas organizações obtém altos níveis de serviço ao cliente e de 

produtividade. 

15 SINGH, P. J.; POWER, D. The 
nature and effectiveness of 

collaboration between firms, their 

customers and suppliers: a supply 
chain perspective. Supply Chain 

Management, v. 14, n. 3, p. 189–

200, 2009.  

Quantitativa 
 

Os resultados deste estudo indicaram que a colaboração com os parceiros 
comerciais são importantes drivers para o melhor desempenho da 

empresa. As organizações devem se concentrar no relacionamento 

combinado com clientes e fornecedores. A importância de uma 
abordagem equilibrada é confirmada pela correlação significativa 

registrada entre os constructos relacionamento com clientes e 

envolvimento com fornecedores e pelos efeitos significativos sobre o 
desempenho em cada organização. 

16 

 

FAWCETT, S. E. et al. 

Information Technology as an 
enabler of supply chain 

collaboration: A dynamic-

capabilities perspective. Journal 

of Supply Chain Management, 

v. 47, n. 1, 2011.  

Quantitativa 

 

Apesar dos investimentos em TI muitas organizações não conseguiram 

obter melhorias no desempenho da cadeia de suprimentos. O estudo 
procurou mostrar como a TI pode influenciar o desempenho da cadeia. 

Usando a RBV, o estudo buscou entender como a TI pode ser explorada 

para obter uma vantagem competitiva da cadeia. No estudo foi utilizado 
um método misto (pesquisa e entrevista) e concluiu-se que o investimento 

em TI faz grande diferença, favorecendo a capabilidade da colaboração. 

17 CASSIVI, L. Collaboration 

planning in a supply chain. 

Supply Chain Management: An 

International Journal, v. 11, n. 

3, p. 249–258, 2006.  

Quantitativa 

 

Alguns papéis podem ser atribuídos às ferramentas de colaboração, como 

facilitador do acesso à informação, que afeta a capabilidade de criação do 
conhecimento e auxilia no projeto de cadeias de suprimentos flexíveis. 

Foram identificados três grupos distintos, com diferentes níveis de 

planejamento colaborativo (mínimo, tradicional e completo). 

18 RAMANATHAN,U.; 

GUNASEKARAN,A.; 

SUBRAMANIAN, N. Supply 
chain collaboration performance 

metrics: a conceptual framework. 

Benchmarking: An 

International Journal, v. 18, n. 

6, p. 856–872, 2011.  

Qualitativa A implementação bem sucedida da colaboração na cadeia de suprimentos 

em algumas empresas tem incentivado outras a buscar a colaboração. No 

entanto, medir os benefícios da colaboração ainda é um grande desafio. 
Baseado em literatura e na prática,  a pesquisa teve como objetivo propor 

um conjunto de métricas para avaliar o desempenho. Da análise dos casos 

reconheceu-se que os membros na  CS não são capazes de visualizar 
todos os possíveis benefícios da colaboração. Os autores propuseram um 

modelo para estudar o desempenho das empresas envolvidas em estágios 

iniciais e avançados de colaboração. 
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19 
 

BARRAT, M. Understanding the 
meaning of collaboration in the 

supply chain. Supply Chain 

Management, v. 9, n. 1, p. 30–
42, 2004.  

Qualitativa A colaboração têm sido entendida de muitas maneiras pelas organizações 
e indivíduos, sugerindo que muitos dos problemas estão relacionados 

com esta falta de entendimento. Outra barreira parece ser o contexto da 

colaboração (quando e com quem colaborar), o contexto mais apropriado 
seria colaborar com uma pequena quantidade de fornecedores e clientes 

significativos. O trabalho também identificou uma série de elementos 

componentes da colaboração, mas ainda não está claro como eles se 
relacionam entre si. 

20 SIMATUPANG, T. M.; 

WRIGHT, A. C.; SRIDHARAN, 
R. Applying the theory of 

constraints to supply chain 

collaboration. Supply Chain 

Management: An International 

Journal, v. 9, n. 1, p. 57–70, 

2004.  

Qualitativa A pesquisa utilizou um modelo conceitual baseado na  Teoria das 

restrições com o objetivo de ajudar os membros da cadeia a aumentar o 
potencial de benefícios a serem obtidos através da colaboração na cadeia 

de suprimentos. 

21 SIMATUPANG, T. M.; 

SRIDHARAN, R. The 

collaboration index: a measure 
for supply chain collaboration. 

International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management, v. 35, n. 

1, p. 44–62,  2005.  

Quantitativa 

 

O estudo criou um instrumento válido e confiável para medir a extensão 

da colaboração que incluiu o compartilhamento de informações, o 

alinhamento de incentivos e as decisões sincronizadas. O estudo mostrou 
que existe uma significante correlação entre o índice de colaboração e o 

desempenho operacional.  

22 PAWLAK, M.; MAŁYSZEK, E. 

A local collaboration as the most 

successful co‐ordination scenario 
in the supply chain. Industrial 

Management & Data Systems, 

v. 108, n. 1, p. 22–42, 2008.  

Quantitativa 

 

A abordagem proposta se baseou na aplicação dos modelos  clássicos de  

controle de estoque e simulação,  em que a redução de custos de 

inventário na cadeia de suprimentos (CS) ocorre como resultado da 

seleção adequada de políticas de controle de estoque por seus membros. 

A redução de custos em toda a CS pode ocorrer como resultado de uma 
escolha adequada de políticas de controle de estoque em cada nó. Os 

membros da CS podem aprender quais as políticas de controle de estoque 

devem ser aplicadas e que estão relacionadas ao tipo de colaboração entre 
os nós da cadeia. 

23 SIMATUPANG, T. M.; 

SRIDHARAN, R. A 
benchmarking scheme for supply 

chain collaboration. 

Benchmarking: An 

International Journal, v. 11, n. 

1, p. 9–30, 2004b.  

Qualitativa A pesquisa teve como objetivo desenvolver um modelo de benchmarking 

da colaboração na cadeia de suprimentos que ligou o desempenho 
colaborativo com os facilitadores da colaboração, o modelo pode ser 

utilizado para avaliar o status atual da colaboração na cadeia de 

suprimentos, identificar os gaps de desempenho e sistematizar as 
iniciativas para buscar melhorias. 

24 MIN, S. et al. Supply chain 
collaboration: what’s happening? 

The International Journal of 

Logistics Management, v. 16, n. 
2, p. 237–256, 2005.  

Qualitativa A colaboração têm sido mostrada como a força motriz por trás da gestão 
eficaz da cadeia de suprimentos, mas há uma crença bastante difundida de 

que poucas empresas têm realmente aproveitado todo o seu potencial. O 

estudo avaliou o atual nível de colaboração da cadeia de suprimentos e 
identificou entre os executivos quais são as melhores práticas. Os dados  

da pesquisa, as entrevistas pessoais, e a revisão da literatura ajudaram a 

montar o perfil, a cultura e as interações relacionais que estão associados 
a colaboração bem-sucedida. 

25 XU, K.; DONG, Y. Information 

gaming in demand collaboration 

and supply chain performance. 
Journal of Business Logistics, v. 

25, n. 1, 2004.  

Quantitativa 

 

A colaboração na demanda e o seu impacto no desempenho da cadeia. 

Foi criado um modelo analítico com posterior simulação. O estudo não 

focou o lado dos fornecedores e sim da manufatura e varejo. 

26 CAO, M. et al. Supply chain 
collaboration: conceptualisation 

and instrument development. 

International Journal of 

Production Research, v. 48, n. 

22, p. 6613–6635, 2010.  

Quantitativa 
 

Através de uma extensa revisão da literatura, o artigo conceituou a 
colaboração na cadeia de suprimentos em sete elementos de interligação: 

compartilhamento de informações, congruência de metas, sincronização 

de decisão, alinhamento de incentivos, compartilhamento de recursos, 
comunicação colaborativa e criação conjunta de conhecimento. Os 

resultados mostraram uma relação forte e positiva entre a colaboração da 

cadeia de suprimentos e o seu desempenho.  

27 LEE, B. et al. Evaluating 
antecedents and consequences of 

supply chain activities: an 
integrative perspective. 

International Journal of 

Production Research, v. 48, n. 
3, p. 657–682, 2010. 

Quantitativa 
 

Para avaliar a validade do modelo de pesquisa e as hipóteses, os dados 
foram coletados em 271 organizações na Coréia do Sul. Os resultados 

sugeriram que a confiança, a interdependência, e a mudança tecnológica 
são os principais fatores que influenciam o nível de compartilhamento de 

informações operacionais e estratégicas. Contudo, não existiu uma 

relação significativa entre a extensão do relacionamento e o 
compartilhamento de informações e a colaboração.  
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28 DANESE, P.; BORTOLOTTI, T. 
Supply chain integration patterns 

and operational performance: a 

plant-level survey-based analysis. 

International Journal of 

Production Research, v. 52, n. 

23, p. 7062–7083, 2014. 

Quantitativa 
 

Embora a maioria dos estudiosos reconheçam que a integração da cadeia 
de suprimentos (ICS) pode contribuir para melhorar o desempenho 

operacional, alguns estudos mostraram que esta questão permanece ainda 

em aberto. Análises baseadas em uma amostra de 317 empresas 
revelaram que os “adotantes completos”  tem desempenho melhor do que 

os “não adotantes”, em termos de qualidade, entrega, flexibilidade e 

eficiência. Isto sugere que, a fim de maximizar os benefícios da ICS as 
empresas devem procurar várias práticas de integração, e que em alguns 

casos focar apenas na integração de práticas selecionadas pode ser inútil. 

29 ADAMS, F. G. et al. Supply 
chain collaboration, integration, 

and relational technology: How 

complex operant resources 
increase performance outcomes. 

Journal of Business Logistics, v. 

35, n. 4, p. 299–317, 2014. 

Quantitativa 
 

Como as empresas coordenam seus  esforços para competir coletivamente 
como cadeias de suprimentos  é uma das principais preocupações dos 

estudiosos de gestão de cadeia de suprimentos e seus praticantes. A 

eficácia da colaboração como um recurso da cadeia de suprimentos tem 
sido questionada em função das preocupações relacionadas com as 

tecnologias de colaboração. A pesquisa testou um modelo relacionando 

colaboração, integração e tecnologias de coordenação entre empresas, e 
os seus resultados no desempenho. A pesquisa foi desenvolvida com  282 

gestores de supply chain de vários setores industriais. Os resultados 

indicaram que a colaboração e integração interagem para formar outros 
recursos que coletivamente influenciam no desempenho das empresas. 

30 ZACHARIA, Z. G. Z.; NIX, N. 

W. N.; LUSCH, R. R. F. An 
Analysis of Supply Chain 

Collaborations and Their Effect 

on Performance Outcomes. 
Journal of Business Logistics, v. 

30, n. 2, p. 101–123, 2009. 

Quantitativa 

 

Esta pesquisa analisou a forma como os resultados operacionais, 

resultados relacionais e desempenho dos negócios são afetados por um 
projeto de colaboração entre compradores e fornecedores em uma cadeia 

de suprimentos. A hipótese foi que a interdependência do conhecimento e 

processos, visão de sócio na cadeia de abastecimento, e o nível de 
colaboração entre as empresas afetam os resultados de um projeto de 

cooperação. Entre esses participantes, os níveis mais elevados de 

colaboração levaram a melhores resultados operacionais e relacionais, 
que, juntos, levaram a melhorias na utilização de ativos, posição 

competitiva, desempenho organizacional e rentabilidade. 

31 KUMAR, G.; BANERJEE, R. N. 

Supply chain collaboration index: 
an instrument to measure the 

depth of collaboration. 

Benchmarking: An 

International Journal, v. 21, n. 

2, p. 184–204, 2014.  

Quantitativa 

 

O objetivo do trabalho foi desenvolver um índice para medir as práticas 

de colaboração na cadeia de suprimentos. O estudo utilizou dados de 
indústrias da Índia para calcular o índice de colaboração, organizando as 

práticas colaborativas em ordem decrescente de importância. 

32 ELLRAM, L. M.; COOPER, M. 
C. Supply Chain Management :  

It’s All About the Journey, Not 

the Destination. Journal of 

Supply Chain Management, v. 

50, n. 1, p. 8–20, 2014.  

Qualitativa O artigo explorou a evolução do conceito e considerou o estado atual da 
gestão da cadeia de suprimentos. Desta forma, a  literatura sobre  a gestão 

da cadeia de abastecimento foi examinada. A literatura foi revista de 

forma a tender como a gestão da cadeia de suprimentos foi definido e 

aplicado. Uma revisão inicial da literatura sugeriu que há várias correntes 

diferentes de investigação sobre a forma como a gestão da cadeia de 

suprimentos é percebida. 
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CAPABILIDADE 

1 VANPOUCKE, E.; BOYER, K. 

K.; VEREECKE, A. Supply chain 

information flow strategies: an 
empirical taxonomy. 

International Journal of 

Operations & Production 

Management, v. 29, n. 12, p. 

1213–1241, 2009.  

Quantitativa 

 

As diferenças entre os diversos fluxos de informação em uma aliança 

estratégica e seus impactos no desempenho operacional. 

2 WOOK KIM, S. The effect of 

supply chain integration on the 
alignment between corporate 

competitive capability and supply 
chain operational capability. 

International Journal of 

Operations & Production 

Management, v. 26, n. 10, p. 

1084–1107, 2006.  

Quantitativa 

 

O papel da integração da cadeia de suprimentos como uma variável 

interveniente levando a um maior nível de desempenho da empresa a 
partir de capabilidades operacionais. Mesmo que uma empresa tenha 

excelentes capabilidades operacionais, o alinhamento estratégico e a 
coordenação estreita com os seus parceiros da cadeia de suprimentos são 

indispensáveis para a ligação destas capabilidades com a melhoria do 

desempenho da organização. 

3 ZHANG, M. et al. Evaluating 

outsourcing partners’ capability: a 
case study from the 

pharmaceutical supply chain. 

Journal of Manufacturing 

Technology Management, v. 24, 

n. 8, p. 1080–1101, 2013 

Qualitativa Estudo de caso em uma empresa farmacêutica, com foco nas 

capabilidades dinâmicas e na avaliação de fornecedores. Faz uma 
distinção entre capabilidades operacionais e capabilidades dinâmicas. 

4 WU, S.; MELNYK, S. A.; 
SWINK, M. An empirical 

investigation of the combinatorial 

nature of operational practices 

and operational capabilities. 

International Journal of 

Operations & Production 

Management, v. 32, n. 2, p. 121–

155, 2012. 

Quantitativa 
 

As práticas operacionais e as capabilidades operacionais são elementos 
distintos na estratégia de operações. O objetivo deste trabalho foi 

examinar suas diferenças conceituais e explorar como elas são 

desenvolvidas, considerando o potencial das práticas e capabilidades em 

serem compensatórios ou aditivo. Os resultados indicaram que os efeitos 

das práticas operacionais são aditivos para alguns resultados operacionais 

e compensatório para os outros. No entanto, o efeito das capabilidades 
operacionais foi puramente compensatório. O estudo esclareceu as 

diferentes orientações de práticas operacionais e capabilidades 

operacionais e em que contribuíram para a estratégia de operações.  

5 OJHA, D.; GIANIODIS, P. T.; 
MANUJ, I. Impact of logistical 

business continuity planning on 

operational capabilities and 
financial performance. 

International Journal of 

Logistics Management, The, v. 

24, n. 2, p. 180–209, 2013. 

Quantitativa 
 

Artigo não relacionado com o tema em questão, fala em plano de 
continuidade para prevenção de quebras na operação. 

6 WONG, W. P.; WONG, K. Y. 

Supply chain management, 

knowledge management 

capability, and their linkages 

towards firm performance. 

Business Process Management 

Journal, v. 17, n. 6, p. 940–964, 

2011.  

Quantitativa 

 

A implementação da prática de cadeia de suprimentos irá interagir com as 

capabilidades de conhecimento melhorando o desempenho da empresa. O 

desempenho considerado foi o financeiro e as capabilidades foram  as de 

conhecimento. 

7 PONOMAROV, S. Y.; 

HOLCOMB, M. C. 

Understanding the concept of 
supply chain resilience. The 

International Journal of 

Logistics Management, v. 20, n. 
1, p. 124–143, 2009.  

Qualitativa Definiu a resiliência da cadeia de suprimentos como uma capabilidade de 

adaptação para se preparar para eventos inesperados, responder a quebras 

de planejamento, e recuperar-se para manter a continuidade das operações 
em um nível de conectividade , controle das estruturas  e funções. As 

capabilidades operacionais estão relacionadas as capabilidades logísticas. 

8 MORE, D.; BASU, P. Challenges 

of supply chain finance. Business 

Process Management Journal, 

v. 19, n. 4, p. 624–647, 2013.  

Qualitativa Focou  nas transações financeiras entre os componentes da cadeia de 

suprimentos. A imprevisibilidade do fluxo de caixa resultante de atrasos 

nas transações financeiras, devido à falta de automação nos processos de 

pagamento, a falta de conhecimento e de treinamento nas ferramentas 

destes sistemas. A interligação entre as organizações da cadeia de 

suprimentos devem ser colaborativas para reduzir o tempo do ciclo de 
pagamento e assim melhorar a estabilidade financeira global da cadeia de 

suprimentos. 

                                 continua 
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Artigo Pesquisa Resumo do artigo 

9 SOON, Q. H.; UDIN, Z. M. 

Supply chain management from 

the perspective of value chain 
flexibility: an exploratory study. 

Journal of Manufacturing 

Technology Management, v. 22, 
n. 4, p. 506–526, 2011b.  

Qualitativa As organizações tem melhorado a flexibilidade na produção e na 

logística, a fim de responder rapidamente aos clientes e obter benefícios 

tangíveis. A flexibilidade como um componente principal  da cadeia de 
valor pode ser definido a partir da perspectiva operacional, de 

suprimentos e de logística onde diferentes níveis de estratégias de 

integração e implementação oferecem diferentes níveis de flexibilidade 
de resposta a volumes e mix de produtos. 

10 SHI, V. G. et al. Natural resource 

based green supply chain 
management. Supply Chain 

Management: An International 

Journal, v. 17, n. 1, p. 54–67, 
2012.  

Qualitativa Relacionado a cadeia de suprimento verde e criação de um modelo 

teórico relacionando as práticas ambientais inter e intra organizacionais, 
as medições de desempenho ambiental financeiro e operacional. A 

capabilidade operacional neste caso está relacionada as capabilidades 

internas para manter a  vantagem competitiva. 

11 SUNDRAM, V. P. K.; 

IBRAHIM, A. R.; 
GOVINDARAJU, V. G. R. C. 

Supply chain management 

practices in the electronics 
industry in Malaysia: 

Consequences for supply chain 

performance. Benchmarking: 

An International Journal, v. 18, 

n. 6, p. 834–855, 2011.  

Quantitativa 

 

Foco na indústria de fabricação de produtos eletrônicos com uma amostra 

relativamente pequena de respondentes. Dados coletados em um único 
respondente em cada organização, relacionando as práticas de gestão da 

cadeia de suprimentos com o desempenho da cadeia de suprimentos. 

12 MANUJ, I.; MENTZER, J. T. 

Global supply chain risk 
management strategies. 

International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management, v. 38, n. 

3, p. 192–223, 2008.  

Qualitativa Aborda a gestão de riscos e as estratégias para esta gestão nas cadeias de 

suprimentos globais. 

13 QRUNFLEH, S.; TARAFDAR, 
M. Lean and agile supply chain 

strategies and supply chain 

responsiveness: the role of 
strategic supplier partnership and 

postponement. Supply Chain 

Management: An International 

Journal, v. 18, n. 6, p. 571–582, 

2013.  

Qualitativa O artigo mostrou o impacto da mediação de duas práticas da cadeia de 
suprimentos (a parceria com fornecedores estratégicos e a postergação), 

nas respectivas relações de duas estratégias da cadeia de suprimentos 

(cadeias enxutas e cadeias ágeis), com a capabilidade de resposta da 
cadeia de suprimentos, introduzindo uma relação entre a estratégia de 

cadeia de suprimentos e as práticas da cadeia de suprimentos, como um 

meio para alcançar a capabilidade de resposta destas cadeias. 

14 GOLGECI, I.; Y. 
PONOMAROV, S. Does firm 

innovativeness enable effective 

responses to supply chain 

disruptions? An empirical study. 

Supply Chain Management: An 

International Journal, v. 18, n. 
6, p. 604–617, 2013.  

Qualitativa Não menciona especificamente o conceito de capabilidade como 
apresentado na pesquisa em questão. 

15 BLANKLEY, A. A conceptual 

model for evaluating the financial 

impact of supply chain 
management technology 

investments. The International 

Journal of Logistics 

Management, v. 19, n. 2, p. 155–

182, 2008.  

Qualitativa Associa os investimentos em tecnologia da informação ao melhor 

desempenho financeiro que seriam derivados do aumento das 

capabilidades de conhecimento que levariam a melhorias das 
capabilidades operacionais. 

16 SCHOENHERR, T.; 
NARASIMHAN, R. The fit 

between capabilities and priorities 

and its impact on performance 

improvement: revisiting and 

extending the theory of 

production competence. 

International Journal of 

Production Research, v. 50, n. 

14, p. 3755–3775, 2012. 

Quantitativa 
 

O texto retomou e ampliou a teoria da competência de produção, que tem 
recebido grande atenção na literatura de operações e gestão da produção. 

Como tal, considerando os aspectos de qualidade, entrega, flexibilidade e 

custo, forma desenvolvidas duas novas medidas que avaliam o conceito 

de competência de produção, que é definida como a capabilidade de 

ajuste entre a produção e as operações de gestão da produção e as 

prioridades de gestão de operações . Inerente a ambas as medidas é a sua 
conceitualização multidimensional da capabilidade. Foi investigada a 

influência das medidas de competência de produção sobre a melhoria na 

produtividade da planta e na capabilidade de resposta.  

                      continua 
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Artigo Pesquisa Resumo do artigo 

17 HSU, C.-C. et al. Supply chain 
management practices as a 

mediator of the relationship 

between operations capability and 
firm performance. International 

Journal of Production 

Research, v. 47, n. 3, p. 835–855, 
2009. 

Quantitativa 
 

O estudo utilizou a análise de regressão e o modelo de equações 
estruturais para testar a proposição de que as práticas colaborativas na 

cadeia de suprimentos medeiam a relação entre a capabilidade 

operacional  e o desempenho da empresa. A capabilidade operacional foi 
definida em termos de design de novos produtos, gestão de qualidade 

total e just-in-time. Os resultados suportaram o modelo de pesquisa e 

sugerem a existência de uma relação direta entre capabilidade operacional 
e desempenho. 

18 AVELLA, L.; VAZQUEZ-

BUSTELO, D.; FERNANDEZ, 
E. Cumulative manufacturing 

capabilities: an extended model 

and new empirical evidence. 

International Journal of 

Production Research, v. 49, n. 

3, p. 707 – 729, 2011. 

Quantitativa 

 

A análise do modelo utilizado no estudo foi essencialmente baseado na 

reflexão sobre as relações entre as quatro capabilidades operacionais 
clássicas  (qualidade, entrega, flexibilidade e eficiência de custos), e a 

proteção ambiental como uma importante capabilidade de produção. Este 

estudo analisou os argumentos teóricos e evidências empíricas prévios 
sobre os dois modelos, propôs e testou um modelo que incluiu o objetivo 

de proteção ambiental juntamente com os quatro tradicionais. A pesquisa 

utilizou a modelagem de equações estruturais e dados de uma amostra de 
274 fabricantes e contribuiu com evidência empírica adicional sobre a 

existência de efeitos cumulativos entre as capabilidades operacionais.  
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Artigo Pesquisa Resumo do artigo 

DESEMPENHO OPERACIONAL 

1 RUNGTUSANATHAM, M. et al. 

Supply-chain linkages and 

operational performance: A 
resource-based-view perspective. 

International Journal of 

Operations & Production 

Management, v. 23, n. 9, p. 

1084–1099, 2003.  

Quantitativa 

 

Desenvolveu um modelo conceitual, baseado em RBV, para descrever, 

explicar e prever as a vantagens das ligações entre empresas na cadeia de 

suprimentos e nas operações internas, objetivando dar um melhor 
entendimento de como maximizar o desempenho operacional. 

2 REYES, P. M.; MEADE, L. M. 

Improving Reverse Supply Chain 
Operational Performance : A 

Transsipment Application Study 
for Not-for-Profit Organizations. 

Journal of Supply Chain 

Management, v. 42, n. 1, 2006.  

Quantitativa 

 

O estudo mostrou uma abordagem para melhorar o desempenho 

operacional no contexto da logística reversa em organizações não 
lucrativas. 

3 PRAJOGO, D.; HUO, B.; HAN, 
Z. The effects of different aspects 

of ISO 9000 implementation on 

key supply chain management 
practices and operational 

performance. Supply Chain 

Management, v. 17, n. 3, p. 306–
322, 2012.  

Quantitativa 
 

Propôs e testou empiricamente um modelo de diferentes aspectos da 
implementação ISO 9000 em termos de relacionamento  com três práticas 

de gestão da cadeia de suprimentos  (processos internos, relacionamento 

com fornecedores e relacionamento com o cliente). Além disso, teve 
como objetivo analisar a relação entre as três atividades e o desempenho 

operacional. 

4 WIENGARTEN, F. et al. 

Collaborative supply chain 
practices and performance: 

exploring the key role of 

information quality. Supply 

Chain Management, v. 15, n. 6, 

p. 463–473, 2010.  

Quantitativa 

 

O estudo mostrou que o impacto no desempenho das práticas 

colaborativas na  cadeia de suprimentos (compartilhamento  de 
informação, de alinhamento de incentivos, tomada conjunta de decisões) 

varia significativamente dependendo da qualidade da informação que é 

trocada. Especificamente, enquanto o compartilhamento de informações 

melhorou o desempenho operacional tanto quando informação de baixa e 

alta qualidade é trocada, o alinhamento de incentivos e a tomada conjunta 

só melhorou o desempenho operacional quando a informação foi de alta 
qualidade. 

5 KOH, S. C. L. et al. The impact 

of supply chain management 

practices on performance of 
SMEs. Industrial Management 

& Data Systems, v. 107, n. 1, p. 

103–124, 2007. 

Quantitativa 

 

Práticas de gestão da cadeia de suprimentos foram agrupados em dois 

fatores: a terceirização e multifornecedores (OMS) e colaboração 

estratégica/práticas enxutas (SCLP). Os resultados indicaram que ambos 
os fatores de têm impacto direto, positivo e significativo sobre o 

desempenho operacional. Em contraste, tanto SCLP como o  OMS não 

tem impacto significativo e direto sobre o desempenho organizacional 
relacionado com a gestão da cadeia de suprimentos.  

6 GONZÁLEZ‐BENITO, J. 
Information technology 

investment and operational 
performance in purchasing. 

Industrial Management & Data 

Systems, v. 107, n. 2, p. 201–228, 
2007.  

Qualitativa Efeitos dos investimentos de Tecnologia de Informação no desempenho 

operacional da área de compras, que estavam relacionados com o 
desempenho operacional sugerido no trabalho. Estes investimentos foram 

avaliados do ponto de vista de qualidade, flexibilidade e custos. Do ponto 

de vista prático mostrou que a utilização de TI  permitiu práticas mais 

sofisticadas que contribuiram com o desempenho organizacional. 

7 OU, C. S. et al. A structural 

model of supply chain 

management on firm 
performance. International 

Journal of Operations & 

Production Management, v. 30, 
n. 5, p. 526–545, 2010.  

Qualitativa O objetivo principal do estudo foi verificar a interação entre a integração 

com clientes e fornecedores, fatores internos e o desempenho. A pesquisa 

confirmou que a integração entre os membros da cadeia aumenta o 
desempenho da empresa. 

8 FAWCETT, S. E. et al. 

Information sharing and supply 
chain performance: the role of 

connectivity and willingness. 

Supply Chain Management: An 

International Journal, v. 12, n. 

5, p. 358–368, 2007.  

Quantitativa 

 

O compartilhamento de informações foi analisado por duas  dimensões 

distintas, a conectividade e a disposição para compartilhar, que são 
identificadas e analisadas. Ambas as dimensões causaram impacto no 

desempenho operacional e foram fundamentais  no desenvolvimento de 

uma maior capacidade de compartilhar informações verdadeiras.  

9 HINKKA, V.; FRÄMLING, K.; 

TÄTILÄ, J. Supply chain 
tracking: aligning buyer and 

supplier incentives. Industrial 

Management & Data Systems, 

v. 113, n. 8, p. 1133–1148, 2013.  

Quantitativa 

 

O estudo de caso em questão mostrou que o desafio para a empresa 

compradora em implementar um sistema de informatização era a não 
identificação pelos fornecedores dos benefícios a serem obtidos. O estudo 

também mostrou que os fornecedores entendem que as soluções de 
rastreamento  e troca de informações levam a uma melhor colaboração e a 

um melhor desempenho operacional no longo prazo. 
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Artigo Pesquisa Resumo do artigo 

10 WIENGARTEN, F. et al. 

Assessing the value creation 

process of e‐business along the 
supply chain. Supply Chain 

Management: An International 

Journal, v. 16, n. 4, p. 207–219, 

2011.  

Qualitativa Esta pesquisa identificou que o valor de e-business da empresa depende 

em grande medida dos sistemas de seus fornecedores. Se os principais 

fornecedores não estão prontos para esta aplicação os ganhos serão 
pequenos. A pesquisa mostrou que se as medições e implementações 

forem conduzidas somente pelo lado da empresa não haverá ganhos no 

desempenho operacional. 

11 LIU, H. et al. Effects of supply 
chain integration and market 

orientation on firm performance: 

Evidence from China. 

International Journal of 

Operations & Production 

Management, v. 33, n. 3, p. 322–

346, 2013.  

Quantitativa 
 

O estudo mostrou que a coordenação operacional estava positivamente 
associada ao desempenho operacional e ao desempenho do negócio. O 

compartilhamento de informações por sua vez tem um impacto maior no 

desempenho operacional. 

12 GREEN JR., K. W. et al. Green 

supply chain management 
practices: impact on performance. 

Supply Chain Management, v. 

17, n. 3, p. 290–305, 2012.  

Quantitativa 

 

A adoção de práticas de gestão da cadeia de suprimentos verde por 

indústrias levou a um melhor desempenho ambiental e econômico e que, 
por sua vez, impactou positivamente no desempenho operacional. O 

desempenho operacional melhorou o desempenho organizacional. 

13 JONSSON, P.; RUDBERG, M.; 

HOLMBERG, S. Centralised 

supply chain planning at IKEA. 

Supply Chain Management: An 

International Journal, v. 18, n. 

3, p. 337–350, 2013.  

Quantitativa 

 

O estudo de caso mostrou como implementar o planejamento centralizado 

na cadeia de suprimentos em um contexto apropriado de integração, 

padronização, especialização e aprendizado levando a melhoria do 
desempenho operacional. 

14 SIMATUPANG, T. M.; 
SRIDHARAN, R. The 

collaboration index: a measure 

for supply chain collaboration. 

International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management, v. 35, n. 
1, p. 44–62, 2005.  

Quantitativa 
 

O estudo criou um instrumento para medir a extensão da colaboração que 
incluiu o compartilhamento de informações, o alinhamento de incentivos 

e as decisões sincronizadas. O estudo mostrou que existe uma significante 

correlação entre o índice de colaboração e o desempenho operacional.  

15 JIN, B. Performance implications 

of information technology 
implementation in an apparel 

supply chain. Supply Chain 

Management: An International 

Journal, v. 11, n. 4, p. 309–316, 

2006.  

Quantitativa 

 

O estudo se propôs a investigar empiricamente os efeitos moderadores do 

tamanho das empresas sobre a relação entre o nível de adoção de TI e três 
níveis de desempenho ( operacionais, financeiros e estratégicos), em um 

contexto de cadeia de suprimentos da indústria do vestuário. Os 

resultados indicaram que o tamanho da empresa moderou 
significativamente o desempenho operacional, mas não o estratégico e o 

financeiro. 
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APÊNDICE B -  Protocolo da Pesquisa 
 

 

1. Informações Gerais da Pesquisa: 

Instituição de Ensino Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Dados do Entrevistador Nome, e-mail e telefone. 

Dados do Orientador Nome  

Agência de Fomento Instituto Presbiteriano Mackenzie – Mack Pesquisa 

Tipo de Pesquisa  Tese de Doutorado 

Tema Relação entre Colaboração na Cadeia de Suprimentos, 

Capabilidades Operacionais e Desempenho. Explicar ao 

entrevistado cada um dos constructos antes do início da entrevista. 

Estágio atual Explicar que a pesquisa está sendo realizada em três fases: 

Bibliométrica, Exploratória e Descritiva.  

Explicar ao entrevistado cada uma delas e que se está na pesquisa 

exploratória que contribui para a elaboração do questionário final. 

 

 

Definição de Termos: 

 

Análise Bibliométrica: Revisão da literatura existente a respeito dos temas colaboração na cadeia de 

suprimentos, capabilidades operacionais e desempenho operacional, com o objetivo de agrupar diferentes artigos 

em classes similares e ampliar o conhecimento teórico.  

Pesquisa Exploratória: A pesquisa exploratória tem como objetivo, buscar uma melhor compreensão sobre um 

tema e ajudar a definir melhor o seu problema de pesquisa. Existem várias técnicas neste tipo de pesquisa, neste 

estudo serão utilizadas questões abertas e questões fechadas, conforme detalhado na figura abaixo. 

Pesquisa Descritiva: A pesquisa descritiva tem como objetivo testar as hipóteses e validar o modelo de 

pesquisa. Para isso se empregam técnicas estatísticas para se avaliar e discutir os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Dados do Respondente: 

Nome (opcional):   
Função:   
Área:   
Nível de Escolaridade:   
Área de Formação:  
Tempo na função:   
Tempo na empresa:   

 
Informar que os dados do respondente não serão divulgados. 

Verificar se o entrevistado necessita de documento específico para este fim. 

Processo da Pesquisa 

Exploratória 

 

Questões abertas         Questões fechadas 

Entrevista em 

Profundidade 
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3. Dados da Empresa: 

Nome da Empresa (Opcional):  
Ramo de Atividade:   
Município:        
Unidade da Federação:  
Número de empregados da empresa:  
Faturamento anual da empresa:  

 

Informar que os dados da empresa não serão divulgados. 

Verificar se o entrevistado necessita de documento específico para este fim. 

 

 

4. Dados da Entrevista: 

Data:   
Horário:   
Local:   
Duração:   
Registro dos Dados:  

 

 

5. Instruções gerais ao entrevistado 

 Apresentar o questionário (perguntas abertas e questões fechadas); 

 Explicar a sequência do processo: entrevista espontânea e na sequência aplicação das questões fechadas; 

 Obter permissão para gravar a entrevista e informar que os dados serão transcritos, omitindo-se qualquer 

referência à empresa do entrevistado ou a outras empresas citadas durante a entrevista; 

 Solicitar que o entrevistado responda as questões em relação à sua empresa atual e não sobre experiências 

passadas sobre os temas abordados; 

 Solicitar ao entrevistado exemplos de situações práticas, com o objetivo de ilustrar melhor as respostas; 

 Informar que o entrevistador fará anotações sobre pontos que considerar importantes durante a entrevista; 

 Informar que durante a entrevista, o entrevistador pode fazer novas perguntas com o objetivo de se 

aprofundar sobre um tema específico; 

 Informar que durante a entrevista, o entrevistado tem a liberdade de interromper o processo caso seja 

necessário; 

 Informar que nas questões fechadas deve ser anotado somente um item na escala (1 – 5) para cada assertiva 

apresentada; 

 Definir os termos a seguir que devem ser lidos, confirmando o entendimento do respondente. 

 

Cadeia de Suprimentos: Rede empresas independentes que são responsáveis pela obtenção e produção de um 

produto ou serviço até chegar ao consumidor final. A cadeia de suprimentos contempla todas as atividades 

relacionadas ao movimento e a transformação de matérias-primas até produtos acabados, dos fornecedores de 

produtos primários, passando pelas diversas etapas de manufatura até chegar ao produto e usuário final. 

 

Cadeia de Suprimentos Direta: No estudo em questão foi utilizada a cadeia de suprimentos direta, no 

relacionamento de colaboração entre a empresa foco (ou compradora) e os fornecedores de 1ª camada (ou de 

camada imediatamente anterior), conforme figura abaixo. 

 

 

 

Colaboração: A colaboração pode ser definida como a formação de parcerias de longo prazo, onde os membros 

da cadeia de suprimentos trabalham em conjunto e compartilham informações, recursos e riscos para alcançar os 

Fornecedor 

de 2ª Camada 
Fornecedor 

de 1ª camada 

Empresa 

Foco  

Cliente de 

1ª Camada 

Cliente de 

2ª Camada 
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objetivos comuns, obtendo vantagens mútuas que serão maiores do que as empresas atingiriam se trabalhassem 

de forma individual. 

 

Capabilidades: As capabilidades operacionais podem ser definidas como a integração de um conjunto de 

habilidades desempenhadas por uma organização para melhorar as suas saídas através do uso mais eficiente de 

suas capacidades produtivas, tecnologias e fluxo de materiais, reduzindo o custo das operações e melhorando a 

eficiência no processo de entrega. 

 

Desempenho: O desempenho normalmente é medido por indicadores financeiros, tais como crescimento de 

vendas, lucratividade, retorno sobre o ativo, lucro por ação, entre outros. O desempenho Operacional, na 

pesquisa em questão, é medido por indicadores que refletem a eficiência tecnológica ou de fabricação da 

organização. 

 

 

6. Informações e comentários após finalização da entrevista  

 Solicitar ao entrevistado, se assim ele considerar necessário, comentários adicionais sobre os temas 

abordados, tanto na entrevista espontânea como nas questões fechadas;  

 Solicitar ao entrevistado, se assim ele considerar necessário, críticas e sugestões sobre o processo de 

entrevista realizado; 

 Verificar a possibilidade de esclarecer dúvidas, após a transcrição da entrevista, por telefone ou e-mail; 

 Agradecer ao entrevistado em meu nome, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie e em nome do 

Instituto Presbiteriano Mackenzie;  

 Informar a data aproximada do encerramento da pesquisa e verificar se o entrevistado deseja receber cópias 

dos artigos a serem publicados com os dados da pesquisa; 

 Ficar a disposição do entrevistado para esclarecimentos adicionais sobre os temas desenvolvidos durante a 

entrevista. 

 

 

7. Cronograma das Entrevistas 

 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15 Jun/15 
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APÊNDICE C – Transcrição das Entrevistas 
 

 

1ª Entrevista (Entrevistado 1) 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: (  ) Diretor ( x  ) Gerente  (   ) Coordenador) 

Área: (  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  ( x ) Vendas (  ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  (   ) Superior  ( x  ) Pós Graduação 

Área  de Formação (    ) Administração  ( x  ) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: (   ) até 2 anos;  (   ) Entre 2 e 5 anos; ( x  ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (   ) até 2 anos; (   ) Entre 2 e 5 anos; ( x  ) Acima de 5 anos 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

 

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade:     Energia e Infraestrutura 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE): Grupos 271/273 

Município: Guarulhos - UF: SP 

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

(  ) até 99 empregados 

(  ) 100 a 499 empregados 

(x) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

( x) acima de R$ 300,0 milhões  

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

(x) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(  ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(  ) Incentivos Fiscais 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

(   ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

( x ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

( x ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

(   ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 
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Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(  ) Menos de 1 ano 

(   ) Mais que 1 e menos 5 anos 

(x ) Mais que 5 anos 

 

 

Questões abertas 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado: Nesta cadeia de suprimentos a gente pode ser considerado como foco ou 

principal, pois a gente é uma empresa de Energia e Infraestrutura que tem projetos e certamente é colocada 

como uma empresa foco porque nós temos aqui... porque nos temos nossos fornecedores para compor os 

nossos sistemas e equipamentos para depois isso ser comercializado, com empresas de distribuição e 

transmissão de energia e empresas de produção industrial. 

 

Entrevistador: Na cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida ela dita as regras com os 

fornecedores, como por exemplo, os padrões de qualidade a serem seguidos? 

Resposta do Entrevistado: Sem dúvida, nós temos os nossos requisitos mínimos para qualificação de 

fornecedores. Dentro destes requisitos mínimos, tem as análises financeiras e jurídicas obviamente, assim 

como os modelos comerciais que a gente pratica. Isso é sempre discutido e nós temos uma qualificação de 

fornecedores potenciais. 

 

Entrevistador: Nas práticas com estes fornecedores vocês atuam na forma de parcerias ou estes 

fornecedores atendem as empresas por um período longo? 

Resposta do Entrevistado: Certamente, nós temos fornecedores que, por exemplo, de matéria prima para a 

fabricação de transformadores de longa data porque são poucos no mercado. Fornecedores de aço silício, 

por exemplo, então são fornecedores bem tradicionais e também temos alguns fornecedores mais “spot”, 

basicamente fornecedores de mão de obra de construção e montagem onde a gente procura trabalhar com 

fornecedores mais regionalizados. 

 

2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Como eu havia comentado anteriormente, um modelo de qualificação de 

fornecedores, então para cada tipo... cada classificação de fornecedores... fornecedor de mão de obra ou de 

matéria prima ou de equipamentos... têm requisitos mínimos e é gerido pelas áreas de negócio da empresa e 

também nós temos uma diretoria de suprimentos que faz a harmonização entre as áreas. Então, isso para ter 

uma mesma estratégia. Uma mesma imagem da empresa com os fornecedores. Ter isso alinhado. Essa é 

uma tática que a gente tem desenvolvido bastante e quase o mesmo em relação à clientes. Também temos 

uma classificação de clientes, a classificação vai desde os clientes estratégicos que são as empresas de 

grande porte e outros que passam pela mesma qualificação financeira e jurídica para poder enquadrar com as 

normas da nossa empresa. 

 

Entrevistador: Em relação aos fornecedores da sua cadeia de suprimentos, a sua empresa compartilha 

informações ou recursos, como por exemplo, um apoio logístico, ou de estrutura? 

Resposta do Entrevistado: Isso é difícil, assim... é... Compartilhar informações é somente... a gente 

compartilha informações de mercado que é público. Como a gente trabalha com projetos específicos, tem 

uma parte de confidencialidade que é muito importante para a gente. Então muitas vezes, a gente recorre a 

fornecedores fazendo orçamento de um projeto específico, mas sem informar qual é o nosso cliente final. 

Fornecedor 

de 2ª 

Camada 

Fornecedor 

de 1ª 

camada 

Empresa 

Foco ou 

Principal 

Cliente 

de 1ª 

Camada 

Cliente 

de 2ª 

Camada 
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Por questões de confidencialidade nossa e estratégicas. Então esse compartilhamento de informações é um 

pouco restrito... 

 

Entrevistador: Mas se falarmos somente nos aspectos de processo produtivo, vocês tem um 

compartilhamento maior de informações? Saindo um pouco daquela mais estratégica para um mais 

operacional?  

Resposta do Entrevistado: Esse tipo de informação sim, mesmo porque a gente tenta fazer e mostrar o que 

pode esperar para o futuro... A gente também tenta fazer... tenta sair um pouco da compra “spot”, as vezes, 

para fazer compras mais estratégicas para ter melhores condições comerciais, então este tipo de informação 

sim... a gente compartilha. Sobre compartilhamento de recursos no nosso setor aqui é inviável... 

infraestrutura... transporte não.  

 

Entrevistador: E quanto a objetivos comuns, a sua empresa e os fornecedores estariam alinhados, buscando 

um mesmo caminho a ser seguido? 

Resposta do Entrevistado: Eu sinto que os fornecedores sim, eles buscam uma ação mais estratégica com a 

gente, mas nem sempre isso é viável, nem sempre... porque como a maior parte dos produtos que a gente 

comercializa são coisas industrializadas é...são projetos muito específicos. Na nossa linha de produção de 

seriados, na qual eu não tenho muito conhecimento, provavelmente deve ter um pouco mais de interface ou 

de colaboração da gente com os fornecedores.  

 

3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: Sim, eu acredito que sim, nós precisamos dos fornecedores de melhor qualidade 

e se a gente não fomentar um melhor relacionamento e colaboração entre comprador e fornecedores... acho 

que fica muito mais difícil. É importante que o fornecedor entenda a nossa necessidade para poder fornecer 

dentro dos padrões que a gente espera. 

 

Entrevistador: A sua empresa sente que os fornecedores buscam um maior relacionamento? 

Resposta do Entrevistado: Dos fornecedores de grande porte sim... Por exemplo, os fornecedores de cabos 

....é um produto que a gente consome bastante... a gente realmente sente que tem interesse em ter uma 

colaboração um pouco maior. 

 

Entrevistador: Com estes, você sente que daria para migrar parceria de longo prazo? 

Resposta do Entrevistado: Sim, a gente entende que sim...que é viável. 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado: Bom... o que caracterizaria a colaboração é ...realmente o fornecedor entender o 

nosso negócio e se adequar ao que a gente precisa, tanto na parte técnica...especificações técnicas e também 

sobre os requisitos financeiros que a gente necessita para se ter uma operação sadia. Isso tema acontecido 

um pouco mais, eu citei os fornecedores de cabos que a gente está começando a tentar fazer uma aliança 

estratégica, então acontece, mas eu acredito que isso tem espaço para melhorar. 

Como nós temos projetos muito específicos, a cada necessidade existem fornecedores específicos para certas 

coisas, como eu te falei no caso de cabos que é uma commodity temos buscando aliança e colaboração, mas 

o que é mais difícil à gente conseguir hoje são com as empresas de fornecimento de mão de obra, construção 

e montagem. Conseguir ter uma colaboração e seria um fornecedor muito importante para a gente. No fato 

de construção de subestações, por exemplo. 

 

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados à sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Bom primeiro eu acredito que custos, uma relação mais colaborativa sempre 

tentando buscar isso. A parte financeira é importante, não só a redução de custos mas o controle de custos é 

muito importante para a gente poder confiar que aquele custo considerado é o real, não haja desvios ao 

longo do fornecimento. Então eu acho que uma relação colaborativa deve favorecer bastante, então ou seja, 

a gente saber o que quer comprar, o fornecedor saber o que tem que fornecer durante o processo de 

fornecimento isso não mude que possa acarretar alteração de custos. Então, eu acho que a colaboração deve 

vir neste sentido. 

 

Entrevistador: E em relação a outros aspectos, tais como o fornecedor ser flexível, o fornecedor ter 

agilidade ou ter qualidade? 
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Resposta do Entrevistado: A flexibilidade e agilidade são sempre importantes obviamente entendeu, então 

assim acontece bastante em nosso ramo de ter alteração durante algum projeto, mudanças de escopo. Então 

o que se espera do fornecedor é que ele tenha disposição de discutir, a disposição de discutir sobreponha a 

posição do fornecedor, as vezes o que pode acontecer, e eu já vi acontecer, e que a partir que um fornecedor 

assina um contrato, depois qualquer change order que se queira discutir ele toma uma posição, uma postura 

que ele não é... não é um fornecedor com postura colaborativa. Ele diz que não. Eu já tenho um contrato, 

você está amarrado comigo e esta é aminha condição e ponto final. Eu acho que a colaboração, entre o 

fornecedor e cliente deve fomentar, em casos de alterações de escopo ou de impasses, pelo menos fomentar 

a disposição para discutir. 

 

Entrevistador: Vocês trabalham com qualidade assegurada com estes fornecedores ou não? 

Resposta do Entrevistado: Sim, trabalhamos com qualidade assegurada. 

 

6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas às demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Eu acho que dentro dos cinco objetivos que você falou, a gente pode colocar os 

principais aqui da nossa empresa são a qualidade e a confiabilidade. Obviamente que entrega, flexibilidade e 

custos são importantes, mas eu qualificaria a empresa aqui como  neste quesito como qualidade e 

confiabilidade. 

 

Entrevistador: E em relação aos processos produtivos? 

Resposta do Entrevistado: Os processos produtivos também seguem a mesma linha, inclusive por exemplo 

em termos de qualidade estamos no mercado a mais de... no Brasil desde 1912 foi o primeiro fornecimento 

da nossa empresa aqui no Brasil e fora do Brasil desde os anos 1800, já é uma excelência nossa e a 

confiabilidade porque somos uma empresa de inovação, de produtos altamente tecnológicos, gastamos 

muito... investimos muito em pesquisa e desenvolvimento. O nosso produto não pode falhar, nós 

trabalhamos com energia, não pode falhar. Se falhar, ou você vai ficar sem energia ou um acidente fatal 

pode acontecer. Confiabilidade para a gente é tudo. 

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: Sim eu acho que a gente já comentou aqui algumas coisas sobre isso. De como 

uma colaboração na cadeia de suprimentos pode melhorar nossas capabilidades, nossas capacidades. Sem os 

fornecedores, a gente não pode ofertar nada para nossos clientes que a gente não possa obter dos nossos 

fornecedores também. A gente como empresa foco, de uma empresa que compra muitos produtos, 

industrializa, monta sistema e fornece aos nossos clientes. Então se eu não tiver uma postura...os mínimos 

requisitos dos nossos fornecedores, eu também não vou ter os mínimos requisitos para atender aos nossos 

clientes. 

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

Resposta do Entrevistado: Uma das metas que é clara aqui para a gente é a OTD (on time delivery). Então 

essa é uma meta bastante forte que tem nos últimos anos a gente tem colocado um foco bastante grande. 

Primeiro o financeiro, mas a on time delivery  é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante. Porque para 

presar pela qualidade, prazo com redução, não redução...mas cumprimento de prazo hoje é muito 

importante. E nos temos uma metodologia, enfim isso é um KPI da empresa oficial. 

 

Entrevistador: Existem outras metas, como por exemplo, para a qualidade? 

Resposta do Entrevistado: Sim de qualidade também obviamente, de qualidade a gente é certificado. Tem 

as certificações necessárias e a gente tem que aplicar isso. Os KPI´s da qualidade também são definidos e 

controlados. Eu diria hoje que o desempenho operacional que para a gente hoje o “on time delivery” é o que 

a gente está buscando. 

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: Para a gente a colaboração é como eu falei é no sentido de prezar pela 

qualidade, pelos KPI´s financeiros. Então se você tem colaboração, o fornecedor consegue entender o que a 
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gente precisa e a gente no fim do dia vai conseguir e eu acredito que para os fornecedores também, talvez 

uma segurança de poder saber que tem um cliente cativo e tudo o mais. 

 

10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado: Bom, redução de custo a gente já falou e em termos de desempenho operacional 

é... eu acredito que a colaboração ela pode ser no sentido de ter por exemplo especificações pré 

determinadas para facilitar os processos de compras. Então se a gente pudesse ter alianças com 

especificações de produtos previamente definidas a gente pode melhorar o desempenho da operação só por 

questões de redução de mão de obra e.... redução de mão de obra e ...obviamente redução de perda de tempo 

de inspeções e retrabalhos, e tudo mais. 

 

Entrevistador: Você está falando em relação aos aspectos de processo produtivo? 

Resposta do Entrevistado: E o fornecedor fazer parte do processo produtivo... 

 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Sim, sem dúvida e o que estamos discutindo aqui. . Pode contribuir como 

comentei anteriormente e se o fornecedor conhece as suas necessidades e sabe o que você precisa a gente vai 

convergir para uma melhoria de processo e uma redução de custo. Por isso a colaboração é importante... 

 

Entrevistador: Mas você não percebe que ela é muito praticada hoje na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Não... pelo menos no meu universo não...poderia ser muito melhor. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 

Resposta do Entrevistado: No dia a dia eu não tenho sentido isso não, pelo menos com os fornecedores 

com os quais a minha área aqui na empresa tem um pouco mais de relação. Você quer dizer o quê, o 

fornecedor vir aqui e falar se você ao invés de compra isso meu , comprar assado você vai melhorar. 

 

Entrevistador: Isso, ou se você utilizar o meu produto de outra maneira isso vai agilizar o seu processo 

produtivo ou se mudar a programação de entrega você vai melhorar o processo de recebimento, ou seja, 

sugestões de melhoria de processos. 

Resposta do Entrevistado: Eu não vejo acontecer isso aqui não... pelo menos no meu universo não...para 

ser sincero não. 

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Ser melhor que a concorrência, você precisa ser melhor em vários aspectos. Em 

primeiro a confiança e conseguir ter a confiabilidade isso a gente preza bastante e a qualidade. É obviamente 

se a gente conseguir trazer isso dos nossos fornecedores vai contribuir para que a gente passe isso para a 

frente para os nosso clientes na cadeia. Então é... dentro da pergunta eu acho que contribui para que a gente 

possa aumentar a nossa qualidade, ter produtos confiáveis e assim se diferenciar com o concorrente. 

 

14.  Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Para a redução de custos com certeza porque tendo fornecedores com 

flexibilidade como eu falei para a gente discutir ou se adequar as condições típicas de certo momento isso 

pode trazer redução de custo e obviamente melhoria de processo. Então se tiver uma colaboração que a 

gente possa diminuir as discussões que existem durante o processo de fornecimento isso vai trazer melhoria 

no nosso processo. 

 

Entrevistador: O que está faltando para vocês conseguirem uma relação colaborativa na cadeia de 

suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: No universo que e u trabalho hoje de uma área de fornecimento de projetos em 

turn key, o que falta é... um dos maiores gaps é... a mão de obra de montagem  porque existem muitas 

empresas no mercado e esse mercado de construção e montagem é muito volátil ou seja, existe uma empresa 

hoje que está bem, consegue cumprir os contratos e daqui a seis meses a empresa desaparece. São 

empreiteiras de pequeno e médio porte e a gente tem uma dificuldade de ter uma colaboração maior com 
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este tipo de empresa. Se a gente buscasse empresas muito maiores teria problema de custo e nós temos uma 

necessidade de empresas de construção e montagem que são empresas medianas que a gente chama, mas a 

gente tem uma dificuldade de manter os mesmos fornecedores porque os fornecedores eles não conseguem 

se manter, então a gente troca muito. Por isso eu acho que seria muito importante para o nosso negócio de 

projetos de turn key de subestação uma colaboração maior com o fornecedor de construção e montagem. 

Tirando a construção e montagem, na área específica que eu estou hoje de subestações, os outros 

fornecedores são basicamente fornecedores internos e que estão basicamente dentro da mesma política da 

empresa e que teoricamente aqui não tem grandes gaps. Então aqui no nosso universo, de fornecedores de 

soluções em turn key o gap hoje são as empresas de construção e montagem. 

 

Entrevistador: Você tem algo que gostaria de acrescentar sobre o setor industrial de bens de capital e sobre 

a cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: No caso da indústria de bens de capital para o mercado de energia as empresas 

trabalham basicamente de uma forma bastante parecida. No mundo, a gente pode listar, incluindo a nossa 

empresa, mais quatro ou cinco fornecedores que trabalham de uma maneira bastante similar, fabricam os 

próprios equipamentos, aplicam eles em projetos de turn key no cliente, em soluções de grandes projetos, no 

nosso mercado as empresas são bem parecidas. Os fornecedores de maior foco são de matéria prima, isso na 

cadeia... para que a gente possa fazer os nossos produtos e ainda aplica-los internamente para construir 

sistemas. 

 

Entrevistador: Então, a sua empresa é altamente verticalizada? 

Resposta do Entrevistado: Imagina um motor, por exemplo, a carcaça no caso do motor não é feita pela 

gente, ela é comprada. Mas tirando a carcaça, todo o resto é feito pela gente. O que a gente compra no motor 

é a carcaça, rolamentos e fio de cobre. A gente tem um viés de montagem e também algumas coisas de 

fabricação. Em um transformador, por exemplo, a carcaça é comprada fora mediante um projeto nosso, a 

gente contrata a fabricação. Mas basicamente um transformador é um produto artesanal. Cada 

transformador, existem os seriados, mas também os seriados são muito artesanais, mais trabalho manual 

mesmo. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar uma fábrica de transformador, mas é 

impressionante. Uma visão pouco diferente, você imagina máquinas, mas não ainda é um processo bastante 

artesanal. 

 

 

 

Questões fechadas 

Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.    x  

CS2 O relacionamento entre empresas.    x  

CS3 O valor para o cliente final.     x 

CS4 A redução de custos.     x 

CS5 O melhor resultado financeiro.    x  

CS6 A redução dos prazos      x 

CS7 A inovação de produtos e serviços.     x 

CS8 Alta flexibilidade em prazos.     x 

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações   x   

CO2 Ter objetivos comuns.  x    

CO3 Compartilhar recursos financeiros. x     

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.  x    

CO5 Compartilhar recursos materiais  x     

CO6 Ter sistemas de informação interligados  x     

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.    x   

CO8 Trocar constantemente de experiências.  x    

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado    x  
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CP2 Qualidade de produtos e serviços    x  

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação     x  

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.     x 

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.   x   

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.     x 

CP7 Qualidade de processos diferenciada.    x  

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos    x   

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação   x   

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes   x   

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.   x   

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.    x  

FP5 Agilidade no atendimento das demandas   x   

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.    x  

FP7 Qualidade de processos diferenciada.    x  

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.   x   

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.    x  

DO2 Menores estoques.     x 

DO3 Baixos custos logísticos.   x   

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.     x 

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.     x 

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes    x  

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.    x  

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.   x   

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.    x  

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.    x  

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.    x  

CE4 Os custos de estoques.   x   

CE5 O desempenho dos processos produtivos.   x   

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.   x   

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações     x  

CE8 A comunicação entre as empresas   x   

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.     x 

PD2 Reduzem os custos de operação.    x  

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.    x  

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.   x   

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.    x  

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis     x  

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.    x  

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas   x   
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Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 

 

 

 

 

Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 

   
 x 

2 
Entregar os equipamentos nas condições comerciais (preço, condição 

de pagamento) acordadas. 

   
 x 

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 

   
x  

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 

   
 x 

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 

   
 x 

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 

   
x  

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 

   
x  

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 

   
x  

 

 

 

 

Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos 

das empresas envolvidas. 
 x    

2 Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas.   x   

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 
  x   

4 Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.   x     

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 
  x   

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 
  x   

7 Confiança mútua entre as organizações envolvidas.    x  

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 
  x   
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Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico.    x  

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo.    x  

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 
  x   

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 
  x   

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 
  x   

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 
 x    

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 
 x    

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 
  x   

 

 

Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.     x 

2 A lucratividade aumentou.     x 

3 Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos.    x  

4 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes.    x  

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 
  x   

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 
  x   

7 A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou.    x  

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 
  x   

 

 

Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.    x  

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos.     x 

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 
    x 

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 
  x   

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 
   x  

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 
    x 

7 Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência.   x   

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 
   x  
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Finalização 

 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Obrigado pela colaboração. 
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Transcrição da 2ª Entrevista (via Skype)  (Entrevistado 2) 
 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: ( x ) Diretor (   ) Gerente  (   ) Coordenador) 

Área: (  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  ( x ) Vendas ( x ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  (   ) Superior  (  x ) Pós Graduação 

Área  de Formação (    ) Administração  ( x) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: (   ) até 2 anos;  (  x ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (   ) até 2 anos; (   ) Entre 2 e 5 anos; (x   ) Acima de 5 anos 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: Fornecedor de Máquinas e Equipamentos 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE): Grupo 286 

Município: Curitiba    UF: PR 

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

(  ) até 99 empregados 

(x) 100 a 499 empregados 

(  ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(x) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

( x ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

( x ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(  ) Incentivos Fiscais 

 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

(  ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

(  ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

( x ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

( x ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 
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Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Mais que 1 e menos 5 anos 

( x ) Mais que 5 anos 

 

 

Questões abertas 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado: Eu diria que a gente está provavelmente como fornecedor de 1ª camada né..., 

porque os nossos clientes estão como a empresa foco principal que são os produtores talvez... e nós estamos 

e nós temos vários fornecedores abaixo talvez...Eu não sei qual é a sua definição de 1ª camada... 

 

Entrevistador: O fornecedor de 1ª camada é aquele imediatamente anterior, na cadeia de suprimentos, da 

empresa foco, ou seja, aquele que fornece diretamente para a empresa foco. 

Resposta do Entrevistado: Neste processo produtivo nosso... pensando no mercado de papel ... nós 

estamos imediatamente anterior ao principal produtor. Através do fornecimento de tecnologia, equipamentos 

e alguns insumos... alguns consumíveis. Então talvez a gente se classifique como fornecedor de 1ª camada. 

 

Entrevistador: Neste caso a empresa foco desta cadeia de suprimentos e uma grande empresa do setor de 

papel e celulose? 

Resposta do Entrevistado: Sim, no setor de papel e celulose, aí estariam o grupo K, o grupo Fibria, a S. 

 

Entrevistador: Vocês também atuam para outros setores? 

Resposta do Entrevistado: É a minha divisão específica, eu tenho um grupo dentro da minha divisão que 

atende outros setores, então eu tenho uma área da minha divisão que atende a área de mineração, na parte de 

tecnologia de automação. Então nós não somos limitados a celulose e papel, o grande foco ainda é celulose e 

papel, mas eu tenho áreas fora da celulose e papel. 

 

2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Sim, a gente tenta ou pelos menos já tentou e vem tentando há alguns anos 

adotar o conceito de cadeia de suprimentos. Então, inclusive a gente tem uma área da empresa hoje a nível 

global chamada gerenciamento de supply chain (supply chain management) que busca de se utilizar do 

acesso que a empresa tem também como compradora, a gente tem acesso a vários fornecedores de 

componentes importantes para máquinas que você acaba utilizando na fabricação destas máquinas 

principalmente, ou então, o acesso a matérias primas como aço ou outra coisa. Então nós transferimos 

também esta capacidade de comprar em certos volumes e transferir este benefício para os nossos clientes nas 

pontas, tentando buscar preços mais competitivos... vamos dizer assim. Então a gente opera... não só uma 

cotação... não só uma proposta de forma individual, mas sempre visualizando esta possibilidade de combinar 

volumes mesmo para poder manter a competitividade. Não sei se isso responde a sua pergunta. 

 

Entrevistador: Gostaria que você abordasse em termos de colaboração tecnológica, em termos de 

compartilhar alguma informação que você entende como relevante. A sua empresa faz isso com seus 

fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Fazemos com fornecedores e com clientes. Por exemplo, as tendências de 

mercado, se alguém vem como uma tecnologia nova que hoje... que não era aceita eh... talvez como 

aceitável no mercado há muitos anos. Por exemplo, mudou-se muita coisa na parte de fábrica, na seleção de 

materiais. Por exemplo, o material que se utilizava antes em certos revestimentos, materiais de isolamento 

Fornecedor 

de 2ª 

Camada 

Fornecedor 

de 1ª 

camada 

Empresa 

Foco ou 

Principal 

Cliente 

de 1ª 

Camada 

Cliente 

de 2ª 

Camada 
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térmico, coisas deste tipo que foram evoluindo ao longo do tempo e a nossa empresa quando testa essas 

novas tecnologias e as comprovam, e as utilizam... e se algum outro cliente está utilizando com sucesso, a 

gente traz isso para dentro... para outros clientes. Então essa... essa... disseminar, vamos dizer assim, novas 

práticas ou boas práticas que permitam que você tenha fornecimentos...mantendo a qualidade do 

fornecimento, mas também buscando sempre a competividade. Isso acaba repassando para o cliente, não só 

para o cliente, mas também para fornecedores. Se eu tenho fornecedores que saiam com ideias novas e 

interessantes, a gente dissemina este conhecimento para outros fornecedores que possam utilizar isso 

também, buscar novas propostas. 

 

3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: Eu acho que sim, eu acho que contribui porque assim... no mínimo eu 

diria...ele...ele... ajuda com que você busque é... através da troca de informações e desta predisposição de 

uma certa forma contínua você possibilita também que o mercado em geral melhore. Eh... há uma tendência 

eh... nós estamos inseridos... a nossa empresa tem um alcance global, então muitas vezes trazendo essa 

experiência lá de fora para, por exemplo, o mercado brasileiro você acaba produzindo novas práticas aí que 

você consegue... e vice versa, as vezes, boas práticas também do mercado brasileiro a gente consegue levar 

para fora também. Então eu acredito que ela consegue contribuir sim.  

 

Entrevistador: Então você entende que o relacionamento entre a sua empresa, os clientes e fornecedores 

não é extremamente competitivo, no sentido de que um dos componentes queira se apropriar mais dos 

ganhos do que os outros. Você entende que esta cadeia de suprimentos tem um grau de colaboração entre as 

empresas? 

Resposta do Entrevistado: Ele tem um grau de colaboração, ele tem que ter né... é claro que você sempre 

tem cliente e fornecedores que não operam assim. Você tem clientes que por mais que eles preguem à 

colaboração e a parceria, no final a decisão, ela é estritamente financeira e outros... têm fornecedores que 

também pregam a parceria. Ah, eu quero ter, mas não necessariamente te dão prioridade, ou seja, realmente 

colaboradores. Então, mas eu digo... eu diria que em geral o grandes clientes e os grandes fornecedores hoje 

estão buscando hoje realmente esta parceria. Entendeu?   

Melhorou bastante com relação há muitos anos atrás, que aí efetivamente era... hoje é quase uma questão de 

sobrevivência... e novos parceiros tentando sempre entrar no negócio. Então há uma renovação também eh... 

eh... tem até no mercado hoje, por exemplo, uma... a queda que a gente viu no mercado de óleo e gás com 

estas crises aí... Petrobrás e tal... a gente vê fornecedores hoje que antes eram exclusivos praticamente se 

dedicando a estas áreas que hoje voltaram novamente a atenção para celulose e papel e com isso eles voltam 

a trazer competividade ao mercado, trazem novas propostas. Isso é saudável, né. 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado: O que eu vejo que destaca algumas empresas é a busca, vamos dizer assim, para 

uma solução eh... eh... conjunta. Então às vezes você sai, você vem e solicita certas... você está tentado 

adquirir certas coisas... você prepara um inquiry técnico as vezes e manda para vários fornecedores. Alguns 

fornecedores, eles simplesmente leem e tentam interpretá-lo e mandam uma proposta. Outros fornecedores 

que geralmente estão com este espirito de interpretar, de repente buscar novas propostas, voltam para 

questionar, discutem mais e acabam no longo prazo levando vantagem. Então este investimento em entender 

o que o cliente realmente, então nós nesta posição de cliente precisa e buscar alternativas é muito 

importante. É um pouco, e acaba sendo um pouco similar com que a gente tenta fazer na outra ponta, 

visando os nossos clientes a gente tenta este tipo de colaboração. Então quando você encontra fornecedores 

parceiros que também tem esse tipo de visão fica muito mais fácil e levam a parceiras de longo prazo. 

 

Entrevistador: A questão do compartilhamento de informações, excluindo aí as informações de mercado, 

mas as técnicas, do que vai ser produzido, antecipar alguma coisa que o cliente está necessitando. Vocês tem 

uma troca constante de informações como seus fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Tem... tem uma troca porque você também, as vezes você tem que estar..., 

vamos dizer assim, transferindo as informações no sentido, olha nossa as oportunidades que vem por aí são 

essas e estamos trabalhando nestas oportunidades eh... se tem um relacionamento eh... principalmente... 

vamos pensar em grandes projetos. Você passa por “n” interações na fase de venda de grandes projetos que 

fazem com que você tenha colaborar com bastante... com bastante níveis de detalhes até para permitir com 

que a proposta seja a mais competitiva possível e não necessariamente já com um comprometimento de 

antemão de comprar de fornecedor A ou B, mas você está dando... tentando dar aos fornecedores a melhor 

chance possível de serem competitivos porque você também precisa desta chance para também se tornar 
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competitivo. Então, você tem que compartilhar informações estratégicas, técnicas e as vezes o conceito do 

teu equipamento,  da sua planta e você pode dizer que basicamente você está contanto para ele como você 

vai construir a sua fábrica. Si, você tem que faze-lo até para permitir com que ele faça a proposta a mais 

adequada possível em serviços também. Às vezes a gente tem que no nível de detalhe, olha eu vou reformar 

tão equipamento e eu preciso disso. Por isso que é importante essa transição do cliente... do cara que é só o 

spot para o fornecedor de longo prazo para que você possa ter essa segurança. Independente de ter contrato 

de confidencialidade ou não e você ter essa segurança que só vem com o tempo e experiências.  

 

Entrevistador: E em relação aos objetivos comuns, como por exemplo, de crescimento, entrada em novos 

mercados ou de desenvolvimento de novas tecnologias.  A sua empresa tem objetivos comuns com seus 

principais fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Tem também, então... as vezes coisas específicas, como por exemplo, desde o 

fornecedor quer desenvolver uma nova tecnologia seja em um equipamento, ele quer introduzir uma nova 

selagem ou um novo tipo de rolamento. Alguma coisa que depois ele possa... ou que ele já utiliza em uma 

outra indústria e ele quer trazer para nossa indústria ou quer levar... a gente acaba desenvolvendo. Então, as 

vezes tem essa possibilidade do desenvolvimento conjunto né... a gente visando ... eh...a solução de certos 

problemas específicos e precisa sim dessa... deste trabalho. Então há desenvolvimento conjuntos também 

sim. 

 

Entrevistador: Vocês chegam a compartilhar recursos humanos ou materiais com seus fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Tem até certo grau... muitas vezes você faz trabalho cada um participando com 

seu lado. Mas, sim a gente faz trabalho de pesquisa conjunto. Tem alguns casos sim.  

 

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados a sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Um aspecto que é assim muito importante é prazo... prazo é uma coisa muito 

importante, uma vez que você tenha essa... este envolvimento... esse relacionamento e a parte técnica em si, 

a parte de escopos técnicos, do alcance do escopo e os parâmetros estejam claros, isso facilita muito o 

desenvolvimento de soluções em que você possa ganhar prazo. Hoje é muito importante porque às vezes 

você trabalha em alguns processos por um prazo longo até amadurecer e quando a coisa acontece ela é muita 

rápida.... as vezes, a implementação... os prazos de implementação são muito curtos. Então esse 

relacionamento permite com que você também tenha certa segurança e também aceitar desafios de prazos 

curtos de entrega. 

 

Entrevistador: E em relação à qualidade? 

Resposta do Entrevistado: Qualidade também, se bem que qualidade eu vejo assim um pouco... a gente no 

passado adotava-se muito... eh... era muito comum... o pessoal não mas eu tenho um fornecedor qualificado 

eu não preciso refazer os checks de qualidade deles. Eu tive certas... a gente pessoalmente teve certas 

experiências negativas neste sentido. Então talvez para esse pessoal à gente tenha voltado um pouco atrás, 

onde a gente acaba, mesmo que seja um fornecedor que a gente tenha qualificado e tenha garantia, a gente 

acaba redobrando algumas... alguns checks, alguns double checks de qualidade em função dele também estar 

inserido em um mercado global que ele as vezes acaba trazendo de origens distintas estas coisas né...Hoje, 

você sabe muito bem, que o mercado chinês... você tem produto rodando no mercado que você acha que tem 

certificação, mas não tem. Então você acaba tendo que... apesar de toda a confiança voltar a ter um certo ... 

uma certa verificação e check. Sei que outros tipos de indústria estão mais avançados... são mais avançados 

nisso, mas na nossa indústria não estamos neste nível ainda de confiar plenamente, vamos dizer assim, então 

a qualidade ainda exige uma certa... uma certa verificação. Ainda tem um custo com isso, mas é importante. 

 

Entrevistador: E a flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: A flexibilidade ela é importante no sentido de estar aberto, vamos dizer assim, 

resolução de certos problemas que podem aparecer e ao menos estar disposto a argumentar e a discutir, 

entendeu. Eh...se você tiver fornecedores que sejam totalmente eh... alheios ou refratários a qualquer tipo de 

discussão  e depois fazer ajustes, fica muito difícil. Então por mais que a pessoa... ele pode ter o melhor 

preço, mas se ele não  estiver disposto a fazer ajustes para tentar se adequar é complicado. A flexibilidade é 

importante. Por outro lado, também não adianta o cara ser extremamente flexível, mas não é um cumpridor 

de prazos que aí a coisa funciona dos dois lados também né. Às vezes quando eu exijo uma flexibilidade 

excessiva do meu fornecedor ele pode sentir também no direito de flexibilidade do cumprimento do lado 

dele também. Então a flexibilidade é uma via de mão dupla e complicada. 
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6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas às demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Eu creio que a confiabilidade talvez seja o primeiro, a gente presa em manter os 

compromissos e mesmo com as dificuldades, por exemplo, as vezes na entrega buscar sempre atender o que 

foi acordado, ou seja, ser realmente um fornecedor que seja conhecido por ser confiável. A qualidade, ela é 

... ela vem logo a seguir... o cumprimento da qualidade. A entrega talvez, logo... quase junto... talvez no 

mesmo... ou muito próximo da qualidade e a entrega no sentido do cumprimento dentro dos prazos e a 

flexibilidade... o custo talvez sendo o quarto e a flexibilidade como o último. É porque ... porque você não 

consegue justamente fechar todos estes itens, se você quer ser uma empresa confiável você também tem 

que... a partir do momento você ajusta certos escopos é ... você tem que tentar manter. Se você tenta ser 

flexível no sentido de alterar o tempo todo é difícil, porque você vai ter que abrir mão do custo, ou do prazo, 

né. Então, eu diria que a flexibilidade...a flexibilidade é muito importante durante o desenvolvimento da 

proposta e da negociação, mas uma vez definido e bem claro o que você vai entregar, ela tem que ser... ela 

não pode continuar sendo um fator de mudança constante.  

Eu diria o seguinte até talvez como um comentário, estes cinco fatores eles mudam e talvez eles tenham uma 

importância diferente em fases diferentes do processo de entrega. Então durante a fase de desenvolvimento 

da solução, você talvez tenha que ser flexível no sentido..., você tem que ser mais flexível às vezes porque 

você tem que entender do cliente e não necessariamente a sua solução as vezes a tua solução é a melhor  

imediatamente. Então às vezes você tem que buscar alternativas, então a flexibilidade é muito importante 

durante o processo de venda. Quando você passa para a fase de entrega aí a coisa muda um pouco, entendeu, 

na minha opinião. Então às vezes você tem que mudar a sua prioridade também. Se você for uma empresa 

que tem estes fatores muito rígidos também, as vezes, você vai ter dificuldades. Então a confiabilidade... não 

eu sou extremamente confiável, eu vou te entregar sim, mas meu prazo é cento e trinta meses, ou eu só te 

entrego esta solução, também não vai atender. 

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: A gente percebe sim, ela é bastante importante eh... e consegue realmente 

perceber. A gente tem casos, eh... tem alguns casos reais que a gente verificou que essa colaboração foi 

fundamental para poder realmente corrigir né... e ajustar qual um destes três itens citados na questão. De 

qualidade. Ou de entrega, ou de flexibilidade. A colaboração é fundamental para isso. 

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

Resposta do Entrevistado: Olhando a empresa como um todo, cada setor da empresa ele tem as suas metas 

próprias, mas dentro da parte, vamos dizer assim, mais operacional você tem metas que estão muito na 

verdade eh...relacionados com três aspectos: o aspecto do custo, da entrega e da qualidade. Eu diria que são 

os três aspectos assim você, independente de qual área produtiva que você está, você constrói os famosos 

KPI´s (Key Performance Indicators), eles sempre estão incluindo esses três itens. 

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: Olha, a longo prazo claro, a permanência da empresa no mercado mantendo o 

nível de competitividade, de faturamento e no final de lucratividade. Tem essa... essa... nos parceiros que a 

gente tem e  acaba desenvolvendo essa conexão direta. São parceiros de longa data que nos permitiram 

ganhar certos projetos, ganhar certas vendas, desenvolver certos mercados. Então, ela traz benefícios de 

crescimento para a nossa empresa e também para estes parceiros, Parceiros que começaram menores, com 

fornecimentos pequenos, fornecimentos spot como eu falei e que hoje são empresas que saíram... empresas 

de pequeno porte e que hoje são empresas maiores. 

 

Entrevistador: E em relação às capabilidades de entrega, qualidade e flexibilidade?  

Resposta do Entrevistado: Também evoluíram... tem fornecedores que se tornaram até pelo tipo de 

fornecimento... eles se tornaram mais profissionais...tiveram que implementar controle de qualidade 

melhorado, muitos até adotaram alguma norma... alguma norma que em princípio não tinham, mas que 

acabaram possibilitando com crescimento que eles pudessem implementar isso, né. Por que tudo isso tem 

custo, então com o crescimento você vai podendo se tornar melhor. 
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10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado: Eu diria hoje e voltando um pouco para aquele sistema que a gente já comentou 

de KPI`s, eles... eles... eles estão muito eh... relacionados a custo, qualidade e entrega, e prazo de entrega. 

Então eu acho que estes três itens são fundamentais, entendeu. Então o custo que de uma certa maneira ou 

outra, ele está ... ele acaba se conectando muito com volumes ainda hoje. Por isso que eu falei que é 

importante que a empresa tenha adotado esta ideia de cadeia de suprimentos a nível global, justamente 

buscando isso... buscando essa competitividade. A qualidade que permite que você vá criando mecanismos 

de ajuste que você possa também reduzir o custo do controle da qualidade, mas garantindo a manutenção 

desta qualidade e a entrega que é o cumprimento dos prazos que é tão importante né... você sabe em projetos 

você tem multas altíssimas por não cumprimento do prazo quer seja em projetos de servisse que são projetos 

curtíssimos que você tem que entrar e entregar as vezes dentro de paradas gerais, dentro de dez ou quinze 

dias você tem que entregar uma reforma, um produto que você tem que entregar que o cara tem que cumprir 

o prazo de entrega porque o cliente gostaria de manter o menor nível de estoque possível e ele tem que ter 

essa garantia da disponibilidade. Então estes três fatores, custo, qualidade e entrega, são fatores 

fundamentais. 

. 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Sim, não justamente pelos aspectos até um pouco da dez que a gente já 

comentou. Ela contribui sim, ela provoca sempre uma discussão sobre novas formas né... de novas formas 

de negócio as vezes. Um exemplo, muitas coisas de que antes a gente fabricava internamente e ao 

desenvolver um bom fornecedor você pode buscar uma industrialização, então você sai de uma operação 

interna e transfere esta operação para fora e aí já é outro nível de confiança que tem que ter. Ao entregar 

matéria prima, por exemplo, na mão de um fornecedor que vá produzir para você, mas também te dá esta 

oportunidade de melhoria. 

Para você mais que chegar em um fornecedor e falar olha me forneça isso, se você tem esse grau de 

colaboração em que você consiga também para ele dizer olha eu estou comprando isso de você para essa 

utilização e ao tentar fazer com ele entenda o cliente final e a utilização, as vezes permite com que ele faça 

alterações que tornem o produto dele melhor ou mais barato e que você possa transferir isso para a frente né. 

Como eu falei esse é um exemplo bastante simples é a seleção de materiais, às vezes esses fornecedores 

trabalham em atividades ou indústrias diferentes e eles conseguem transferir boas práticas de outras 

indústrias para dentro da indústria na qual a gente atua que é celulose e papel. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 

Resposta do Entrevistado: Sim, justamente de novo estão relacionados os itens como eu falei, às vezes 

você está utilizando uma certa matéria prima eh... eh... que de repente falta disponibilidade no mercado 

nacional torna ou faz a sua situação... ou torna a sua situação enfim inviável, as vezes esse fornecedor é um 

especialista naquele ramo, então o cara... de repente você encontra fornecedores que são especializados em 

metalurgia. A nossa empresa não é necessariamente uma especializada, ela tem assim um grau de 

especialização em certas áreas e de repente você encontra fornecedores que estão mais avançados até do que 

a gente em certas áreas. Ele pode trazer uma colaboração sim, olha de repente você muda essa especificação, 

você acha um aço similar ou outro similar que te da preço e prazo mais competitivo. Então, existe sim esse 

ganho. 

 

Entrevistador: Os principais fornecedores trazem melhoria de processo para a sua empresa? 

Resposta do Entrevistado: Sim, porque é aquela história o principal fornecedor, se você considera alguém 

como principal fornecedor, mas ele é tão problemático de que você tenha que... ou instituir um mecanismo 

muito complexo internamente para controlá-lo ou o relacionamento é difícil você pode ter certeza que ele 

está no caminho para um dia não ser um principal fornecedor, você naturalmente acaba fazendo uma 

seleção, uma seleção quase que natural mesmo. 

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Então se você pegar aquela ordem que a gente já havia comentado 

confiabilidade, por exemplo, como a primeira. A confiabilidade ela é fundamental no que a gente chama de 

um repeat order, uma boa experiência ela é fundamental na fidelização da nova venda do cliente é como 

você pode até ter qualidade e preço e prazo, mas se você tem uma variabilidade destes itens você não 
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consegue criar uma fidelização, você não consegue criar esse espirito no cliente em que ele pense duas vezes 

em alterar um fornecedor. Então foi por isso que eu coloquei a confiabilidade como fundamental. Então 

buscando trabalhar em cima destas capabilidades eles contribuem principalmente para o resultado de médio 

e longo prazo, não necessariamente você consegue mensurar isso em curto prazo, mas no crescimento... na 

busca do crescimento ... de um crescimento sustentável da empresa, ela é fundamental. 

 

14. Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Toda né... de uma certa maneira esta pergunta ela se auto responde. Se você 

coloca que a melhoria das capabilidades melhora os processos é... é com certeza. O que a gente tem que 

tomar um cuidado muito grande é que às vezes a empresa engessa o processo. Hoje é muito comum, por 

exemplo, com a utilização de sistemas mais sofisticados de controle, como o SAP, por exemplo. O SAP é 

uma tremenda ferramenta, mas eu já vi ela em determinados momentos criar fardos muito grandes, porque 

você engessa o processo em cima do controle não em cima do processo em si e você não consegue ajustá-lo. 

Então quando você passa a olhar o processo em si também como uma coisa passível de otimização e de 

melhoria aí estas capabilidades até conseguem traze-las e ao melhora-las você consegue incorporar. Se você 

não dá essa flexibilidade, se você torna o teu processo tão rígido a tão ponto que você não abre mão disso 

seja por qual razão, a alta diretoria que tenha definido, aí você não consegue transferir essas melhorias em 

ganhos efetivos. Então existem casos, por exemplo, em que o cara melhora muito às vezes os prazos para o 

cliente, e o fornecedor... eu consigo melhorar o prazo de entrega, mas para isso eu preciso que você melhore 

eh... a condição de pagamento, me dê um adiantamento, mas aí as vezes a empresa é inflexível e fala assim e 

diz eu não trabalho com adiantamento , eu só trabalho pagando 15 dias fora a quinzena como é bastante o 

caso da “K”, a parte financeira era muito importante. Então não adianta você não consegue transferir porque 

você não tem essa negociação né. Então esses itens são importantes para a melhoria desde que você possa 

realmente trabalhar com alterações, com otimizações de processo. Se o processo é considerado rígido, já 

otimizado, porque muita gente acha que tem o seu processo otimizado é muito mais difícil de você transferir 

esse ganho. 

 

 

 

Questões fechadas 

Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 

 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.   x   

CS2 O relacionamento entre empresas.   x   

CS3 O valor para o cliente final.    x  

CS4 A redução de custos.    x  

CS5 O melhor resultado financeiro.     x 

CS6 A redução dos prazos   x   

CS7 A inovação de produtos e serviços.   x   

CS8 Alta flexibilidade em prazos.   x   

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações   x   

CO2 Ter objetivos comuns.    x  

CO3 Compartilhar recursos financeiros.  x    

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.   x   

CO5 Compartilhar recursos materiais    x   

CO6 Ter sistemas de informação interligados   x    

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.    x   

CO8 Trocar constantemente de experiências.   x   

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado    x  

CP2 Qualidade de produtos e serviços   x   

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação    x   
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CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.    x  

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.   x   

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.    x  

CP7 Qualidade de processos diferenciada.   x   

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos    x   

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação   x   

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes   x   

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.   x   

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.    x  

FP5 Agilidade no atendimento das demandas   x   

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.   x   

FP7 Qualidade de processos diferenciada.   x   

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.   x   

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.   x   

DO2 Menores estoques.     x 

DO3 Baixos custos logísticos.     x 

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.     x 

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.    x  

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes   x   

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.    x  

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.     x 

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.   x   

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.     x 

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.     x 

CE4 Os custos de estoques.    x  

CE5 O desempenho dos processos produtivos.    x  

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.    x  

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações      x 

CE8 A comunicação entre as empresas     x 

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.    x  

PD2 Reduzem os custos de operação.    x  

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.   x   

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.   x   

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.    x  

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis    x   

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.    x  

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas    x  
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Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 

 

 

 

 

 

Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 

   x  

2 
Entregar os equipamentos nas condições comerciais (preço, condição 

de pagamento) acordadas. 

    x 

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 

  x   

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 

    x 

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 

    x 

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 

   x  

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 

  x   

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 

   x  

 

 

 

 

 

Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

 

Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos das 

empresas envolvidas. 

  x   

2 Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas.   x   

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 

  x   

4 Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.   x     

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 

   x  

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 

    x 

7 Confiança mútua entre as organizações envolvidas.     x 

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 

   x  

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

 

 

Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico.     x 

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo. 

   x  

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 

  x   

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 

   x  

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 

  x   

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 

   x  

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 

  x   

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 

   x  

 

 

Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.    x  

2 
A lucratividade aumentou.     x 

3 Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos.    x  

4 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes.    x  

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 

    x 

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 

    x 

7 A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou.    x  

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 

   x  

 

 

Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.   x   

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos. 
   x  

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 

   x  

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 

  x   

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 

  x   

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 

   x  

7 
Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência.   x   

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 

   x  
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Finalização 

 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

Eu acho que o questionário em si está bastante completo, ele talvez esteja um pouco complexo demais para uma 

entrevista relativamente rápida e tem alguns aspectos que talvez pudessem ser um pouco mais condensados. 

Assim um pouco talvez... de uma certa forma eu entendo assim ... o questionário... a parte anterior que eram as 

questões que a gente dissertou sobre elas agora de uma certa maneira você vai ter duas visões, elas tratam do 

mesmo assunto e aos poucos elas vão se verificar . De uma certa maneira até pela ah ... a visão eh... como você 

diz assim... você está usando o lado um do cérebro e a outra o lado dois. Em uma você está pensando, 

elaborando as respostas e no outro são as ideias e as respostas que vem naturais. Talvez até a ordem seja uma 

questão importante porque ao responder de bate pronto você também aflora e vai pensar um pouco depois. Um 

comentário, em geral as perguntas que exigem uma contemplação maior, elas são mais difíceis... elas exigem um 

maior aquecimento para começar a elaborar e até entrar no ritmo do questionário. Talvez até com algumas 

questões iniciais que incrementam uma resposta mais rápida, talvez você vai ter que... os seus entrevistados vão 

poder aquecer um pouco mais as turbinas e depois trabalhar um pouco melhor nas perguntas mais complexas que 

exigem um grau de elaboração maior. O lado que pensa mais é um pouco mais preguiçoso, você sabe disso, 

então demora um pouco para pegar. Talvez um balanceamento porque fica um pouco pesado no sentido de ter 

que elaborar bastante e depois você entra com uma rápida. Sei que a ideia é confrontar, mas às vezes existem 

métodos de você fazer isso não necessariamente colocando na ordem, você pode até para quebrar um pouco a 

possibilidade de a pessoa ficar tentando balancear as respostas. 
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Transcrição da 3ª Entrevista (Entrevistado 3) 
 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: ( x ) Diretor (   ) Gerente  (   ) Coordenador) 

Área: (  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  ( x ) Vendas (  ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  (   ) Superior  ( x ) Pós Graduação 

Área  de Formação (    ) Administração  ( x) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: (   ) até 2 anos;  ( x ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (   ) até 2 anos; (   ) Entre 2 e 5 anos; ( x ) Acima de 5 anos 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: Fornecedor de Máquinas e Equipamentos 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE): 46.63.00 (principal) 

Município: Mogi Guaçu UF: SP 

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

( x ) até 99 empregados 

(   ) 100 a 499 empregados 

(   ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

( x ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(   ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

(   ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

( x ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(   ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(   ) Incentivos Fiscais 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

( x ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

(    ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

(   ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

(    ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 
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Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Mais que 1 e menos 5 anos 

( x ) Mais que 5 anos 

 

 

Questões abertas 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado:  
 

Entrevistador: O fornecedor de 1ª camada é aquele imediatamente anterior, na cadeia de suprimentos, da 

empresa foco, ou seja, aquele que fornece diretamente para a empresa foco. 

Resposta do Entrevistado: A empresa eu considero como fornecedor de 1ª camada porque fornecemos 

equipamentos que fazem parte de um sistema né...  ou de um equipamento principal dentro dá... no processo 

principal eh... de um cliente final... que tem um produto acabado final mas que eh... tem um equipamento 

auxiliar que é... que auxilia na produção, então é fornecedor de 1ª camada. Nós fornecemos para os 

principais fabricantes ou montadoras de equipamentos principais. 

 

Entrevistador: Para quais setores industriais vocês fornecem estes equipamentos? 

Resposta do Entrevistado: O principal foco no Brasil é a área de Celulose e Papel mas também 

desenvolvemos também para o setor Químico, para o Suco-alcooleiro, para a Siderúrgica e também estamos 

avançando hoje na a área de Óleo e Gás. 

 

2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Como se trata de equipamentos da área de geração, podemos dizer assim de 

energia ou até de processo, então ah... o entendimento do eh... faz parte, o envolvimento para nós é 

importante eh...  buscamos muitas informações desde a fase de especificação técnica. Existe sim uma... um 

entendimento daquele equipamento para ser projetado uma vez que são equipamentos que são projetados 

especificamente eh... para aquela finalidade e a colaboração que é necessária dentro desta cadeia para que 

todos os componentes sejam  atendidos conforme a especificação do cliente final. 

 

Entrevistador: Vocês compartilham informações ou têm objetivos comuns entre empresa compradora e 

fornecedora nesta cadeia? Você entende que isso existe nesta cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Uma vez que os equipamentos que nós fornecemos é muito específico e faz 

parte da eficiência do equipamento principal, no caso caldeiras, trocadores. Então é muito importante que a 

gente compartilhe algumas informações no sentido de entender exatamente a necessidade do cliente até 

para... até para a gente... o atendimento de normas, que no Brasil tem se tornado bastante rigorosos este 

atendimento. Então eh... essa atualização também é bastante importante para que nós possamos cumprir 

todos os requisitos necessários para aquele projeto. 

 

Entrevistador: Em relação aos seus fornecedores você contratos ou relacionamentos de longo prazo? 

Resposta do Entrevistado: Em vários componentes que nós fornecemos são padronizados dentro do grupo 

e tem um projeto específico, então tem que ser feito um acordo de longo prazo, não exclusivo, mas que 

tenha digamos... um acordo de confidencialidade no qual o compartilhamento de informações é bastante 

intenso, mas restringido. 

 

Entrevistador: Então estes fornecedores não podem estar divulgando informações sobre o produto? 

Resposta do Entrevistado: Sim, para alguns fornecimentos específicos sim... exceto aqueles que sejam... que 

sejam de domínio público ou de... fornecimento bastante comum de mercado. 

Fornecedor 

de 2ª 

Camada 

Fornecedor 

de 1ª 

camada 

Empresa 

Foco ou 

Principal 

Cliente 

de 1ª 

Camada 

Cliente 

de 2ª 

Camada 
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3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: É justamente pelo orçamento ou pela solução que nós fornecemos fazerem parte 

dos sistemas eh... dos sistemas tipo geração de energia, então é importante que nós tenhamos essa... esse 

relacionamento dentro desta cadeia toda, é... não só de compradores mas também de fornecedores porque 

eh... esse equipamento  faz parte do processo. É um equipamento que eh... influencia a performance do 

equipamento principal. Então esse relacionamento e a colaboração é importante e também os compradores 

nos procuram para fazerem algumas consultas prévias de forma que nós possamos dar recomendações e 

algumas sugestões em relação à atualização do projeto porque nós inovamos bastante com relação à alguns 

componentes , algumas soluções e isso tem sido algum diferencial que... para instalação futura desse 

equipamento de grande porte, no caso caldeira ou trocadores. Então se for o... eh... digamos trazem ganho 

muito importante para o cliente final. 

  

       Entrevistador: Você entende que essa cadeia de suprimentos é colaborativa? 

       Resposta do Entrevistado: Sim, ela é colaborativa. 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado: Como aqui no Brasil nós temos eh... já vários players que tem a presença 

bastante eh... forte historicamente e tradicionalmente, até por ter desenvolvido alguns eh... modelos de 

projetos já consolidados aqui no Brasil. Importante também é que estas empresas sejam  bem atualizadas 

com relação à inovação tecnológica e a capacidade produtiva. Então a presença destas empresas é muito 

importante para definição inclusive do projeto final. Ou seja, nós trocamos algumas informações com 

relação à alguns componentes que são necessários... por exemplo, citamos o eh... os componentes técnicos 

eletrônicos que muitas vezes lá fora pode até apresentar eh... preços competitivos. Entretanto para 

atendimento da norma local e para as condições aqui no Brasil, não requer uma certa verificação, então para 

nós é muito importante que tenha esta troca de informações em relação ao atendimentos dos requisitos. 

 

Entrevistador: Agora vendo um pouco do lado do seu fornecedor, essa troca de informações ou ter alguma 

meta conjunta com estes fornecedores. Isso também acontece? 

Resposta do Entrevistado: Vou citar alguns casos de fornecedores que já conhecem o desempenho do 

mercado, já conhecem as exigências e eles já nos trazem algumas propostas em relação ao fornecimento. 

Então alguns fornecedores têm sido bastante colaborativos neste aspecto, vamos falar assim... mais 

tecnológico.  

 

Entrevistador: Então você vê isso muito forte do lado dos fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Sim, eu vejo. 

 

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados a sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Bom, na nossa área produtiva eh... alguns... vamos falar assim... fornecedores 

tem feito algumas propostas para trazer alguma solução integrada, ou seja, em vez de nós comprarmos todos 

os componentes separados, hoje eles podem nos fornecer um sistema. Por exemplo, em vez de comprar um 

componente elétrico o fornecedor pode fornecer alguma solução ou até modificar o fornecimento de um 

componente. Neste aspecto, eles podem nos ajudar e principalmente para reduzir o prazo de fornecimento. 

Com estes componentes integrados, previamente montados fica mais fácil integrar em nosso processo 

produtivo. 

 

Entrevistador: Em relação à flexibilidade do processo e a confiabilidade, este maior alinhamento ajuda? 

Resposta do Entrevistado: Com certeza ajuda porque nós temos que... quer dizer o fornecedor tem que 

entender quais são as nossas necessidades para que ... com relação ao prazo. Porque hoje em dia a questão, a 

competitividade não está somente no preço mas no prazo também. Então logicamente estes colaboradores, 

aliás estes fornecedores... tem que ser colaborativos, mas também nos temos que restringir um pouco o nível 

de informações para que o know how seja protegido. Então, desenvolvemos eles somente na parte de linha 

de montagem, exclusivamente na parte de processo e não do desenvolvimento daquela solução. 

 

Entrevistador: Então eles não participam do desenvolvimento do seu produto, mas somente na melhoria da 

produtividade do processo? 
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Resposta do Entrevistado: Não na solução, um dos exemplos que eu posso citar seria o motor elétrico. O 

fornecedor não necessariamente tem que saber qual que é a finalidade dos nossos equipamentos, mas 

essencialmente daquele motor elétrico. Então eh... tem sido proposto algumas soluções com relação a 

aumentar  a eficiência em termos de eh... cargas eh..., as vezes até de posicionamento... (Entrevistado 

atendeu o celular). 
 

Entrevistador: Retornando os fornecedores não participam das soluções. 

Resposta do Entrevistado: Exatamente, então eles dão algumas sugestões em relação à parte de detalhes 

em relação à montagem dos motores, com relação às características como aqui na área produtiva nossa, 

principalmente em relação à instalação, aos cabos, a parte elétrica, uma série de detalhes no qual eles nos 

dão sugestões para melhorar... para agilizar nossa operação.  

 

6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas às demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Bom, qualidade eh... com certeza eu posso afirmar que é... que estamos acima 

da média, não só por causa da... das especificações, mas também das certificações que nós temos dentro da 

ISO 9000, nós temos também da CCC, uma série de certificados na qual nos qualifica. Como por exemplo, 

como um fornecedor... que eu diria até premium e além da tecnologia reconhecida é para... é para 

fornecimentos em projetos eu diria de pequeno até grande porte. Com relação à entrega, nós temos que 

também eh... cumprir todos os prazos de entrega praticamente sem atraso nenhum eh... isso é um ponto que 

nós temos também dentro do nosso sistema de qualidade, no qual faz parte no processo de decisão., eh...e 

também faz parte das metas também. A confiabilidade também, ou seja, o nosso... a nossa equipe de pós 

venda tem trabalhado... tem atuado muito forte nessa questão de atendimento de after market, no qual os 

clientes tem total confiança em nosso trabalho, não só no nosso equipamento, mas quando acontece algum 

problema nós temos capacidade de atender prontamente. Em relação à flexibilidade, depende muito das 

condições e caso não tenha qualquer alteração significativa, a flexibilidade em relação à especificação ou até 

com relação ao prazo, com... até um certo limite, nós temos condições de atender. E com relação aos custos, 

nós estamos tentando fazer todo um trabalho para que eh... nós temos que chegar a um custo numa relação 

que seja... que tenha... que a gente mantenha um certo nível de competitividade, apesar de que aqui no Brasil 

temos fornecedores muito agressivos, alguns eh... estão em situação não tão confortáveis e até para que eles 

mantenham as suas operações ativas, mas nós também estamos fazendo a parte nossa que é a de sempre 

buscar a redução de custos para que a gente possa então cobrir todo o mercado com algum retorno. 

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: Sim, o nosso equipamento faz parte de equipamentos como um todo, ou seja, 

como interfere na eficiência do equipamento em si, no caso, do equipamento principal na instalação deles, 

então qualquer solução que nós possamos apresentar isso refletia diretamente com impacto direto na 

eficiência do processo como um todo. Por exemplo, na fábrica de celulose e papel se o nosso fornecimento 

for para a caldeira de recuperação é um equipamento que influencia na campanha da caldeira. Então, 

qualquer eh... melhoramento... qualquer solução que nós tenhamos, inclusive até para fábricas existentes,  

isso está sendo considerado como um ... como um... ponto importante.  

 

Entrevistador: Do lado do fornecedor também vale? O fornecedor também ajudando a fazer um produto de 

melhor qualidade, com entrega mais rápida e com flexibilidade. 

Resposta do Entrevistado: Sim porque eles também... eles também tem a consciência do qual chegaram a 

algum sucesso, do qual poderá fazer parte do nosso círculo de fornecimento. 

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

Resposta do Entrevistado: Nós temos que sempre estar entregando os nossos produtos dentro do prazo, 

isso é determinante porque os nossos clientes contam com entregas de materiais e equipamentos dentro do 

prazo, depois eh... muitas vezes tem paradas da fábrica no qual não se permute que se tenha qualquer tipo de 

atraso. Caso contrário, naquele serviço, uma programação programada não será realizada, então prazo é um 

dos principais pontos, metas para serem atingidos.  Felizmente até agora se mantém dentro... praticamente 

em todos os casos... claro que também existe a questão da nossa fábrica da gente reduzir bastante a questão 

do retrabalho, então todo o nosso processo é totalmente controlado, nós fazemos bastante treinamento eh... 

capacitação de nossos funcionários e muitas vezes nós fazemos análises críticas para corrigir algumas falhas 
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no qual nós corrigimos o processo e fazemos alguns melhoramentos de forma que todo o retrabalho ou 

falhas sejam minimizados; 

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: O principal item eu diria que a gente tem forçado bastante com relação ao 

prazo, porque nem sempre nós conseguimos os pedidos dentro do tempo que nós precisamos. As vezes os 

clientes colocam os pedidos em prazos muito curtos e nós temos que atender, então a colaboração que existe 

entre nós e os fornecedores, porque nós também dependemos dos fornecedores em atender os prazos que no 

fim... esses produtos, componentes ou peças fazem parte do... eh... do equipamento principal que nós 

produzimos. Então, essa questão do prazo, essa importância, a prioridade que se dá... é claro que isso tem 

um efeito alavancado, mas isso tem sido determinante para que nós consigamos atender o prazos principais. 

Fora isso tem a questão das soluções que os nossos fornecedores podem trazer e pode ser agregado dentro da 

nossa... do nosso produto. Então em alguns casos existem componente na qual os fornecedores já trazem 

alguma inovação, algo mais eficiente que pode ser então colocado dentro dá... do... incluído no nosso 

projeto. 

 

10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado: Então no caso, nós temos vários projetos, vários equipamentos já fornecidos no 

Brasil. Então é muito importante que nós tenhamos esta parceria inclusive não só para novos projetos, mas 

também para... uns... eh... para negócios após venda porque tem vários equipamentos com a vida 

comprometida ou outros que precisam ser melhorados. Então que pela atual circunstância no qual muitos 

projetos e investimentos estão congelados ou postergados, mas várias fábricas necessitam de uma 

manutenção e nesta manutenção executar melhoramentos, então essa colaboração que a empresa 

fornecedora possa nos trazer e possamos entrar em eh... propor algo para os parceiros seria interessante. Ao 

invés de criar, digamos assim, procedimentos isolados no qual não traz muita força em termos de aprovação 

em um projeto. Isso também vale para prestadores de serviço não só para fornecedores de materiais e 

equipamentos, mas também para que a gente possa também em conjunto, previamente já discutida, levar 

uma proposta para o cliente para executar uma... um serviço. 

 

Entrevistador: E pelo lado do seu fornecedor é a mesma coisa? 

Resposta do Entrevistado: Hoje em dia vários fornecedores estão buscando eh... parcerias, inclusive como 

provedor de tecnologia. Então, várias empresas hoje que... já...vamos falar assim. Alguns estão se 

desfazendo de certas áreas ou migrando para outras áreas. Então estão buscando algum tipo de negócio se 

juntando para que possa então fortalecer a elaboração das suas propostas.  

 

Entrevistador: Então as práticas colaborativas vão proporcionar que a sua empresa e a empresa fornecedora 

possam melhorar o desempenho operacional?  

       Resposta do Entrevistado: Sim. 

 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: A redução de custo está sendo hoje mandatório em todas as áreas eh... eu acho 

motivos mais ... não só para aumentar a competitividade mas também para que eh... aquela verba destinada 

seja, vamos falar assim, adequada dentro do orçamento. Então é claro que é necessário neste caso um estudo 

maior, mais detalhado, eh... daquele vamos falar assim... processo para que a gente entenda realmente o que 

é necessário. Diminuir algumas incertezas de forma que a gente possa então eh... ter um ganho bom para 

contingências no qual normalmente nós consideramos, independente do grau de incerteza. Eu acho que 

considerar eh... uma certa contingência mas uma vez que nós temos claro o que nós fornecemos, tanto nós 

quanto os nossos fornecedores, para minimizar os riscos então nós conseguimos até ser mais agressivos para 

elaboração de custos e também para a melhoria de processos. Porque muitas vezes quando nós entramos em 

mais detalhes, nós conseguimos enxergar onde há oportunidades para que a gente possa melhorar os 

processos. 

Com certeza a colaboração existe entre a empresa compradora e fornecedora e vai trazer, desde que exista 

uma confiança mútua, porque neste caso neste caso algumas informações devem ser compartilhadas e pode 

ter até algum tipo de interferência com relação à alguns processos. Mas desde que as duas partes estejam 

alinhadas com relação aquele compromisso é bem provável que essa colaboração desde que seja positiva 

para as duas partes vai trazer sim a melhoria do processo produtivo, vai trazer também redução de custo e 

pode acontecer em alguns casos no qual nós tivemos alguns desafios e que nós pudemos, trocando algumas 
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informações com nossos fornecedores,  reduzir muito o prazo e também o custo no qual isso se tornou, 

vamos dizer assim, eh... até uma vantagem para que nós pudéssemos, não só ganhar a concorrência, mas 

também para que ambas as partes pudessem reduzir os seus custos e aumentar a lucratividade. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 

Resposta do Entrevistado: Sim. 

 

Entrevistado: Por exemplo, você tinha comentado sobre a montagem de subconjuntos? 

Resposta do Entrevistado: Isso também acontece em outras áreas, por exemplo, na pintura dos nossos 

equipamentos ou até na galvanização. Então isso vem através dos fornecedores que tem trazido, vamos falar 

assim até pelo volume de encomendas, estão procurando também otimizar o processo deles. Então, eles 

sugerem algumas eh... melhorias para otimizar de forma que, por exemplo, na pintura fazendo lote eh... 

executar isso em dois lotes simultâneos desde que isso não comprometa o nosso prazo, mas são algumas 

coisas que o próprio fornecedor vai desenvolvendo e vai trazendo propostas para nós para otimizar tanto a 

produção deles como a nossa.  

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Com a melhoria das capabilidades há, sem dúvida, abre mais oportunidades 

eh... de entrar em novos mercados. Então nós atuamos em vários mercados, mas para um mercado específico 

que deve... deve ser desenvolvido... no caso, por exemplo, do setor de óleo e gás. Então, o pré sal é um dos 

projetos no qual nós temos muito... eh... desenvolvido. E se nós queremos fazer parte deste processo, por 

exemplo nós tivemos que aumentar e melhorar a nossa capacidade... nossa capabilidade operacional. Então, 

isso é uma necessidade para que a gente possa então eh... entrar em um mercado no qual nós ainda em certo 

aspecto não estamos totalmente inseridos. Então tem muita coisa nova que está se desenvolvendo no Brasil, 

então essa adequação, esse processo que nós temos que... eh... ajustar e adequar a essa condição é 

importante. Então, para isso nós tivemos que fazer um estudo prévio de investimento e nós tivemos então 

eh...de ter a aprovação pelo nosso “board”, nós tivemos uma... uma... expansão da nossa capacidade 

produtiva e com isso nos colocou em um nível no qual nós podemos concorrer com até com empresas 

maiores. Até pelo fato hoje de que os mercados hoje, desde que você tenha um maior, vamos falar assim, 

que você possa abranger outros mercados para não depender de um. Então isso está sendo uma necessidade 

de várias empresas de se ajustar e se adaptar a outro tipo de mercado. 

 

14. Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Em relação à nossa qualidade eh... uma vez que nós temos uma melhoria de 

qualidade faz com que eh... nós possamos eh... ter mais facilidades para a gente poder então se nulificar em 

alguns projetos que exigiria eh... verificações de qualidade. Então, a gente tendo essa melhoria na qualidade 

nós pulamos algumas etapas no qual a gente já podemos eh... mais fácil de atender algumas exigências. Com 

relação ao prazo... a entrega, isso também faz com que... eh... com que nós consigamos ficar mais ágeis eh... 

citando o caso de expansão da nossa fábrica com equipamentos maiores e maior flexibilidade nós pudemos 

utilizar bastante o processo interno e depois conseguimos reduzir o nosso prazo de entrega e até a própria 

flexibilidade porque uma vez que a gente tenha tudo isso desenvolvido, então nós temos condições até ... 

com a  otimização da área de produção reduziu-se o custo. Com relação à processo porque... porque... isso 

traz eh... sempre vai trazer algum tipo de melhoria eh...é  claro que isso tem que se estudar caso a caso, 

porque são projetos específicos, não é algo padronizado no qual nós podemos aplicar, mas muitos casos, 

muitas referências podemos também aproveitar de forma que a gente possa ajustar e poder utilizar em outros 

projetos. 

 

 

Questões fechadas 

Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.    x  

CS2 O relacionamento entre empresas.     x 
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CS3 O valor para o cliente final.    x  

CS4 A redução de custos.     x 

CS5 O melhor resultado financeiro.    x  

CS6 A redução dos prazos     x  

CS7 A inovação de produtos e serviços.     x 

CS8 Alta flexibilidade em prazos.   x   

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações   x   

CO2 Ter objetivos comuns.    x  

CO3 Compartilhar recursos financeiros.  x    

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.     x 

CO5 Compartilhar recursos materiais    x   

CO6 Ter sistemas de informação interligados  x     

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.     x  

CO8 Trocar constantemente de experiências.    x  

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado     x 

CP2 Qualidade de produtos e serviços     x 

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação     x  

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.     x 

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.     x 

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.     x 

CP7 Qualidade de processos diferenciada.     x 

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos     x  

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação    x  

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes    x  

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.   x   

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.    x  

FP5 Agilidade no atendimento das demandas   x   

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.   x   

FP7 Qualidade de processos diferenciada.    x  

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.   x   

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.    x  

DO2 Menores estoques.   x   

DO3 Baixos custos logísticos.    x  

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.     x 

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.     x 

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes    x  

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.    x  

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.    x  

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.    x  

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.     x 

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.    x  

CE4 Os custos de estoques.    x  

CE5 O desempenho dos processos produtivos.     x 

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.     x 

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações     x  

CE8 A comunicação entre as empresas     x 

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.     x 

PD2 Reduzem os custos de operação.    x  

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.    x  

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.    x  
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PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.     x 

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis      x 

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.    x  

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas    x  

 

 

 

Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 

 

 

Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 

 x    

2 
Entregar os equipamentos nas condições comerciais (preço, condição 

de pagamento) acordadas. 

    x 

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 

    x 

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 

    x 

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 

    x 

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 

   x  

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 

   x  

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 

    x 

 

 

 

 

Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

 

Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos das 

empresas envolvidas. 

    x 

2 Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas.     x 

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 

   x  

4 Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.     x   

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 

    x 

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 

   x  

7 Confiança mútua entre as organizações envolvidas.     x 

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 

    x 
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Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico.    x  

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo. 

   x  

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 

  x   

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 

  x   

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 

   x  

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 

   x  

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 

    x 

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 

    x 

 

 

 

Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.     x 

2 
A lucratividade aumentou.     x 

3 Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos.     x 

4 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes.     x 

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 

    x 

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 

    x 

7 A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou.     x 

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 

    x 

 

 

 

Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.    x  

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos. 
    x 

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 

    x 

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 

   x  

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 

   x  

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 

    x 

7 Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência. 
  x   

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 

    x 



248 

 

 

 

Finalização 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

Resposta do Entrevistado: Hoje nós temos um momento de... eh... vamos falar assim, pós aquele boom  de 

otimismo em termos de crescimento, de projetos novos. Nós passamos por esta fase aí... depois de 2012 no qual 

eh... tínhamos projetos ambiciosos. Tinha tudo isso que conversamos hoje, ou seja, colaboração, de a gente se 

entender melhor, o mercado, os projetos eh... só que é tudo dinâmico. Hoje nós vivemos um outro momento no 

qual todos esses projetos estão eh... postergados eh... revisados. Alguns mercados que nós estamos pesquisando, 

vislumbrando eh... algo promissor, isso não está acontecendo. Então eh... essa colaboração que existe... exige 

dentro da cadeia é importante que todo o mundo entenda essa situação. Poxa então e agora para onde nós vamos? 

Estávamos seguindo uma direção e agora deu uma guinada e isso é claro que é importante que se estenda 

também para toda a cadeia, porque o cliente final, as vezes eles estão revisando algumas estratégias, mas nós 

temos que sobreviver por esse período, ou buscar, outras oportunidades em mercados diferentes talvez. Então 

essa questão de se adaptar, de ser flexível neste aspecto né... para a gente poder encontrar... pensar diferente... eu 

acho que seria interessante. Ou seja, eh... indústria de base aqui no Brasil, bens de capital é um pouco limitado 

porque tem muita coisa que é imprevisível. Se ficar dependente de um mercado só isso pode ser perigoso, então 

eu gostaria de fazer esse comentário que eh... vamos falar assim, tem que ter uma certa cautela para eh... não se 

dar um passo maior que a perna eh... e investir em lago no qual... eh... aqui no Brasil a incerteza ainda existe. 

Não vou entrar nessa área política, socioeconômica, mas eh... nós não podemos ficar dependentes das decisões 

do governo, ou seja, eh...clientes e depois no meio. Ou seja, a gente pode nem começar ou o projeto possa ser 

interrompido ou simplesmente em vários casos o fornecedor pode não receber. Não se honrar o compromisso. 

Então com relação a isso, pela natureza até da nossa empresa, alemã que são criteriosos, sistemáticos e bastante 

críticos, mas por outro lado eles enxergam muitas oportunidades aqui no Brasil. Um país emergente e onde 

existe muita escassez em investimentos na área de infraestrutura, então certamente uma empresa... o país precisa 

crescer e tem que ter empresas preparadas para que possa atender a questão da gente encontrar uma maneira... 

um processo para crescer. Mas assim, também não arriscar, ter risco tão grande no qual pode trazer, vamos falar 

assim, um grande prejuízo para a empresa e arriscar toda a continuidade do trabalho que está sendo feito. 

 

Entrevistador: A colaboração deve ser válida e existir em qualquer momento e não somente quando o mercado 

está em crescimento. 

Resposta do Entrevistado: Isso é importante também porque como a empresa é alemã, nós somos uma 

subsidiária de um grupo que é global. São 27 empresas instaladas no mundo inteiro, então que o grupo também 

entenda, ou seja, pode ser que se crie uma expectativa muito grande em cima de um país, ou de algum tipo de 

projeto, mas que isso não seja vamos falar assim... que a gente não é um tipo de ilusão, mas também que não se 

transmita muito pessimismo e perca uma oportunidade que de repente possa aparecer. A gente espera que o país 

melhore e que possa trazer todos estes investimentos, aquilo que se previa a pelo menos aí dois ou três anos 

atrás. 
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Transcrição da 4ª Entrevista (Entrevistado 4) 
 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: (  ) Diretor (  x ) Gerente  (   ) Coordenador) 

Área: (  ) Supply Chain  ( x ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  (  ) Vendas (  ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  (   ) Superior  (x  ) Pós Graduação 

Área  de Formação ( x   ) Administração  (  ) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: (   ) até 2 anos;  (  x ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (   ) até 2 anos; (   ) Entre 2 e 5 anos; (x  ) Acima de 5 anos 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: Bens de Capital 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE):  

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal  

28.65-8-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, 

peças e acessórios. 

 

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias  

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. 

77.39-09-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 

anteriormente, sem operador. 

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação  

71.12-0-00 - Serviços de engenharia  

78.10-8-00- Seleção e agenciamento de mão-de-obra  

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente. 

 

Município: São Paulo  UF: SP 

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

(   ) até 99 empregados 

(   ) 100 a 499 empregados 

( x  ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

(   ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(   ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

(  x ) acima de R$ 300,0 milhões  
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Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

( x  ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(   ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(   ) Incentivos Fiscais 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

( x  ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

( x   ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

( x  ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

(    ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 

 

Comentário do Entrevistado: Aqui na nossa empresa nós temos mais de um tipo de relacionamento com os 

fornecedores, eu diria por que dependendo é claro do momento do tipo de serviço que você vai adquirir é um 

tipo de contrato que você formaliza com o seu fornecedor. Então eu tenho por exemplo fornecedores que que 

tenho alianças estratégicas de longo prazo que são fornecedores de materiais B e C. Então a gente tem contrato 

de longo prazo para parafusos, conexão onde você firma mesmo uma lista de preços de longo prazo e utiliza isso 

por um período determinado. Nós temos a condição de contrato jurídico, por exemplo quando eu estou 

contratando uma montadora. É um contrato jurídico específico para aquele fornecimento porque ele leva em 

conta eh... as necessidades do nosso cliente que tem que constar nesse contrato e as necessidades da nossa 

empresa de garantia, seguros, entre outras coisas. E também tem as compras spot, por exemplo, na situação de 

um fornecimento de um equipamento que só vai ter naquela máquina específica. Então, Eu diria que estes três 

primeiros são mais utilizados dentro da cadeia de suprimentos da nossa empresa. 

 

Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Mais que 1 e menos 5 anos 

( x ) Mais que 5 anos 

 

 

 

Questões abertas 

 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado: Eu diria que é um fornecedor de primeira camada, porque a empresa foco para 

mim é o cliente. Então, por exemplo, a empresa foco seria uma S, uma S e nós seríamos o fornecedor de 

primeira camada. Eu entendo dessa forma e aqui toda aquela cadeia de subfornecedores para traz. Eu 

entendo dessa forma. 

 

2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: O que nós temos... eh... o que nós temos aqui na nossa empresa nosso... por 

exemplo, nosso departamento não é chamado de supply chain onde muitas empresas chamam suprimentos 

de supply chain. Apesar de não ser chamado ele tem todo essa característica dentro do departamento, dentro 

da gestão de suprimentos. Então a gente tem compras tanto de serviços produtivos, como improdutivos, 

materiais produtivos e improdutivos. Tudo dentro dessa mesma gestão, bem como o estoque de materiais. 

Então o que eu vejo aí que essa... essa gestão de suprimentos entre a compra e a gestão de estoques ela traz 

para a empresa um benefício de você estar avaliando da melhor maneira sua necessidade, a demanda da sua 

produção ou de seus clientes internos para que você faça a sua gestão de maneira mais econômica, uma 

Fornecedor 

de 2ª 

Camada 

Fornecedor 

de 1ª 

camada 

Empresa 

Foco ou 

Principal 

Cliente 

de 1ª 

Camada 

Cliente 

de 2ª 

Camada 
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maneira economicamente positiva para a nossa empresa. Porque eu vejo que em outras empresas que você 

tem distintamente a gestão de estoques e a gestão de compras. Então de repente o seu estoque tem uma 

demanda que compras não pode questionar porque se o estoque está demandando é porque precisa e ao 

passo que quando você está junto você sabe a demanda do cliente no futuro tanto externo como interno e 

você tem condições de estar avaliando qual o melhor momento para um investimento de estoque por 

exemplo, uma compra grande de chapa e algo do tipo. Então eu vejo isso como uma boa prática de gestão da 

cadeia de suprimentos na nossa empresa. 

 

Entrevistador: Em relação às características mais especificas da cadeia de suprimentos como 

compartilhamento de informações, colaboração, entre outras? 

Resposta do Entrevistado: Nós temos isso com os principais fornecedores de dar essa visão de médio prazo 

pelo menos né... e nós compartilhamos recursos como por exemplo na compra de chapas em que a nossa 

empresa tem condições de compra melhores que os fornecedores menores. Então em alguns equipamentos 

que nós terceirizamos que a gente faz o out-sourcing a gente fornece as chapas porque a chapa sai mais 

barata para a nossa empresa então o valor do produto ficará mais barato para a nossa empresa se a gente 

fornecer a chapa cortada para que ele finalize, para que ele faça o produto. Que mais... nós, por exemplo, 

temos situações em que a gente dá uma colaboração de um inspetor, um gestor da qualidade para 

desenvolver determinado processo de produção no fornecedor, temos situações por exemplo de fornecedores 

que atuam aqui dentro. A empresa de montagem elétrica que vem e monta um painel dentro de uma estrutura 

da máquina. Então eu vejo isso como uma gestão colaborativa. 

  

3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: Sim contribui porque é uma cadeia, como eu citei aqui, a gente se relaciona há 

muito tempo com os fornecedores, então a gente essa... essa... colaboração de longo prazo. Então no fim 

você acaba criando essa... não dependência, mas essa confiança entre fornecedor e comprador né... que você 

traz... por exemplo, você chama um fornecedor ... olha o que eu preciso é redução de custo... muitas vezes... 

você era da área de suprimentos... não adianta você negociar desconto. Você tem que pensar fora... e o que 

eu costumo falar com os fornecedores , vamos pensar fora da caixa... o que dá para fazer diferente aqui. A 

gente está acostumado a fornecer esse equipamento desta forma né... o que que a gente pode fazer diferente 

para que a gente reduza custo. Então é isso que a gente acaba tendo como colaboração né... entre o 

fornecedor e a nossa empresa. De ter essa visão de inovar nos pensamentos porque senão a gente fica só 

naquela... não é só desconto mais né... a gente está procurando é realmente redução de custo né...  e você só 

reduz de custo quando você faz algo diferente. 

 

Entrevistador: A visão é a de compartilhar essas reduções com os fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: É sem dúvida, porque você tem uma redução de custo de processo, uma 

redução de custo de matéria prima e você acaba conseguindo reduzir o preço do fornecedor porque ele está 

otimizando um processo e isso sempre com a colaboração da engenharia da nossa empresa. Isso é 

importante. 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado: Sim, acho que como eu te falei na questão anterior. Essa colaboração né... de 

buscar outras ideias daquilo que a gente fornece, daquilo que a gente compra no dia a dia é ... buscar outras 

ideias para trazer um benefício de redução de custo que é o que a gente feito nos últimos... anos né.. Em 

suprimentos de ser um agente de mudanças, a gente fala bastante isso. Suprimentos tem que puxar as 

mudanças, puxar para uma redução de custos de uma forma diferente. Então isso traz uma... de novo... uma 

colaboração na cadeia toda. Porque você acaba puxando uma mudança de engenharia, por exemplo, então 

isso está tudo relacionado em uma cadeia de suprimentos. Então a engenharia sendo o meu cliente... o meu 

fornecedor né de informações, de novas ideias e a gente trazendo o fornecedor para ter essa discussão junto. 

Então A gente está numa cadeia de cliente interno, que é a engenharia, mais o fornecedor, mais a fábrica. 

Então isso a nossa empresa busca na medida do possível fazer isso. 

 

Entrevistador: E quanto a objetivos comuns com seus fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Existe, por exemplo, em um projeto grande, que a gente chama em uma fase 

antes do fechamento desta venda para o cliente. Então a nossa empresa, ela pode .. ela até faz isso de chamar 

alguns dos principais fornecedores já pré negociar. Falar... olha ganhando isso aqui nós vamos juntos né... 

Então a gente tem essa, esse envolvimento dos fornecedores dos principais pacotes, vamos chamar assim, já 

numa fase anterior a venda né... 
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Entrevistador: Então vamos falar assim, durantes esses projetos grandes e de longo prazo você tem esses 

objetivos comuns com os fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Sim, primeiro até para ganhar o projeto porque a gente chama alguns 

fornecedores antes até que eles chamam de casar né... já casa antes para ganhar o projeto em conjunto né... e 

depois é claro esse desenvolvimento vai ao longo do tempo de vida do projeto. 

 

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados a sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Então aquilo que eu também mencionei do envolvimento do nosso pessoal de 

fabricação e de qualidade, então alguns exemplos práticos que eu acho que fica mais fácil da gente entender 

como funciona Então, por exemplo, eu tenho um rolo que é revestido de cromo, então a gente no passado 

historicamente sempre tinha problema no acabamento. Então o rolo saia daqui ia para o fornecedor... o 

subfornecedor de cromo e ele  revelava as imperfeições né... quando você coloca o cromo ele destaca .Então 

o que foi feito? Foi feito um trabalho em conjunto com o fornecedor, o especialista de retífica do fornecedor 

veio até aqui acompanhar como é feita a nossa retifica e deu algumas sugestões. Da mesma forma que o 

nosso pessoal de qualidade e de fábrica deu algumas sugestões também. Então isso foi de uma maneira 

colaborativa e participativa importante para que a gente conseguisse um resultado melhor no produto final. 

 

Entrevistador: Aí você está falando de qualidade? 

Resposta do Entrevistado: De qualidade, mas também de produção porque nós alteramos alguns processos 

aqui na retífica do rolo para que ele saísse daqui numa melhor condição para receber o cromo. Então, teve 

uma mudança no processo produtivo. 

 

Entrevistador: E em termos de flexibilidade do seu processo produtivo, redução de prazos? Imagine que 

você tivesse que fazer uma grande redução de prazo de entrega porque é uma exigência do cliente. 

Resposta do Entrevistado: Sim, flexibilidade existe. Então tem situações, por exemplo... as vezes o cliente 

pede para reduzir prazos e em outras ele pede para postergar a entrega. A gente sofre nos dois porque você 

vai empurrar muito para a frente se você tem aquela janela na sua produção, então não pode. Você tem que 

produzir e estocar em algum lugar, então existe essa flexibilidade, tanto é que hoje a nossa empresa ela tem 

máquinas que vendeu a algum tempo e ainda não está em operação né.. e tem máquinas que a gente tem 

vender em curto prazo. Então existe essa flexibilidade, a gente depende muito é claro da cadeia toda porque 

itens de gargalo você tem que já pré negociar uma redução ou uma extensão de prazo, no caso de prazo mais 

para frente, mas existe essa flexibilidade e sempre na flexibilidade a gente conta com o subfornecedores e 

com a nossa fábrica. Então de repente para atender isso eu tenho que trabalhar em hora extra tantos meses 

ou eu tenho que trazer esse componente via área e era via marítima. Então existe essa flexibilidade. É claro 

que ela tem um custo adicional, mas existe. 

  

Entrevistador: Você falou em flexibilidade e em qualidade, e na questão de entrega? 

Resposta do Entrevistado: O que você quer saber quanto a entrega? 

 

Entrevistador: Esta relação mais colaborativa garante, por exemplo, a entrega acordada ou que não haja 

atrasos de entrega? 

Resposta do Entrevistado: Que não haja assim é muito difícil de você falar que em 100% não existe, então 

você tem que falar a verdade. Porque às vezes ocorre porque você está envolvido em uma cadeia que você 

tem que trazer materiais importados que você depende de uma receita federal que de repente dá um canal 

vermelho e você leva muito mais tempo para desembaraçar. Isso também acontece, aconteceu um problema, 

mas a gente vai ter que trabalhar hora extra para conseguir cumprir o prazo do cliente. Se você viu que não 

dá, então vamos negociar com o cliente, vamos conversar antes. Então isso, a nossa empresa faz. A gente 

procura sempre jogar transparente com o cliente e isso é muito importante para a gente, o cliente em 

primeiro lugar. 

 

6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas às demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Eu vejo como confiabilidade, um ponto que a nossa empresa preza muito. 

Internamente a gente tem um lema que fala “Never let the customer down”. Isso para a nossa empresa é 

muito importante, a gente mundialmente preza pela confiabilidade junto ao cliente, de que ele saiba que 

quando ele coloca um pedido na nossa empresa, ele vai receber aquilo que ele quer, que ele precisa e pode 

confiar de que aquilo vai acontecer. É claro às vezes as coisas não acontecem da primeira vez da maneira 
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correta né, mas a nossa empresa está sempre lá suportando e fazendo o que é necessário para que aquilo 

ocorra da melhor maneira. Então eu acho que a confiabilidade é algo que eu vejo a nossa empresa desta 

forma, como uma empresa confiável.  

 

Entrevistador: E em segundo lugar? 

Resposta do Entrevistado: Qualidade.  

 

Entrevistador: Então os seus clientes procuram a sua empresa? 

Resposta do Entrevistador: Por confiabilidade e qualidade. 

 

Entrevistador: Então seu cliente não procura a sua empresa por preço?  

Resposta do Entrevistador: Aqui talvez seja até interessante a gente pedir uma opinião do nosso gerente de 

vendas aqui. Mas o que eu vejo, o que a gente prima aqui dentro é claro por todos esses cinco itens, mas 

como confiabilidade e qualidade isso é mundial. Nossa... um dos lemas é “Engineered reliability", então a 

gente tem essa confiabilidade e qualidade no sangue da nossa empresa. 

 

Comentário do Entrevistador: O gerente de vendas retornou suscintamente por e-mail e classificou que a 

empresa é reconhecida por ter qualidade, entrega e confiabilidade, nesta ordem. 

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: Sim, sim mas ao mesmo ao mesmo tempo a gente está inserido em uma cadeia 

de poucas opções. Então, dependendo do equipamento, por exemplo, que você tem que comprar ou fornecer 

você não tem um leque muito grande de oportunidades localmente. Então você acaba tendo que importar , 

desenvolver fornecedor fora porque a gente sabe que toda aquela história do nosso custo Brasil que é 

extremamente alta, então eu vejo que a gente precisa... não a gente nossa empresa, mas que o Brasil precisa 

melhorar muito nisso. A gente acaba tendo poucas opções locais e tem que... importar por exemplo.. Então 

de repente uma estrutura de aço que você compra fora com impostos e tudo mais você acaba pagando mais 

barato do que você comprando aqui. Então, a gente precisaria melhorar um pouco isso.  

      

Entrevistador: Então a importação de equipamentos e peças impacta esse processo? 

Resposta do Entrevistado: A colaboração existe sem dúvida, em uma situação em que eu não possa 

importar tal equipamento porque é inviável, porque é muito grande, porque tenho bons fornecedores locais. 

Então a gente faz exatamente aquilo que eu te disse, chamar o fornecedor, casar com o fornecedor já antes 

da fase de venda, mas tem algumas situações que durante a execução do projeto você acaba tendo que 

mudar de estratégia porque o custo lá fora é muito melhor, então eu acho que isso né... você também pode 

da mesma forma trabalhar com este fornecedor externo para te trazer uma redução de custo só que você vai 

demandar mais tempo e de repente aquilo não atende o seu cliente, não atende o seu prazo. Então eu acho 

que isso é o mercado que peca um pouco. A gente precisaria melhorar o custo total daquele subfornecedor 

para trazer, por exemplo, uma... o que você chamou aqui, uma capabilidade operacional melhor.  Para 

melhorar esta capabilidade do fornecedor e da cadeia toda. Então, eu acho que isso falta no Brasil. 

  

       Entrevistador: Então o fator custo é muito relevante, isso fica claro para o fornecedor? 

Resposta do Entrevistado: Fica muito claro. 

 

Entrevistador: Existe um apoio da sua empresa para o fornecedor buscar uma redução de custo e ser mais 

competitivo? 

Resposta do Entrevistado: Normalmente, quando você opta por uma importação é obvio que o seu 

fornecedor local fica sabendo e assim ela acaba da próxima vez buscando alternativas. Ou ele vai importar 

uma matéria prima também em um custo menor. Também agora é claro que a gente esta com esse câmbio aí 

alto. É uma situação diferente, mas na próxima vez ele já vem com uma postura diferente, ele já sabe que a 

nossa empresa tem uma condição de custo menor, então ele já vem com uma predisposição maior para 

melhorar aquilo. É claro que tem alguns que falam olha aqui é o meu limite e eu não posso passar, e aí a 

gente acaba tendo que importar novamente, mas a gente sempre busca esse fair play de ter uma negociação 

aí bem justa. 

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 
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Resposta do Entrevistado: Além de aspectos financeiros, eu acho que o principal dentro aqui do 

desempenho operacional é o aspecto de prazo, porque toda... se nós suprimentos não atendermos toda a 

cadeia é impactada. Então eu não atendo o material para a manutenção, não atendo o material para uma 

produção de projeto. Então além do aspecto financeiro o aspecto de prazo é importante e isso é medido 

porque a gente tem no sistema e KPI’s e tudo o mais. Claro, além do prazo você tem horas de fabricação, 

toda a parte de acidente zero, então tudo isso acaba entrando dento deste desempenho operacional que é 

medido. 

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: Eu vejo como um benefício, por exemplo, o estabelecimento daquela marca ou 

produto no mercado. Então tanto a nossa empresa como o subfornecedor de você está colocando o seu 

produto ou o produto de seu fornecedor dentro de uma S, por exemplo, que tem n plantas no Brasil e 

certamente vai comprar uma nova planta no futuro, ou vai reformar ou vai potencializar aquilo que ela já 

tem então esse é o benefício de você entrar junto com... Um parceiro entrar junto com a nossa empresa, por 

exemplo, e você estar abrindo as portas de um cliente tão importante então é isso que acaba levando os 

fornecedores a quererem entrar junto com a nossa empresa dentro de um fornecimento para a S, por 

exemplo. Então o benefício é esse, de abrir portas para fornecimentos futuros não só de um investimento, 

mas também de uma peça de reserva, de um serviço isso e tudo o mais. 

 

Entrevistador: Você já havia comentado que a colaboração melhora a sua operação e a do fornecedor 

também. 

Resposta do Entrevistado: Sim isso também, mas como a questão diz aqui quais os benefícios que traz para 

as duas organizações. Então eu vejo que o fornecedor, os grandes principalmente, consideram bastante isso. 

Eu estou entrando com a sua empresa na K, mas no futuro eu vou estar fornecendo uma peça de reserva, 

uma repontencialização daquele equipamento. Então eu acho que isso também é algo que chama a atenção 

de um fornecedor para entrar junto com a nossa empresa em um cliente. 

 

Entrevistador: Isso é uma característica do setor de Bens de Capital, o fornecimento que não se extingue 

somente com aquela entrega. 

Resposta do Entrevistado: Exatamente, ele vai gerar novos negócios, serviços,  peças de reserva e tudo o 

mais. 

 

10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado: O que eu vejo hoje de um problema, que eu não vou chamar de grave, mas é um 

problema importante que nós temos em suprimentos, principalmente com fornecedores pequenos e médios. 

Você acaba não tendo essa confiabilidade que a nossa empresa vende para o cliente. Então por exemplo se 

eu negocio um equipamento ou produto e falo eu preciso deste equipamento em tal data. Chega naquela data 

ele não entrega ou se ele entrega, ele entrega com problemas de qualidade. Então com os fornecedores 

pequenos e médios a gente acaba enfrentando ainda hoje essa falta de confiabilidade com o fornecedor né... 

então aquilo que para a nossa empresa é extremamente importante que a gente preza de imagem de 

confiabilidade e de qualidade, a gente acaba tendo um retrabalho dentro da cadeia, porque o meu fornecedor 

me entrega tal equipamento com uma qualidade que não é aceita, então eu tenho que devolver par o 

fornecedor ou eu tenho que retrabalhar internamente. Então, eu acho que isso precisa melhorar muito. 

 

Entrevistador: Você entende que se a colaboração fosse mais efetiva, se você trouxesse mais próximas 

estas empresas a situação melhoraria? 

Resposta do Entrevistado: Exatamente, a gente está planejando algo agora para este ano para tentar trazer 

estes fornecedores para um workshop ou algo assim para que conscientize olha esse probleminha para a 

gente é um problema muito grande, porque você vai impactar uma cadeia toda de entrega para o cliente. 

Então isso é o que a gente está pensando em bolar para esse ano agora, trazer os fornecedores e sensibilizá-

los da importância de entregar no prazo, entregar com uma qualidade confiável. 

. 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Sim, contribui. 

 

Entrevistador: Você poderia dar exemplos? 
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Resposta do Entrevistado: Esse do rolo que eu te falei de cromo foi uma melhoria de processo, a gente 

sofria muito. A gente mandava croma isso em um fornecedor que está no Rio Grande do Sul, então você 

imagina toda essa viagem do rolo chega lá, olha tem que voltar. Então eu acho que isso foi uma melhoria de 

processo que nós conseguimos, tem n outros exemplos, né. E de redução de custo também, por exemplo, a 

nossa empresa pode e já fez isso inclusive ir até um fornecedor e ensinar alguma maneira diferente de um 

processo de solda, por exemplo, então ele vai ter um processo de solda mais eficiente com um custo menor. 

Então isso a nossa empresa procura fazer isso e faz com os fornecedores. Por exemplo, tem um exemplo, 

que nós fizemos no ano passado. O fornecimento de mancais para rolos, então antes o fornecedor fornecia o 

Kit todo montado e chegava aqui eu tinha que desmontar para montar no rolo,. Então eu tinha um tempo que 

acabava não sendo mensurado como custo, um tempo de um operador para desmontar tudo aquilo e montar. 

Então, olha você pré-monta aí para ver se está tudo ok, mas você me fornece desmontado. Então aquele 

tempo que eu tinha de desmontar para montar, eu já acabei ganhando dentro desta cadeia toda. Então foi 

uma redução uma alteração no processo que trouxe uma redução de custo  

 

Entrevistador: Você tem a situação da empresa já montar o seu módulo diretamente dentro do equipamento 

fornecido pela sua empresa? 

Resposta do Entrevistado: Não, nós temos, por exemplo, o painel elétrico da enroladeira . Então ele tem 

que montar naquela estrutura da enroladeira, então eu tenho o painel fornecido pelo cliente... desculpa por 

um fornecedor e eu tenho um fornecedor que vem aqui e monta. Alguma vezes é o mesmo outras vezes não. 

 

Entrevistador: Então ainda não existe a prática de partes de um equipamento da sua empresa serem 

montados pelo próprio fornecedor? 

Resposta do Entrevistado: Existe até no cliente, então, por exemplo, eu compro um drive, se bem que não. 

A montagem é da nossa empresa e a supervisão é do fornecedor. 

 

Entrevistador: A sua empresa então é uma montadora completa? 

Resposta do Entrevistado: Sim ou pré-montado aqui ou direto para uma montagem final na fábrica do 

cliente. 

 

Entrevistador: Então a montagem é 100% da sua empresa? 

Resposta do Entrevistado: Quando o cliente compra esse serviço sim, porque tem algumas situações em 

cliente menores que ele faz com a supervisão nossa, né. Quando ele compra esse serviço sim. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 

Resposta do Entrevistado: Sim, tivemos uma situação, por exemplo, em calhas da máquina onde nós 

terceirizamos a fabricação e o subfornecedor veio e falou, olha isso ainda durante o processo de cotação, 

aqui vocês pedem chapa de 1,5, mas se eu usar uma chapa de 2, apesar de ter um peso maior, eu vou ter no 

processo produtivo um melhor rendimento, porque é uma chapa que vai deformar menos do que a de 1,5 e 

se eu fizer esta solda de uma forma diferente do que você está pedindo eu também vou ganhar... Então existe 

essa... esse input do fornecedor para algumas melhorias de processo, em relação aquilo que a nossa empresa 

está pedindo.  

 

Entrevistador: A sua empresa está aberta para aceitar estas sugestões? 

Resposta do Entrevistado: Sim. Isso a área de suprimentos sempre envolve a engenharia.... a respectiva 

engenharia. Então, por exemplo, se é algo da automação, se é algo da parte seca, da parte úmida. A gente 

sempre envolve, faz reunião de dia inteiro com o fornecedor e engenharia para discutir essas sugestões 

técnicas. 

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Então, a partir do momento em que eu tenho mais qualidade, mais flexibilidade 

e uma entrega mais garantida né, eu tenho sem dúvida uma entrega melhor para o meu cliente. Então, de 

novo toda a cadeia está envolvida, se eu tenho uma confiança de que meu fornecedor vai entregar aquilo no 

prazo que ele me prometeu e na qualidade que eu espero então toda a cadeia vai ser beneficiada. Eu não 

preciso ter um planejamento de um projeto com gorduras entre as etapas do processo. Porque, eu acho que 

isso era comum antigamente e até hoje em dia de você falar olha para esta etapa do processo eu preciso de 

10 dias, mas eu vou colocar 15 por que eu sei que eu não vou receber a peça no prazo então eu vou colocar 

um pouco e nessa mais 15. Então você vai colocando gorduras dentro do... contingências dentro do seu 
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cronograma de fabricação e você acaba tendo um prazo de 18 meses em uma máquina. Se o cliente não 

quer, ele quer 12. Então você reduzindo essas contingências você vai entregar melhor para o cliente só que 

aí você depende de toda a cadeia por traz tanto de fornecedores internos, como externos. A mesma coisa que 

a gente sofre com os fornecedores internos, olha o prazo de liberação da engenharia era de 30 dias e ele me 

libera em 45, eu perdi 15 dias dentro do meu processo de execução de suprimentos para conseguir colocar o 

material aqui. Então isso acontece muito, de você acaba tendo de reduzir no final aquilo que você consumiu 

dentro do início do projeto, então se eu tive atrasos de liberação de engenharia de produção e tudo o mais eu 

acabo tendo que reduzir normalmente em suprimentos que normalmente é a linha final. Às vezes a gente 

fala que é o rabo do cachorro porque todo mundo quer... utiliza todas as contingências possíveis e na hora 

que chega aqui a gente não tem espaço para erro e acaba acontecendo uma situação dessa de um fornecedor 

ou atrasa ou ele entrega com uma qualidade não aceita, a gente fica no foco. Olha o projeto atrasou porque 

suprimentos não cumpriu, então acho que essa... ah... essa cadeia aí de operações ela é importante. 

 

14. Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Sim, contribui muito. Acho que a gente já falou bastante disso porque a partir 

do momento que você tem todas essas... esses tópicos aí atendidos, você óbvio vai ter uma redução. É claro 

que nem sempre é o que você espera né, mas tem uma redução de custo e principalmente uma melhoria de 

processo. Quando você... vou voltar lá na confiabilidade, quando você tem um processo confiável, uma 

entrega confiável, acho que tudo funciona muito mais... um mar muito mais manso né. Sem tantos tsunamis 

na aí na nossa frente. 

 

 

 

Questões fechadas 

 

Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 

 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.     x 

CS2 O relacionamento entre empresas.     x 

CS3 O valor para o cliente final.     x 

CS4 A redução de custos.    x  

CS5 O melhor resultado financeiro.    x  

CS6 A redução dos prazos    x   

CS7 A inovação de produtos e serviços.     x 

CS8 Alta flexibilidade em prazos.   x   

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações    x  

CO2 Ter objetivos comuns.    x  

CO3 Compartilhar recursos financeiros.  x    

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.     x 

CO5 Compartilhar recursos materiais    x   

CO6 Ter sistemas de informação interligados   x    

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.     x  

CO8 Trocar constantemente de experiências.    x  

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado     x 

CP2 Qualidade de produtos e serviços     x 

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação    x   

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.   x   

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.    x  

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.   x   

CP7 Qualidade de processos diferenciada.     x 

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos    x   
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Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação   x   

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes    x  

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.    x  

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.   x   

FP5 Agilidade no atendimento das demandas   x   

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.   x   

FP7 Qualidade de processos diferenciada.    x  

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.   x   

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.   x   

DO2 Menores estoques.    x  

DO3 Baixos custos logísticos.   x   

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.     x 

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.     x 

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes     x 

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.    x  

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.    x  

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.    x  

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.     x 

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.     x 

CE4 Os custos de estoques.   x   

CE5 O desempenho dos processos produtivos.    x  

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.    x  

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações    x   

CE8 A comunicação entre as empresas     x 

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.    x  

PD2 Reduzem os custos de operação.    x  

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.    x  

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.    x  

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.    x  

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis    x   

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.    x  

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas   x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

 

 

Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 

 

Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 

   x  

2 
Entregar os equipamentos nas condições comerciais (preço, condição 

de pagamento) acordadas. 

    x 

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 

   x  

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 

    x 

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 

    x 

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 

   x  

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 

   x  

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 

    x 

 

 

 

Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

 

Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos das 

empresas envolvidas. 

   x  

2 Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas. 
   x  

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 

  x   

4 Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.   
  x   

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 

    x 

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 

    x 

7 Confiança mútua entre as organizações envolvidas.     x 

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 

    x 
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Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico.     x 

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo. 

    x 

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 

    x 

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 

   x  

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 

   x  

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 

   x  

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 

   x  

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 

   x  

 

 

Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.    x  

2 A lucratividade aumentou.     x 

3 Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos.     x 

4 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes.     x 

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 

    x 

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 

   x  

7 A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou.     x 

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 

  x   

 

 

Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.     x 

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos.    x  

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 
    x 

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 
  x   

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 
   x  

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 
    x 

7 Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência.  x    

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 
   x  
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Finalização 

 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

Resposta do Entrevistado: Quanto ao questionário eu vi que nas questões que são mais objetivas para assinalar 

aqui, você tem... você trata de muito mais assuntos que você coloca nas questões dissertativas. Talvez para uma 

segunda etapa ah... trazer um pouco mais dessa... daquilo que você vai obter que... eu acho que esse é o objetivo 

daquilo que você vai obter de resultado aqui, onde mostra mais as deficiências da cadeia toda, trazer isso mais 

para o dissertativo das pessoas falarem mais dessas dificuldades e deficiências e talvez enxugar um pouco mais 

essas questões iniciais porque elas acabam se repetindo né, talvez condensá-las em poucas questões porque elas 

acabam se repetindo. No geral eu gostei bastante de ter participado e espero ouvir de você novamente, que você 

entre em contato conosco para as próximas etapas. 
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Transcrição da 5ª Entrevista (Entrevistado 5) 
 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: (  ) Diretor (  x ) Gerente  (   ) Coordenador) 

Área: (  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  ( x ) Vendas (  ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  (   ) Superior  (x  ) Pós Graduação 

Área  de Formação ( x   ) Administração  (  ) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: ( x  ) até 2 anos;  (   ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (   ) até 2 anos; (   ) Entre 2 e 5 anos; (x ) Acima de 5 anos 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: Bens de Capital/ Industrial 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE):  

Município: São Paulo  UF: SP 

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

(    ) até 99 empregados 

(  x ) 100 a 499 empregados 

(     ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

(  x ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(    ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

(    ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

( x  ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(   ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(   ) Incentivos Fiscais 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

( x  ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

(    ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

(    ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

(    ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 
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Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Mais que 1 e menos 5 anos 

( x ) Mais que 5 anos 

 

 

Questões abertas 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado: Eu vou colocar que ... a nossa empresa como um fornecedor de primeira 

camada, vamos considerar assim. A JC como a de primeira camada e a empresa K ou P como a empresa 

foco ou principal. Perfeito?  A gente precisa fazer essa composição conforme a ilustração 

 

Entrevistador: Seria interessante você discutir um pouco este relacionamento entre a sua empresa e as 

demais da cadeia. 

Resposta do Entrevistado: O que acontece, se a gente colocar um exemplo de fornecedor de primeira 

camada pode acontecer no caso, acontece das duas formas mas é bom colocar como exemplo a papeleira, a 

K ou a S, ou qualquer outra empresa. Ela vai adquirir da JC produtos, serviços de forma direta como um 

fornecedor de primeira camada e pode também a JC estar inserida como um fornecedor de segunda camada 

porque no início do projeto muitas vezes a K pode comprar a bomba ou já o equipamento rotativo, ou seja, 

ela está comprando da S, vamos colocar como exemplo, ou da KS e o selo mecânico da JC está inserido no 

equipamento que ela comprou. Então ela acaba sendo aí um fornecedor de segunda camada. Essa é a linha 

de raciocínio que a gente está trabalhando, perfeito? 

 

2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Perfeito,  as práticas na realidade eh... então as compras, os suprimentos, as 

cadeias do dia a dia a JC é fornecedor de muitas empresas foco e de muitos clientes. E os nossos 

fornecedores eh... algumas vezes podem também fornecer diretamente. Por exemplo, uma DP que é hoje um 

dos maiores contratos que a JC tem pôr exemplo para fornecimento de anéis que você utiliza para selos 

mecânicos. Então existe um contrato global com a DP eh... eu não tenho certeza se a K hoje por exemplo faz 

uma compra de um anel da DP, eu acho que dificilmente isso acontece hoje porque... eu acredito que não 

chega neste nível de detalhamento.  

Porque muitas vezes na realidade o que as empresas tem caminhado seria para.... a gente tem um planta 

nova, um projeto novo. O da C uma expansão lá no Sul, que hoje é um projeto de uma empresa chilena que 

a C chilena, antigamente a PR, é o projeto de expansão ... a C é uma empresa chilena. Então a JC sabe que o 

projeto das bombas dos equipamentos rotativos da planta são S,  S antiga A, a S na unidade do Paraná, 

muitas vezes a própria C não chega nem no nível de detalhamento de JC, por exemplo, de fornecimento. 

Eles querem fazer o fornecimento, comprar os equipamentos e já os spare parts, ou seja, acoplamentos, 

selos mecânicos, seja motores. Adquirir diretamente do fabricante do equipamento que seria a S. Então por 

isso que realmente não acontece o que a gente vinha comentando de entrar em um nível de detalhamento, 

por exemplo, de a K ou a C comprar um item que vai dentro de selo mecânico que seria uma anel da DP, 

entendeu?   

Na realidade as empresas buscam fornecimentos macros hoje. 

 

Entrevistador: E você sente que nesta cadeia de suprimentos hoje práticas colaborativas, troca de 

informações? 

Resposta do Entrevistado: Muitas vezes sim e outras vezes não, porque os projetos hoje nascem no Brasil 

alguns, pouquíssimos, mas vão nascer na Europa, vão nascer na China, na Tailândia e aí o que acontece por 

mais que o cliente foco ele busque uma padronização, mas os desenhos normalmente, as descrições, as listas 

de materiais são muito locais. Então quando chega uma planta que ele comprou, alguns equipamentos da 

Fornecedor 

de 2ª 

Camada 

Fornecedor 

de 1ª 

camada 

Empresa 

Foco ou 

Principal 
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de 1ª 

Camada 
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China, outros equipamentos da Europa, isso acaba na realidade ... esse é um dos trabalhos nosso que a gente 

faz de organização e ... é um tipo de contrato que a gente faz de pré comissionamento e start up de planta, 

porque muitas vezes o equipamento é comprado com alguma antecedência e você precisa fazer algumas 

manobras para que na hora do seu start up da planta ele esteja operando, sem vazamento e de forma correta. 

Então muitas vezes eh... essa cadeia de suprimentos que ele compra esses equipamentos, por exemplo da S, 

ficam parado mais tempo, existem atrasos em obras, e muitas vezes não acontecem da forma que deveriam 

não , isso aí não é bem ajustado não. 

Hoje eu vejo nos projetos novos, de refinarias então nem se fala, mas isso... tem tido muito atraso nestas 

obras hoje.  

 

Entrevistador: Mas se falarmos das práticas colaborativa, como por exemplo o planejamento colaborativo, 

o compartilhamento de informações , tais como de projeto ou de problemas que ele tem na operação, o que 

você acha? 

Resposta do Entrevistado: Eu acredito que na prática isso não acontece porque muitas vezes existe 

contrato e se exige sigilo nestes contratos, então, por exemplo, projetos de fornecimento da própria JC que 

forneceu para a S na Europa e existem na Finlândia, por exemplo, existe um contrato de confidencialidade 

destes dados e a própria JC muitas vezes não pode enviar a lista de matéria s para o Brasil em uma planta 

que está sendo instalada no Brasil porque dentro dos contratos de suprimentos existentes na Europa existe 

confidencialidade destes dados. Porque, qual o objetivo desta confidencialidade? O fabricante muitas vezes, 

o objetivo dele é vender o spare parts, vender o sobressalente, entendeu? Mesmo que ele não fabrique... 

Exato, mas isso a gente vê acontecer no mercado, ele proteger os dados e esses são dados sigilosos, alguns 

projetos a gente tem visto acontecer isso na prática. 

Entrevistador: E em relação aos itens mais rotineiros? 

Resposta do Entrevistado: Nos itens do dia a dia aí... a prática porque você já tem a planta operando, você 

já tem pessoas já trabalhando no dia a dia da planta. O engenheiro de vendas já está com a lista aí que seja a 

oficial ou não, mas você já tem mais dados da aplicação, você já tem plantas similares que operam em outras 

cidades. Você já consegue saber realmente o que tem instalado no equipamento. Não 100%, mas o nível de 

detalhamento já passa a ser bem melhor.  

 

3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: Eu acho que está ligada a questão anterior... deveria contribuir porém os 

contratos de confidencialidade que hoje não permitem que a gente avance melhor nesta linha de cadeia de 

fornecimento. Na prática, quando você já chega o equipamento, quando você já tem visão dos selos, 

normalmente você já tem etiquetas de identificação com as peças, você consegue avançar, mas previamente 

antes do equipamento chegar dificilmente a gente consegue. Eu estou falando porque existe caso prático que 

é esse que eu estou usando da C que não aconteceu na prática, anteriormente... antes do cliente receber o 

equipamento  que a gente já fornecesse uma lista de sobressalentes para o cliente, se o projeto foi feito fora 

do Brasil isso hoje é bastante difícil de você conseguir antecipadamente você estar colaborando nesta cadeia. 

Entendeu? 

  

Entrevistador: Então você entende que ela é lima cadeia de suprimentos pouco colaborativa? 

Resposta do Entrevistado: Eu entendo assim... 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado: Isso é uma realidade e eu acho que está muito relacionado ao dono do projeto, a 

empresa foco, a empresa principal. Se essa empresa determinar ao fornecedor de primeira camada, que neste 

caso seria o fabricante do equipamento rotativo como um todo,  seja a S ou a KS , seja qual empresa seja 

que ele tem que abrir esse detalhamento e as listas porque ele é o dono do projeto. Ele pode ser determinante 

neste passo de falar abram o detalhamento que eu preciso detalhar porque eu vou fazer a compra destes 

sobressalentes aqui no Brasil.  Então o cliente tem o poder disso, vai do poder... se ele quer realmente que o 

fornecedor abra ou não. Se a empresa falar que necessita e precisa, então eu acho que depende das pessoas 

que estão no comando do projeto. 

 

Entrevistador: Saindo um pouco do foco do grande cliente, da empresa foco e falando do fornecedor, deste 

fornecedor maior do equipamento, como é o relacionamento da sua empresa com estes fornecedores, o 

fornecedor da bomba, do equipamento rotativo? 
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Você está falando que entre você e a empresa maior da cadeia tem um outro fornecedor no meio. Então 

quando você fala de fornecimento de equipamentos, eu acho que você não é o fornecedor de primeira 

canada, você é o fornecedor de segunda camada.  

Resposta do Entrevistado: Nós somos na realidade, só que esse projeto foi concebido fora, então a JC 

Finlândia que tratou com a S Finlândia e dentro deste contrato de fornecimento por mais que o selo seja JC o 

projeto está lacrado, a JC Finlândia não pode enviar a lista de equipamentos que foi fornecida para a JC 

Brasil. 

 

Entrevistador: Entendo, mas quando você fala de empresas do equipamento maior e vocês aqui no 

Brasil. 
Resposta do Entrevistado: Quando o projeto é tratado no Brasil você precisa de todo o detalhamento, ou 

seja, se esse projeto ... vamos te colocar um problema inverso. Estamos fazendo um projeto aqui para a 

exportação para os Estados Unidos se existir um contrato de confidencialidade entre a S Brasil e a JC Brasil 

mesmo que a JC EUA peça esta lista de materiais para a JC Brasil, a gente não pode enviar porque existe um 

acordo com a S Brasil, entendeu? 

 

Entrevistador: Mas nesse momento da montagem, da fabricação do equipamento não existe essa 

colaboração? 

Resposta do Entrevistado: Aí tem que ser tudo detalhado, aí tem que ser tudo integrado. Isso tem que ser 

no nível de detalhe ... onde for mais aprofundado... porque aí... 

 

Entrevistador: Aí você vê que neste momento a colaboração com o fabricante do equipamento é maior? 

Resposta do Entrevistado: Bastante, aí existe toda a colaboração porque qualquer problema na partida, 

qualquer problema... esse fabricante vai precisar do auxílio dos subfornecedores desta cadeia. Então 

qualquer problema que ele tenha depois, ele vai precisar recorrer a quem forneceu. Então tem que existir um 

trabalho muito conjunto. 

 

Entrevistador: Então se deixarmos um pouco de lado o fornecimento direto da JC para a empresa foco e 

considerarmos os relacionamento da JC com o grande fabricante do equipamento, você entende que nesta 

situação os relacionamentos colaborativos, a colaboração  são maiores? 

Resposta do Entrevistado: Funcionam muito bem... Eu não diria nem que são maiores ... eu diria que, por 

exemplo, quando você atua no end user que seria, por exemplo, uma petroleira, uma refinaria existe 

também... é muito colaborativo. Porque você precisa de todos os detalhes o porque investigar... a causa raiz 

daquele problema ... porque está acontecendo. Então as informações são muito passadas e a mesma coisa em 

um projeto... quando ele nasce por mais que estas empresas, por exemplo, de equipamentos... elas tenham 

um histórico de fornecimento, eles... o trabalho é muito conjunto pra selecionar qual o tipo de selo mecânico 

é o mais adequado para aquela aplicação, porque pode vir um projeto de fora ou ele tenha sido concebido 

numa YP por exemplo, em um escritório de engenharia. O detalhamento disso foi feito em uma  engenharia 

mas esse trabalho daí já existe da JC com a YP por exemplo que está nesta cadeia do projeto inicial, antes de 

ser concebido. Então também existe esse relacionamento antes e também junto com o fabricante, na 

execução. 

 

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados a sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Esse eu não vou conseguir te responder, sabe porque eu atuo pouco com a nossa 

fábrica hoje. Então eu não consigo te precisar qual o nível de relacionamento. A gente sabe que são de 

muitos anos, que são fornecedores que trabalham... mas eu não consigo te precisar hoje, eu precisaria 

pesquisar para te falar... Hoje se a gente tiver um problema em uma sede, seja em anel o, a gente sabe que 

são contratos globais, mas eu não sei te precisar como é essa participação. Se ela é colaborativa, acredito 

que seja, mas eu não posso te afirmar porque eu não tenho envolvimento com a fábrica, o meu envolvimento 

com a fábrica é muito pequeno. 

 

6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas às demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Eu acredito neste tópico que a JC se diferencia pela qualidade e por 

flexibilidade. Como, qualidade lógico, conhecida e reconhecida como fabricante de produtos de qualidade. 

A flexibilidade eu diria quando você precisa de atendimentos, tanto na área de serviços de reparos de selos 

quanto na fabricação de selos novos fora do horário comercial, fora do horário padrão do mercado.  
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Isso eu noto que a gente acaba conquistando clientes importantes com essa flexibilidade e de atendimento, 

de flexibilidade de atender fora de prazo... Isso realmente é um diferencial que eu vejo na empresa hoje. 

 

Entrevistador: O outro que você falou é a qualidade. 

Resposta do entrevistado: Qualidade aí já é... a gente não vais se destacar como o melhor custo do 

mercado, então a partir daí eu já concordo contigo que ou você tem um produto que é destacado ou 

reconhecido no mercado como de qualidade superior não é o material de melhor custo do mercado. Não 

adianta. Está totalmente relacionado. 

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do entrevistado: Tem que ajudar, porque se faltar algum componente da cadeia eu não consigo 

entregar o selo montado. Então isso eu posso afirmar que contribui, porque eu não sei como eles conseguem, 

não sei como é administrado no detalhe o nível do estoque, porque você tem a maioria destes componentes 

... por exemplo, anéis você precisa ter em estoque, ou você tem ou você não tem. Se você já for mais no 

detalhe de  componentes do selo, você precisa ter matéria prima no estoque para fabricar. Então isso são 

itens que a gente sempre tem ... seja face de carvão, seja silício, seja tungstênio. Você precisa do fornecedor 

para que você tenha normalmente matéria prima em estoque e se adequar e consegue atender bem e é por 

isso que a gente se destaca neste item flexibilidade de entrega dos equipamentos. 

Entrevistador: Então essa cadeia de uma maneira geral contribui para  a melhoria das capabilidades? 

Resposta do Entrevistado: Contribui e funciona muito bem hoje. 

 

Entrevistador: Você não tem nenhum problema deste tipo, de você ter a disponibilidade fabril mas o teu 

subfornecedor não te atende? 

Resposta do Entrevistado: Não, é uma cadeia que funciona redonda. Eu posso te afirmar porque a gente 

percebe nas emergências, nas dores de barriga que é onde você percebe que funciona bem. 

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

Resposta do Entrevistado: Aí é bem operacional e eu não sei te responder. Eu sei que é medido e que 

existem porque eh... você vê nos próprios vídeos corporativos. Hoje a atriz do grupo JC é inglesa e existe 

um CEO corporativo e existe um presidente sói da divisão JC e existem metas e níveis de medição 

específicos para a equipe de operação. De níveis de eficiência, eu vejo... não me foco porque mas você vê na 

passagem do vídeo que um dos cinco pontos principais que a empresa tem se concentrado, além de vendas, 

de performance de vendas e de cross selling. A JC é muito conhecida e forte em selo mecânico, mas ela foi 

comprando, adquirindo outras divisões. Então tem mancais, tem filtros ... então estes negócios da JC acaba 

fortalecendo e tentando evidenciar que na ponta da linha, os engenheiros de vendas fazem muita força para 

vender o cross selling  não só os selos mecânicos, mas todos os outros acessórios que envolvem os 

equipamentos rotativos e dentre um destes pontos que é muito fortalecido é a parte de eficiência de fábrica, 

melhoras de índices. Mas eu não foco muito porque não é a minha área, mas eu sei que existe o 

acompanhamento e os níveis de exigência desde o corporativo, mas eu não sei entrar no detalhe não.  

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: Falando do fornecedor acredito que é manter o cliente, que serias nós, seria o 

parceiro a parceria de fornecimento. O grande beneficio para nós como cliente seria atender o cliente final 

em flexibilidade que seria o que a gente acabou de falar e ter um diferencial que hoje a nossa empresa não é 

reconhecida pelo melhor custo do mercado e sim por melhor qualidade de produto e por  flexibilidade de 

atendimento. Então eu acho que a gente volta no tema anterior, eu acho que a colaboração entre empresas é 

nesse sentido aí. 

 

10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado: O que pode acontecer na realidade é esse caso, volta dar .... é que a gente não 

pode usar eventos de empresas anteriores, mas aqui na realidade eu tenho certeza que a gente vai chegar é a 

gente tem um equipamento em um fornecedor que trabalha, por  exemplo, fornecedor de material para 

confecção de face de carbono e ele trabalha sempre com barras de 0,5 metros e num trabalho em conjunto 

entre equipe de operação e equipe do fornecedor pode... se eu tiver barras de 1,5 metros eu consigo ter maior 

produtividade e melhorar a minha eficiência no processo produtivo, com certeza isso é feito também. Na JC 
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é desenvolvido em parceria com o fornecedor alterar alguma coisa standard no fornecimento para que 

melhore a eficiência na fábrica, com certeza. 

 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Não contribui hoje... 

 

Entrevistador: Por quê? 

Resposta do Entrevistado: Porque eh... cada vez mais as empresas, falando no end user o cliente final, 

precisa... um dos objetivos maiores é a redução de estoque. Quando você tem redução de estoque, você não 

tem sobressalente para repor na hora que você precisa e você aumenta o nível  de emergência. Se você 

precisar aumentar o nível de emergência, você eh.... ao invés de você já ter para um equipamento um 

sobressalente em estoque e você poderia atender com mais rapidez. Você precisa na realidade pressionar... 

ou ter um acordo específico com teu fornecedor para que ele te forneça na hora que você precisa. Então você 

precisa trabalhar diferente né... ou você tem o sobressalente em estoque para te atender... então as empresas 

estão trabalhando para não ter isso ou você trabalha  em acordo de preços fixos e prazos pré acordados com 

um destes fornecedores que te entreguem esse equipamento alguns em seis horas, alguns em 24 h, alguns em 

48 h. Então muitas vezes este ajuste fino não é bem feito entre as cadeias não. Normalmente eh... quando 

vem o problema é que se vai correr atrás. 

 

Entrevistador: Isso você fala em termos de redução de custo. E em relação aos processos? 

Resposta do Entrevistado: Teria que ter realmente um ajuste fino exatamente neste sentido. Quais são os 

equipamentos que em caso de problema eu preciso ter aqui na minha planta em 2 h , quais são os outros 

equipamentos que eu preciso ter em 6 h. 

 

Entrevistador: E hoje você não tem isso? 

Resposta do Entrevistado: Hoje isso não existe, está totalmente quadrado. A gente percebe no dia a dia 

que as empresas não tem isso na cadeia e quando realmente acontece o problema e que vão correr e verificar 

atrás da sua cadeia de fornecedores o que que eles precisam, como precisam. Isso não é planejado. 

 

Entrevistador: E como você acha que poderia ser resolvido isso? 

Resposta do Entrevistado: Deveria ter alguém muito especializado, além dos equipamentos e com o 

conhecimento para falar não... esse equipamento é crítico e em havendo uma quebra eu preciso...  pera aí eu 

não tenho esse item em estoque e eu preciso planejar com o meu fornecedor, com a minha cadeia para que 

ele me atenda em até 8 h, porque até desmontar ... Então ter um acordo fixo com um fornecedor , com 

fornecedores na cadeia e acordos de tempo... de peças de reposição. Isso precisaria estar .... 

 

Entrevistador: O tipo de produto que a sua empresa fabrica pode se mantido em estoque por longos 

períodos? 

Resposta do Entrevistado: Sim você precisa fazer um comissionamento a cada... dependendo do selo a 

cada três, a cada cinco anos precisa fazer alguma revisão. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 

Resposta do Entrevistado: Ai realmente eu vou ter que...um caso prático... para exemplificar eu vou teria 

que.... realmente ter... uma informação do pessoal de produção. 

  

Complemento da Resposta por e-mail: Sim, trabalho de longo prazo em parceria. Exemplo: fornecimento 

de tarugos (de grafite) para fabricação de faces em comprimentos fora do padrão habitual de fornecimento 

ao mercado nacional, otimizando nossa produção. 

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Na realidade eu acho que contribui com a .... principalmente com a participação 

em projetos eh... a gente percebe que a maioria dos projetos quando nascem hoje, nascem com o selo JC. 

Então você percebe que você flexibilizando, tendo essa qualidade em produto você mantém ou aumenta seu 

market share. Porque nos projetos novos é dada preferência para equipamento que tenha um bom 

desempenho e que quando você precisa solucionar algum problema operacional, você consiga fazer essa 
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reposição, essa manutenção, entendeu?  Então contribui, eu acho que para manter e aumentar o market share 

que é o objetivo principal da empresa. Contribui sim.  

 

14. Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Sem dúvida vai contribuir porque você está trabalhando com projetos maiores e 

você tendo eh... mais por fornecimento você consegue na fabricação dos itens, separar por tamanho,  por 

quantidades. Então no volume você consegue negociações melhores com os fornecedores e aí toda a cadeia 

é beneficiada quando você consegue ser flexível e muitas vezes no volume de fabricação você consegue ser 

maios competitivo e te aumenta o market share. Eu acho que tudo isso é uma cadeia e consequência para 

ganhos de ambas as partes. Tanto da cadeia de seus fornecedores, e isso você ser mais competitivo também 

com seu cliente final junto com seus concorrentes. 

 

       Entrevistador: É possível ter flexibilidade e ao mesmo tempo reduzir custos? 

Resposta do Entrevistado: Eu acredito assim eh.... a redução de custos está muito mais ligada quando você  

consegue alcançar volumes maiores e como você foi flexível, atendeu e você vai conseguir atender grandes 

projetos com quantidades, isso vai te ajudar a ser competitivo no custo porque você estar fornecendo 

volumes maiores. Então indiretamente você acaba contribuindo para ser competitivo também, não é 

conhecimento, não é por onde o caminho... por onde a gente está trilhando, mas se você conseguir atender 

bem em qualidade, ser flexível, o seu aumento de volume acaba contribuindo na margem para você ser um 

pouco melhor competitivamente, ou seja, ter um custo um pouco melhor também lá na frente, entendeu? 

 

Entrevistador: E em relação à melhoria de processos? 

Resposta do Entrevistado:  Os processos realmente eu não consigo te detalhar desta distância da fábrica. 

 

 

 

Questões fechadas 

Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.     x 

CS2 O relacionamento entre empresas.     x 

CS3 O valor para o cliente final.    x  

CS4 A redução de custos.    x  

CS5 O melhor resultado financeiro.    x  

CS6 A redução dos prazos      x 

CS7 A inovação de produtos e serviços.   x   

CS8 Alta flexibilidade em prazos.    x  

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações  x    

CO2 Ter objetivos comuns.    x  

CO3 Compartilhar recursos financeiros. x     

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.     x 

CO5 Compartilhar recursos materiais     x  

CO6 Ter sistemas de informação interligados     x  

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.     x  

CO8 Trocar constantemente de experiências.    x  

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado    x  

CP2 Qualidade de produtos e serviços     x 

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação     x  

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.   x   

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.   x   

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.  x    

CP7 Qualidade de processos diferenciada.     x 
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CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos    x   

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação    x  

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes    x  

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.    x  

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.    x  

FP5 Agilidade no atendimento das demandas    x  

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.    x  

FP7 Qualidade de processos diferenciada.     x 

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.   x   

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.     x 

DO2 Menores estoques.   x   

DO3 Baixos custos logísticos.     x 

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.     x 

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.     x 

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes    x  

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.     x 

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.    x  

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.    x  

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.     x 

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.     x 

CE4 Os custos de estoques.   x   

CE5 O desempenho dos processos produtivos.     x 

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.    x  

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações     x  

CE8 A comunicação entre as empresas     x 

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.     x 

PD2 Reduzem os custos de operação.    x  

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.     x 

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.   x   

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.     x 

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis     x  

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.    x  

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas    x  
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Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 

 

 

Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 

   x  

2 
Entregar os equipamentos nas condições comerciais (preço, condição 

de pagamento) acordadas. 

   x  

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 

    x 

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 

   x  

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 

    x 

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 

   x  

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 

x     

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 

    x 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

 

Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos das 

empresas envolvidas.    x  

2 
Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas. 

   x  

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 
   x  

4 
Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.   

  x   

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 
    x 

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 
   x  

7 
Confiança mútua entre as organizações envolvidas. 

    x 

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 
    x 
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Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico.      

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo. 

     

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 

     

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 

     

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 

     

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 

     

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 

     

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 

     

 

 

 

Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.      

2 A lucratividade aumentou.      

3 Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos.      

4 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes.      

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 

     

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 

     

7 A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou.      

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 

     

 

 

 

 

Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais:  

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.    x  

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos.     x 

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 
  x   

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 
   x  

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 
  x   

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 
    x 

7 Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência. x     

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 
    x 
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Finalização 

 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

Resposta do Entrevistado:  
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Transcrição da 6ª Entrevista (Entrevistado 6) 
 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: (  ) Diretor ( x ) Gerente  (  ) Coordenador 

Área: (  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  ( x ) Vendas (  ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  ( x ) Superior  (  ) Pós Graduação 

Área  de Formação ( x   ) Administração  ( x ) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: (   ) até 2 anos;  ( x ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (  ) até 2 anos; ( x ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: Bens de Capital/ Industrial/Engenharia 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE):  

Município: São Paulo  UF: SP 

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

(    ) até 99 empregados 

(    ) 100 a 499 empregados 

( x ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

(    ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(    ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

( x ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

( x ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(   ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(   ) Incentivos Fiscais 

 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

( x  ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

( x ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

(    ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

(    ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 
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Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(    ) Menos de 1 ano 

( x ) Mais que 1 e menos 5 anos 

(    ) Mais que 5 anos 

 

Questões abertas 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado: Neste caso, tem as diferentes áreas de atuação da A. A área que eu pertenço que 

é a termal seria... a empresa foco. Na área que a gente atua, a gente trabalha com o cliente final, entendo que 

seria este cliente de primeira camada , ou na verdade seria... poderia ser os dois. No caso da área de 

precipitadores quando eu vendo o equipamento novo, as vezes eu posso ser um EPC aí eu entendo que eu 

vou fornecer para um cliente de primeira camada mas ele vai fornecer para um outro cliente. Ele vai ser a 

montadora, vai integrar todo o equipamento e vai fornecer para uma outra empresa onde ele será instalado. 

Mas neste caso aqui, a Termal, eu acredito que nós somos a empresa foco e o cliente final, a primeira ou 

segunda camada, seriam o mesmo bloco. 

Para a Transport, o produto final é o trem ... aí o trem ... tudo bem que ele vai depois vai para o metrô e tal... 

e vai vir  uma licitação... alguma coisa assim. Mas seria uma analogia com o carro... é uma montadora, ela 

vai ter que comprar chapa, ela vai ter que comprar vidro, ela vai ter que comprar para fazer um sistema de 

automação para poder montar o trem. 

 

Entrevistador: Para conhecer um pouco melhor os processos, quando a sua empresa participa de uma 

licitação para fornecimento de trens ela fornece um produto de sua linha de produção, eventualmente com 

algumas modificações solicitadas no edital da licitação. No caso de uma turbina, por exemplo, os 

equipamentos fornecidos visam a atender necessidades específicas dos clientes. É desta forma que a 

empresa atua? 

Resposta do Entrevistado: É isso mesmo no caso do trem você vai pegar um produto dentro do range que 

mais se adeque ao foi solicitado. No caso das turbinas é tailor made, ele é customizado, existe um modelo.... 

tal para este aqui é fio d’água... vai ser uma Kaplan... existem vários tipos de turbina e aí vai pegar dentro de 

um modelo ou de um range tal... mas as peculiaridades da obra... tem a questão de civil, enfim tem que ter 

uma engenharia por trás disso que depois vai determinar quanto se quer de eficiência, quanto se quer de 

saída ou alguma adaptação que se vai ter que fazer nos periféricos. Então tudo isso vai entrar na conta e 

pode ser independente e pode ser que seja único.  

No caso de turbinas a gás, na área de termal, que é a área que nós pertencemos eles são mais... porque 

turbina a vapor ele não é muito... ela é personalizada. Cada cliente, cada caso é um caso porque as vezes o 

cliente tem um processo, então assim vamos supor que seja uma papeleira, então ele as vezes ele pega o 

vapor e extrai o vapor que tem na turbina a vapor e manda para o processo. Então você tem que fazer uma 

extração na turbina e isso é calculado, então não vai ser um modelo de série que vai ter isso, você vai ter que 

fazer as adaptações tudo caso a caso. Então você vais ter a parte que é para a geração de energia e você vai 

ter a parte que vai ser para processo, então isso vai implicar se você vai ter que instalar um condensador, um 

outro tipo de periférico, se vai ser contra pressão, enfim o design construtivo da máquina. No caso de 

turbina a gás já é mais padronizado, então você tem uma termoelétrica, você coloca uma turbina a gás. A 

gente tem alguns modelos XX, YY que são modelos padrão e aí você depois dessa turbina, geralmente vai 

uma.... vai ter acoplado um gerador e aí você tem uma caldeira de recuperação. Nessa caldeira de 

recuperação você reaquece os gases da exaustão da turbina, você aproveita esse calor e você alimenta uma 

turbina a vapor que alimenta um gerador, aí isso já é , vamos dizer assim, uma coisa mais padrão. Então 

volta para essa linha que você falou o cliente passa a especificação, são feitos alguns cálculos enfim,  mas os 

produtos que são usados são já padronizados.  

 

Fornecedor 

de 2ª 

Camada 

Fornecedor 

de 1ª 

camada 

Empresa 

Foco ou 

Principal 

Cliente 

de 1ª 

Camada 

Cliente 

de 2ª 

Camada 
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2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: A A., ela trabalha dependendo do tipo de equipamento, ela... isso no geral né... 

eu vou pegar um exemplo de gerador. Nós fabricamos geradores só que a gente fabrica os componentes 

principais, os componentes mais elaborados do gerador. Ela fabrica o rotor, fabrica o estator, agora vamos 

dizer uma peça... um mancal, um rolamento. Já existem diversos fabricantes de rolamentos, de mancais, 

enfim pra este tipo de componente eu terceirizo para uma empresa, eu faço um cadastro com ela, ela... 

então existe um processo de qualificação do fornecedor para que ele seja homologado. É feito um contrato 

com essa... com esse fornecedor e onde é colocado cláusulas de confidencialidade eh... no qual os projetos, 

os desenhos, enfim não podem... utilizados em um projeto A não podem ser divulgados ou passados para 

terceiros e então esse fornecedor homologado passa a fornecer para a A equipamentos e eventualmente 

serviços pode ser um serviço de recuperação ... para essas atividades. Isso é muito comum não só no Brasil, 

mas nos EUA e em outros países tem essa prática. No caso, recentemente eu estive nos EUA, a gente fez 

uma... inclusive com uma visita com um cliente e ele... esse cliente, a gente fez uma visita em um 

fornecedor da A nos EUA, um fornecedor homologado e o próprio fornecedor explicou isso para o nosso 

cliente final. Ele falou, eu não posso dar uma proposta direta para você porque eu tenho um contrato com a 

A nesse sentido, então se você compra através da A eu vou fabricar, mas quem vai te fornecer o 

equipamento vai ser a A.  Então eu já tenho esta relação com o cliente.  

Então é uma relação... a A depende de outros fornecedores porque ela detém a tecnologia mas nem sempre 

compensa para o negócio que ela... determinados tipos de equipamentos ou serviços fique sobre a 

responsabilidade dela. Então ela descentraliza essa função mas cadastra os fornecedores e faz essas 

parcerias com fornecedores. 

 

Entrevistador: Você entende que existe um compartilhamento de informações entre as empresas? Existe 

uma troca de experiências?  

 Resposta do Entrevistado: Existe tanto no nível de projetos... de desenhos que a A não fabrica e ela passa 

para os fornecedores, lógico que enfatizando essa questão da confidencialidade, ela não pode... porque 

existe a propriedade intelectual e então ela não pode... a outra empresa não pode utilizar isso... tem que 

teoricamente usar para aquele fim, né... De fabricar o equipamento para a A , agora existe essa troca de 

desenhos, existe a troca de informações... Para a qualificação do fornecedor existe uma... inclusive vou 

pegar um caso prático. Eu vou fabricar um mancal aqui no Brasil, a A não vai fabricar... ela não tem uma 

fábrica própria de mancais, ela vai fabricar em um fornecedor homologado só que durante a fabricação eu 

vou passar os desenhos para o meu fornecedor de qual é o mancal que eu quero fabricar e eu vou mandar 

um pessoal da engenharia e qualidade para fazer uma acompanhamento durante a fabricação para certificar 

que não vão haver erros durante a fabricação, ou seja, certificando a qualidade do produto.  

  

 Entrevistador: Do lado do fornecedor, ele vai nas instalações da A para entender melhor a aplicação 

do item que ele vai fornecer? 

 Resposta do Entrevistado: Sim, inclusive com treinamentos... neste sentido fica mais claro na questão de 

serviços. Então eu tenho um prestador de serviço e nós vamos fazer um reparo em uma máquina. Eu vou 

utilizar um recurso próprio ... um supervisor, ou supervisores enfim, mas um time mínimo e eu vou 

subcontratar uma mão de obra só que as vezes essa mão de obra ela não .... dependendo do tamanho do 

time... do tamanho da equipe que eu vou utilizar para fazer aquele determinado serviço, eu preciso de 

vários mecânicos, vários eletricistas, instrumentistas e eu não vou ter essa equipe de prateleira aqui para 

prestar, porque eu tenho serviços em diversos clientes. Quando é um contrato fixo de manutenção... de 

operação e manutenção... então eu já tenho aquele time dedicado. Mas em u serviço spot com o cliente eu 

não vou ter, então eu vou ter uma equipe de liderança mas o resto dos prestadores de serviços eu 

provavelmente vou terceirizar, eu vou ter um fornecedor que vai fornecer essa mão de obra, só que essa 

mão de obra também tem que ser qualificada, então eu tenho que dar um treinamento mínimo necessário 

para que ela tenha condições de mexer nos nossos equipamentos sem comprometer... sem gerar nenhum 

risco. 

 

3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: Então eu acho... dependendo do caso... não vou falar que... eu acho que 

depende muito... vai do nível de dependência que eu tenho do fornecedor, as vezes tem fornecedores que 

não tem... mais de um no Brasil, então assim... o que a gente vem tentando fazer é desenvolver novos 

fornecedores até para não ter esta dependência para que a gente também consiga um custo mais competitivo 

porque também se você fica dependendo só de um fornecedor, esse fornecedor ele sabe disso e ele acaba... 

você acaba tendo dificuldade para negociar enfim, então o que a gente vem tentando fazer são desenvolver 
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mais fornecedores, mas ah... lógico que é assim... uma vez que este fornecedor... a questão novamente do 

contrato de confidencialidade, a questão da propriedade intelectual, então a gente tem que tomar muito 

cuidado com relação a isso, mas com relação a relacionamento eu... pelo que eu vejo é que a gente tenta 

focar assim nesta questão de relacionamento de estar sempre bem com os fornecedores e desenvolvê-los, 

porque isso também gera .... porque é assim se você não desenvolve esses fornecedores existe o risco de 

você ter não conformidades, de você ter retrabalho, enfim. Então por isso a gente visa também desenvolver 

esses fornecedores. 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado: O que eu caracterizaria seria a questão de treinamentos, ah... o 

acompanhamento da... do... da engenharia junto com o fornecedor visando desenvolver um processo, 

melhoria.... melhorias do processo produtivo. Eu vejo que isso são... e também a questão de inovação.... 

sempre tentar trazer novas tecnologias, enfim de forma a tentar inovar e ganhar... e ter algum ganho em 

termos competitividade, enfim. 

 

Entrevistador: A A sugere melhoria de processos de fabricação para o fornecedor? 

Resposta do Entrevistado: Eventualmente sim, se ela tiver uma recomendação ela faz com certeza.  

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados a sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Eu não sei se te respondo, mas assim a nossa área por ser a área de serviços 

então é muito importante para a gente a questão de prazo. Então tem fornecedores que ... as vezes acontece 

uma emergência no cliente e o cara fala assim... queimou a... queimou a minha... o meu gerador aqui e eu 

preciso rebobinar, então você precisa fornecer cobre para fazer as bobinas do estator, do rotor, tem que 

fornecer material isolante, tintas epóxi, madeiras cunhas, cunha isolante, enfim esse material não é 

fabricado pela A, ou vai ser fabricado por algum fornecedor local aqui, ou então vai ser fabricado pela A 

em algum outro país, desde que existam fábricas para isso. E aí neste caso  a gente... como cliente não pode 

ficar parado porque se ele ficar... quanto mais tempo de máquina parada ele tem uma perda de produção, 

então é do nosso interesse colocar a máquina em operação o mais rápido possível. Para isso, tendo em vista 

que muitas vezes envolve fornecimento por trás disso que você tenha que fabricar algum componente, 

então nós entramos em contato com os fornecedores e tentamos ver qual... como que a gente poderia 

otimizar aquela fabricação de uma forma que garanta, que assegure a qualidade do processo e ao mesmo 

tempo consiga atender o prazo. Então muitas vezes a gente acaba fazendo o regime de 24 h, acaba fazendo 

alguma melhoria no processo, coloca um pessoal nosso para ficar junto do fornecedor para acompanhar e 

com isso a gente tem conseguido... a gente tem tido experiências muito satisfatórias e inclusive melhorias 

de processo e também na questão de regularizar as não conformidades. Antigamente a gente teve 

experiências com fornecedores que forneceram componente que nós tivemos problemas na execução e 

depois que a gente começou a colocar o nosso time para supervisionar a fabricação não teve problemas 

durante a instalação, enfim. Então melhorou bastante esta questão. 

 

Entrevistador: O fornecedor entende isso como uma colaboração da A ou como uma interferência? 

Resposta do Entrevistado: Eu imagino que ele entende isso como uma colaboração porque do contrário a 

gente não compraria mais deles, a gente faria com outros. Então se a gente está fazendo isso é porque 

realmente existe uma... um interesse em continuar com ele. Muitas vezes acontece de abrir... de serem 

abertos relatórios de não conformidade, isso é comunicado aos fornecedores, é feito uma reunião com 

suprimentos e enfim é explicada a situação, onde é proposto uma melhoria, enfim esse assunto é discutido. 

 

6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas às demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Eu vou te falar, seriam todos os .... dos cinco o único ... o ponto mais fraco é o 

custo. Os outros qualidade, flexibilidade, entrega e confiabilidade a gente atende. Vai depender da 

necessidade do cliente é claro. 

 

Entrevistador: Se alguém escolhesse a sua empresa em relação à outras empresa, qual seria o principal 

critério? 

Resposta do Entrevistado: A A consegue fazer uma boa entrega, no prazo, com qualidade e 

confiabilidade. A A é flexível, eu vejo tudo isso mas só que o ponto fraco da A é custo, porque o preço da 

A comparado aos concorrentes ele é alto, então o cliente não vai pagar barato mas em compensação ele vai 
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receber uma boa entrega, ele vai receber no prazo que foi combinado,  e ele vai... tem confiabilidade. Esses 

são os pontos fortes da A. 

A gente muito problema de concorrências locais porque as vezes entra uma empresa de pequeno porte para 

concorrer com o mesmo tipo de fornecimento que a gente, a gente tem um problema muito grande de 

concorrência porque a gente não consegue ter um produto por mais que a gente se esforce, por mais que a 

gente tente enxugar tal... tal... o nosso custo operacional ele é elevado, mas em compensação o que a gente 

tenta mostrar para os clientes é  a qualidade, a flexibilidade e a confiabilidade. Isso ele pode ter certeza, 

porque isso aqui... se ele não tiver isso ele tem a garantia de que pelo menos ele pode exigir isso depois. 

Então isso... são os pontos que a gente... são os nossos pilares.   

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: Sim, no fundo a gente pode parecer até repetitivo mas no fundo é o que a gente 

já falou... já estava falando... o fato da A também estar inserida no fornecedor, ou seja, dando treinamentos, 

seja participando de reuniões para discutir processos, o acompanhamento do processo em si junto com o 

fornecedor, desenvolvendo ele, eu acredito que esses elementos fazem com que... são fatos que contribuem 

para as melhorias das capabilidades operacionais. Isso eu estou entendendo com o fornecedor, a presença 

da A no fornecedor garante isso. Fazendo todas essas ações.  

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

Resposta do Entrevistado: A gente tem um programa que chama... dois programas na verdade um se 

chama DTE e o outro DTC, que é Dedicated to Excellence e o outro Dedicated to Customer, então no 

Dedicated to Excellence são colocadas estas questões do desenvolvimento técnico, das competências, enfim 

eh... operacionais que a gente precisa ser bom neste sentido e existe o Dedicated to Customer que são cinco 

pontos que tema a ver com isso que você está falando. Então um é a questão de custo competitivo,  a outra 

é stardardization (padronização) de processos,  outra é eficiência, outro ponto é a segurança no trabalho, 

então a gente tem uma meta que é o que a gente chama de Zero Deviation, assim não pode ter acidentes de 

trabalho. Na verdade essa é a prioridade zero, começa por aí... não pode ter acidente ... se tiver um acidente 

fatal isso é ... o presidente da A França tem que ir ou o CEO tem que ir onde que acontece...aconteceu. 

Então existe... é muito sério é tratado como... de uma foram muito séria está questão de acidente de trabalho 

e algo que não pode ter. Então existem diversos treinamentos neste sentido que mais... tem amis um que 

agora eu não... a gente coloca até nas nossas assinaturas de e-mail. E então o desempenho, você disse que a 

questão não tem a ver com o financeiro, seria entregas no prazo, qualidade, aí tem o que a gente chama de 

... a gente faz pesquisas de satisfação com os clientes para ver se está... se as entregas estão de acordo com 

o esperado. O que a gente chama de COPQ que é o custo da má qualidade, também pode ter um custo 

elevado porque significa que se você está fazendo alguma coisa errada no processo você terá algum 

retrabalho, está tendo perdas. 

Porque como a gente não tem um processo consolidado, isso falando do Brasil... se a gente falar na fora, eu 

tenho um processo para fabricação de bobina de estator, de fabricar um gerador novo e tal, ai com certeza 

existe, mas aqui no Brasil que numa área de serviços, que eu presto serviços para um cliente, cada projeto é 

um projeto diferente. Então não...  existem procedimentos, existem... eh... existe toda uma metodologia 

para trabalhar, mas não significa que como eu trabalho em um cliente que fica a seu aberto, eu tenho que 

fazer um serviço pode ser que aconteça alguma coisa, nem tudo está dentro do meu controle, não é um 

processo que eu tenho padrão. Então a gente tem formas de aferir isso, de medir, tentar controlar, tentar 

mitigar riscos, mas nem sempre eu... então por se tratar de algo que não é padrão, então pode ser que as 

vezes o desempenho não seja... existe o planejado e existe o realizado. Então, mas para um... então nem 

sempre eu vou conseguir chegar no... assim fica difícil você trabalhar essa questão de eficiência, mas a 

gente tenta estudar e melhorar sempre que possível. Agora no caso de fornecedores... no caso que a gente 

subcontrata fornecedores que tem um processo de fabricação, isso eu acho que fica mais... mais fácil de 

medir, de aferir. 

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: O principal benefício eu vejo que é a relação do ganha-ganha, então assim 

quanto mais eu ganho mais o fornecedor ganha, quanto eu fazendo um serviço com boa qualidade eu 

também garanto... garantindo... mas assim eu garanto que eu vou ter um próximo serviço com esse 

fornecedor muito provavelmente com o mesmo porque ele esta satisfeito, então eu até vou dar um exemplo. 

Neste final de semana teve uma... teve um... na P, teve uma emergência e eles precisavam que a gente 
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fizesse um atendimento em um gerador, esse gerador estaca em curto foi detectado um curto nas bobinas, 

enfim. E a gente, a gente não tinha equipe para fazer o serviço só que... era uma máquina A e o cliente já 

estava assim numa situação do que que eu faço. Se você não puder vir aqui me atender quem vai fazer isso. 

E o que que a gente fez, a gente acabou em uma operação de emergência pegando de várias obras que estão 

acontecendo no Brasil, como a gente não tinha equipe, a gente tentou ver aonde que teriam recursos 

disponíveis nas várias obras. A gente tentou fazer um apanhado, tanto de recursos... pessoas... como 

materiais, ferramentas, enfim a gente mobilizou... para essa planta a gente conseguiu mobilizar em tempo e 

no sábado a máquina partiu, operou e o cliente ficou muito satisfeito com isso, então não é... e nisso tem a 

equipe A, tem fornecedor no meio. Então tem todo... e é assim todo mundo ganha com esse tipo de 

atendimento.   

 

10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacional a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado: Eu acredito que são melhorias de... de prazo... eu acredito que são assim os 

mesmos pontos que a gente falou... tenta entregar. As entregas que a gente tenta desenvolver com os 

clientes e o que a gente tenta desenvolver com os fornecedores. Então assim, seria a flexibilidade e entrega. 

Então muitas vezes a gente enxerga dificuldades para conseguir isso mas a gente tem tendão desenvolver.  

 

Entrevistador: E em relação aos processos mais eficientes? 

Resposta do Entrevistado: Eficiência é a palavra da moda,  tudo a gente tenta ter eficiência com 

flexibilidade e entrega. Isso a gente tem tentado desenvolver com os fornecedores sim, agora como a gente 

tem tentado fazer isso eh... observando os processos, acompanhando o fornecedor de forma  a tentar 

identificar o que pode ser melhorado. 

. 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Sim, porque... vamos pensar no contrário eu vou lá e melhoro o processo do 

meu fornecedor para ele cobrar mais caro por isso... a não ser que ele tenha que fazer um investimento para 

comprar um bom equipamento ou alguma coisa assim em que lá na frente vai ter um ganho, mas isso 

também tem que ser informado por ele como um investimento. Então eu não acredito que isso tenha que 

implicar em um... em algum aumento, muito pelo contrário reduziu os custos e garantiu uma melhoria de 

processo, mas eu acho que essa presença da A no fornecedor influencia e ajuda neste sentido. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 

Resposta do Entrevistado: Que eu tenha visto é mais ao contrário, a gente em relação ao fornecedor e não 

o fornecedor em relação a gente. 

 

Entrevistador: Então é raro ou não existe o caso em que o fornecedor dê sugestões de melhorias de 

processo? 

Resposta do Entrevistado: Que eu tenha visto não, mas o que eu tenho visto é assim, o fornecedor que por 

conta de um relacionamento as vezes o fornecedor acaba atuando como se fosse um representante seu no 

cliente. Então, se ele está trabalhando nas instalações do cliente e ele viu alguma coisa... assim ele fala pera 

aí a A pode te ajudar ou se não ele vem aqui para a A e fala olha eu identifiquei tal necessidade no cliente 

assim, assim assado, ou talvez você pudesse ofertar alguma coisa assim, conversa com eles. Então, nesse 

sentido eu acredito que não deixa de ser uma melhoria. E uma oportunidade e neste sentido sim. 

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Contribui, agora comparado com a concorrência como é que eu posso tentar... 

eu imagino assim com relação ao cliente final ele enxerga que eu estou tendo uma melhor entrega, que eu 

estou tendo... entregando algo com qualidade e eu acho que isso me faz destacar com relação aos outros, 

isso sem duvida.  

 

14. Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Contribui eh... agora contribui assim se você conseguir identificar algum 

caminho que você vê que tem muito retrabalho, que você está tendo desperdício de material, que você... e 

que você consiga otimizar isso e você acaba aproveitando melhor o material e aí você evita custos, você 
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reduz o custo de produção e você consegue ser mais competitivo. Agora nem sempre uma melhoria de 

processo também está relacionada a esse tipo de operação, então as vezes você tem que investir em um 

equipamento novo, melhorar um processo... porque eu tenho um processo quem está desatualizado e eu 

preciso eh... investir em algo que seja mais atual, enfim que eu vou utilizar um material diferente para dar a 

confiabilidade para o cliente. Então eu vejo duas... dois aspectos aí, quando que é possível mais vai 

depender do caso, se você consegue melhorar efetivamente... a questão de eficiência de processo onde você 

tem muito retrabalho e você consegue melhorar, você consegue ter uma melhoria de custo. Agora quando 

você tem que ter uma mudança de processo para que você tenha que atualizar um equipamento, enfim aí eu 

vejo que ... uma maior dificuldade neste sentido.   

 

 

Questões fechadas 

Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.   x   

CS2 O relacionamento entre empresas.     x 

CS3 O valor para o cliente final.     x 

CS4 A redução de custos.     x 

CS5 O melhor resultado financeiro.     x 

CS6 A redução dos prazos      x 

CS7 A inovação de produtos e serviços.   x   

CS8 Alta flexibilidade em prazos.    x  

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações   x   

CO2 Ter objetivos comuns.     x 

CO3 Compartilhar recursos financeiros.   x   

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.     x 

CO5 Compartilhar recursos materiais  x     

CO6 Ter sistemas de informação interligados  x     

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.      x 

CO8 Trocar constantemente de experiências.   x   

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado     x 

CP2 Qualidade de produtos e serviços     x 

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação      x 

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.     x 

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.     x 

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.     x 

CP7 Qualidade de processos diferenciada.   x   

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos      x 

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação   x   

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes   x   

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.    x  

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.     x 

FP5 Agilidade no atendimento das demandas     x 

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.    x  

FP7 Qualidade de processos diferenciada.   x   

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.    x  

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.   x   

DO2 Menores estoques. x     

DO3 Baixos custos logísticos.     x 

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.     x 
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DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.     x 

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes   x   

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.  x    

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.   x   

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.     x 

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.     x 

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.     x 

CE4 Os custos de estoques.   x   

CE5 O desempenho dos processos produtivos.     x 

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.     x 

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações      x 

CE8 A comunicação entre as empresas     x 

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.     x 

PD2 Reduzem os custos de operação.   x   

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados. x     

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas. x     

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.     x 

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis       

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.      

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas      

 

 

 

 

Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 

 

 

Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 
    x 

2 
Entregar os equipamentos nas condições comerciais (preço, condição 

de pagamento) acordadas. 
    x 

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 
    x 

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 
    x 

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 
    x 

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 
x     

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 
  x   

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 
x     

 

 

 

 

 

 

 



280 

 

 

 

Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

 

Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos das 

empresas envolvidas.  x    

2 
Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas. 

    x 

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 
 x    

4 
Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.   

x     

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 
    x 

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 
 x    

7 Confiança mútua entre as organizações envolvidas.     x 

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 
    x 

 

 

Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico. 

  x   

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo.     x 

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 
  x   

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 
x     

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 
    x 

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 
    x 

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 
    x 

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 
    x 
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Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.   x   

2 
A lucratividade aumentou. 

    x 

3 
Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos. 

  x   

4 
Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes. 

  x   

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 
    x 

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 
    x 

7 
A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou. 

    x 

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 
    x 

 

 

 

Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.     x 

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos.     x 

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 
    x 

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 
  x   

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 
    x 

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 
    x 

7 
Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência. 

x     

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 
    x 

 

 

 

Finalização 

 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

Resposta do Entrevistado: Eu vi, acho que foi no primeiro bloco, no primeiro ou segundo bloco que eu até 

comentei contigo que ele não fala da questão... ele fala da flexibilidade, do prazo de entrega e tal, e eu não vi 

nada falando de custo. Então depois eu até te falei que é o nosso ponto fraco aqui, no final eu vejo que você fala 

não sei... se está em complemento com aquilo ok, do contrário eu sugeriria incluir alguma coisa de custo 

também. Porque era aquilo que você estava falando da teoria daquele livro , nem sempre você consegue atender 

prazo, qualidade e custo ao mesmo momento. Então até para você quando comparar com outras, na sua pesquisa 

com outras pessoas e outras empresas você tem uma ideia de como elas também se caracterizam dentro dessa 

linha. Mas eu acho que de resto é muito interessante, muito bom. 
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Transcrição da 7ª Entrevista (Entrevistado 7) 

 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: (  ) Diretor ( x  ) Gerente  (   ) Coordenador) 

Área: (  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  ( x ) Vendas ( x ) Projetos 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  ( x ) Superior  (   ) Pós Graduação 

Área  de Formação (    ) Administração  ( x ) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: (   ) até 2 anos;  (   ) Entre 2 e 5 anos; ( x  ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (   ) até 2 anos; (   ) Entre 2 e 5 anos; ( x  ) Acima de 5 anos 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: Bens de Capital 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE):   

Município: Pindamonhangaba   UF:SP   

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

(  ) até 99 empregados 

(  ) 100 a 499 empregados 

( x ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

( x ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

(x ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(  ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(  ) Incentivos Fiscais 

 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

(  ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

( x ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

(  ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

( x ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 
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Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Mais que 1 e menos 5 anos 

( x ) Mais que 5 anos 

 

 

 

 

Questões abertas 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado: No nosso caso, a C seria um fornecedor de 1ª camada. 

 

Entrevistador: Qual seria a empresa foco? 

 

Resposta do Entrevistado: Um exemplo, por exemplo, a empresa foco seria a que fabrica o produto e esse 

produto ela fornece para um terceiro e esse terceiro coloca no mercado. Então outro exemplo é a P, somos 

fornecedores da P. Então aí a P integra o produto dela, processa e entrega no mercado. Então eu entendo que 

a C, ela se insere neste grupo de fornecedor de 1ª camada. 

 

Entrevistador: Genericamente quais seriam os fornecedores de 2ª camada? 

 

Resposta do Entrevistado: Os fornecedores de bombas, chapas, tubos, instrumentação. Seriam as matérias 

primas ou os componentes para o produto que a gente vende para estes clientes. 

 

Entrevistador: Somente para exemplificar e para melhor entendimento, quais são os principais produtos da 

C? 

 

Reposta do Entrevistado: A C tem como principais produtos são fornos petroquímicos, esferas para 

armazenamento de gases, tanques para armazenamento de líquidos, de petróleo, etc. Plantas de evaporação 

de licor negro para celulose, sistemas de tratamento ambiental tanto para celulose como para petroquímica, 

coisas para destilação e equipamentos de grande porte.  

  

2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Na verdade é assim né... o primeiro... o primeiro princípio que a gente... que eu 

entendo que se enquadraria seria o seguinte você tem que tratar o fornecedor mais como um parceiro do que 

como um mero fornecedor onde o menor custo é o que manda sempre. Porque, porque os nossos 

fornecimentos, eles estão atrelados não só em qualidade do material entregue, mas também como uma 

performance de processo. Atender as especificações do produto final e também a disponibilidade de uso por 

determinados períodos pré fixados. Então é uma... o que nós costumamos fazer com os nossos fornecedores 

é transmitir pra eles esta dificuldade que nós vamos ter que enfrentar perante o nosso cliente final e negociar 

com eles de tal forma que o produto deles também, embora inserido no nosso produto, faça parte do 

conjunto global que o nosso cliente final usa. E o nosso cliente final por sua vez, ele... quando ele... nós dá 

as suas especificações para que a gente faça um projeto e entregue os produtos para ele... ele sempre se 

manifesta no seguinte sentido quais são as dificuldade que você teria para atender as especificações e dentro 

deste contexto, eles normalmente são flexíveis para discutir algumas aberturas, flexibilizações, etc. Então 

este conjunto tri-partide que é o fornecedor da C, a C e o cliente final., eles se interagem de tal forma que no 

final seja uma relação ganha-ganha para todo mundo. 

Fornecedor 

de 2ª 

Camada 

Fornecedor 

de 1ª 

camada 

Empresa 

Foco ou 

Principal 

Cliente 

de 1ª 

Camada 

Cliente 

de 2ª 

Camada 
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Entrevistador: Vocês compartilham muitas informações? 

Resposta do Entrevistado: Muitas informações, técnicas... muitas informações. 

 

Entrevistador: E vocês chegam a compartilhar recursos humanos ou materiais? 

Resposta do Entrevistado: Não, a não ser quando existe uma deficiência ... no nosso caso... quando o 

nosso fornecedor tem uma deficiência muito grande em algum item. Por exemplo, em inspeção ou... são 

mais coisas operacionais. Porque no dia a dia... no processo fabril dele nós só fizemos até hoje uma 

intervenção que poderia se chamar de compartilhamento, em um empresa que não atendia de forma 

nenhuma as nossas necessidades aí nós tivemos que ir lá e aportar recursos porque o negócio saísse, mas foi 

uma vez em todos estes anos que seu estou na C, só fizemos uma vez. 

 

3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: Sim, porque como eu te disse os principais fornecedores se ele não performa 

conforme as especificações técnicas o nosso produto final provavelmente não irá performar também. Então 

nós também sempre temos que ter essa visão de compartilhar informações, em ir buscar as melhores 

soluções com dois objetivos. Primeiro a performance técnica e dentro de um custo razoável que o projeto ele 

comporta. 

 

Entrevistador: Os fornecedores principais participam desde o começo quando de um novo projetou ou 

grande fornecimento? 

Resposta do Entrevistado: Sempre participam, os principais fornecedores quando nós estamos 

participando de algum processo e esse processo de compra né... que nós estamos ofertando... a gente cota 

para a K, nós geralmente chamamos os principais fornecedores para discutir antes toda a parte técnica e 

comercial pra ajudar na formação de nosso preço final. A gente obviamente não fala os números para os 

caras, mas a gente fala aqui você está dentro... aqui você está fora... de tal forma que o número deste cara 

componha o nosso custo, mas também o produto dele... que ele está ofertando. Obviamente que isso não é 

feito para todo mundo, mas com os principais fornecedores, que são partes importantes no processo. 

 

Entrevistador: E a respeito de informações mais a longo prazo, vocês chegam a compartilhar? 

Resposta do Entrevistado: Estrategicamente não. Por exemplo, nós fazemos aqui o nosso planejamento 

estratégico. O nosso planejamento estratégico ele tem... o objetivo final dele é definir os recursos que nós 

vamos precisar a médio e a longo prazo, mas isso não é tratado neste momento com os fornecedores. 

 

Entrevistador: Então esse compartilhamento de informações ficaria mais na parte de projetos? 

Resposta do Entrevistado: Em coisas mais específicas. 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado: Acontece... o que caracteriza... muitas... assim, a nossa colaboração, nós temos 

alguns fornecedores, não são todos, que eles são chave no processo. Então quando nós estamos participando 

de algum... qualquer evento de um projeto e aí nós trocamos com esses fornecedores informações técnicas 

que reflitam no final em reduções de preço e/ou prazo de tal forma a atender a nossa condição final de 

entrega. Tanto isso na fase de licitação ou na fase de3 projeto especificamente e isso é dinâmico acontece aí 

com muita frequência. 

 

Entrevistador: Esses fornecedores, depois que o equipamento é vendido, eles participam de eventual 

assistência técnica? 

Resposta do Entrevistado: Se algum componente precisar é muito comum. 

 

Entrevistador: Então você entende que, pelo menos neste aspecto relacionado a projeto e de coisas mais 

específicas, a colaboração com seus fornecedores existe? 

Resposta do Entrevistado: Existe e ela é importante porque em um fornecimento nosso em regime de EPC, 

por exemplo, eu diria que pelo menos 40% de tudo que a gente faz depende de subfornecedores. Maior ou 

menor, mas sempre tem subfornecedor envolvido. 

 

Entrevistador: A C não é 100% verticalizada? 

Resposta do Entrevistado: Nós temos verticalizada.... a nossa atividade fim ela é verticalizada, ou seja, a 

fabricação de equipamentos é verticalizada, a engenharia é verticalizada, a montagem em alguns casos 
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específicos é verticalizada. Mas agora componentes, acessórios a gente busca fornecedores de primeira linha 

no mercado. 

 

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados a sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: É assim... eu diria para você que na parte executiva do negócio o fornecedor é 

fundamental, mas isso vale muito para chapa... envolve muito algumas características metalúrgicas, isso não 

representa aí...  talvez 10 a 15% do nosso processo como um todo. Os processos que nós participamos tanto 

na área fabril como na área de montagem eletromecânica é muito dominado por nós, sabe... Assim a não ser 

que haja um produto novo no mercado... alguma... e a participação deste fornecedores  para efeito de testes e 

certificações de processos seria muito importante. Hoje não teria muita importância em função da C já ter 

seus métodos e processos muito bem ... uma coisa que nós estamos buscando hoje em função do mercado é 

a maior produtividade dos nossos processos fabris. Aí na área de caldeiraria isso seja muito complicado, mas 

nós estamos buscando automatizar mais os processos e aí esse tipo de fornecedor de máquinas e 

equipamentos para nossa fábrica tem um papel muito importante. 

 

6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas as demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Eu diria que qualidade, entrega e confiabilidade. A flexibilidade nossa é 

baixíssima, porque questões do tipo de produto que a gente trabalha, com especificações muito rígidas, 

prazos de entrega dos componentes normalmente longos. Então quando você faz um planejamento e  esse 

planejamento por algum motivo ele tem que mudar, para nós é uma dificuldade enorme. 

Especificações de materiais é a mesma coisa se o cliente pede uma mudança de especificação, muitas vezes 

significa você perder muito produto, muita matéria prima. Então nossa flexibilidade realmente é muito 

baixa. Custo também, nós não temos o menor custo em função que nós temos um sistema de garantia não só 

de qualidade, mas também eu diria de qualidade... não só de qualidade do produto mas também de qualidade 

dos nossos colaboradores que impactam no custo final do nosso produto, então o nosso custo também não é 

o menor custo do mercado.  

A C em linhas gerais é uma empresa confiável, ela atende os clientes nas suas especificações, nos prazos 

que nós temos aqui um programa interno que chama-se zero, zero, 100 que é zero defeito, zero atraso e 

100% de compliance e esse programa então ele é um programa que justamente ele... quando você persegue 

essas três... essas três... metas você normalmente não tem o menor custo. 

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: Contribui muito... contribui porque como eu te disse o nosso subfornecedor o 

produto dele faz parte do nosso produto, então se o produto dele não performa de alguma forma, no final 

para o cliente final é o nosso produto que não está performando. Então em termos de confiabilidade, prazo 

de entrega... porque se eles não entregam algum componente o meu prazo final também não vai ser 

atendido. Então isso aí está intimamente ligado. 

 

Entrevistador: Então este alinhamento que tem entre a sua empresa e as empresas fornecedoras está 

garantindo os parâmetros de qualidade e prazos? 

Resposta do Entrevistado: Ele funciona bem, embora nós tenhamos tanto assim... nós não temos é um 

trabalho de follow up muito intenso no nosso fornecedor justamente pelo fato que nós já trabalhamos com 

fornecedores pré selecionados que eles tem um programa... um sistema de garantia que garante qualidade,  

prazo e depois que está negociado o custo, os preços dos produtos. Os outros itens que seriam qualidade é só 

uma questão de acompanhamento rotineiro. 

Entrevistador: Se existir uma necessidade do cliente para uma mudança no prazo de entrega ou de 

especificação, como seria o comportamento do fornecedor para atender esta necessidade? 

Resposta do Entrevistado: Tudo é ima questão de... isso acontece... como exemplo na K, no Projeto P isso 

aconteceu, nós estávamos trabalhando no projeto... o projeto em si na parte de engenharia está acabando já, 

aconteceu o cara lá... ele mudou uma especificação técnica em um produto importado e nós conseguimos 

flexibilizar... quer dizer o custo para atender o prazo... o cara mexeu no custo, mas para a K o importante era 

manter o prazo final do projeto. Então nós negociamos com o nosso fornecedor o custo extra e pegamos este 

custo extra e negociamos com a K e a coisa fluiu, neste caso foi possível fazer porque... porque na verdade 

nós ainda não tínhamos feito a encomenda final para o cara ainda, nós estávamos negociando. Agora 

imagina que se eu já tivesse... e o cara já tivesse fabricado um determinado componente e aquele 
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componente por algum motivo tivesse que aumentar de tamanho, provavelmente ia perder aquilo e começar 

do zero.  

Então essas mudanças de especificação, no nosso caso, de equipamentos de grande porte depende muito do 

que nós estamos falando, se é por exemplo mudar uma bitola numa tubulação por algum motivo é fácil 

atender, porque é um produto fácil de se encontrar no mercado, se é um equipamento engenheirado com 

prazo de entrega longo pode se comprometer o prazo do negócio... nem pagando mais você resolve o 

problema. É por isso que é muito importante, isso aí é uma coisa que a gente faz muito, é consolidar pelo 

menos uns 90% a faixa de especificação técnica do projeto depois de vendido. Agora nós já conseguimos 

mudar, mas não é muito comum, tanto que nas minhas respostas, eu sempre coloco que é 1, 2 , no máximo 

três porque é muito difícil mudar. 

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

Resposta do Entrevistado:  Então é custo,  qualidade e atendimento de prazo. 

 

Entrevistador: Vocês tem estas metas bem definidas? 

Resposta do Entrevistado:  Bem definidas. 

 

Entrevistador: Elas são conhecidas por todos na organização? 

Resposta do Entrevistado: Por todos... na produção... em qualquer processo que nós tenhamos aqui... 

independente de ser a produção propriamente dita, mas também dos departamento de apoio tem que se 

inserir nestes três pontos: qualidade, prazo e custo. 

 

Entrevistador: E aí tem toda uma metodologia para aferir o atendimento destas metas? 

Resposta do Entrevistado: Exatamente, isso aí faz parte do nosso... das metas de cada departamento e aí 

você pré estabelece esses pontos dentro das suas especificidades, especificações. Por exemplo, engenharia 

eu tenho que especificar, cumprir prazo, fazer todas as compras dentro das especificações do cliente porém 

dentro do custo orçado no projeto. 

 

Entrevistador: A operação também? 

Resposta do Entrevistado:  A operação também , a mesma coisa, tem que... como eles trabalham, com 

orçamentos pré definidos em termos de prazo, custo de hora , custo de matéria prima, hora extra de 

funcionários para cumprir determinadas atividades. Todo mundo tem isso aí pré definido e muito claro. 

 

Entrevistador: Aquelas metas mais genéricas como por exemplo zero acidente, também faz parte das 

avaliações? 

Resposta do Entrevistado: Isso está inserido no programa.. São metas que chamamos de metas imexíveis. 

Porque qualidade eu posso assim.. sei lá... eu tenho que ter zero defeito em tantos metros de solda. 

Dependendo da complexidade do projeto eu posso aceitar dentro da qualidade dois defeitos, três defeitos. 

Então isso vai mudando de acordo com o perfil do projeto que a gente tem. Agora acidentes, segurança 

não... é zero independente do que eu estou fazendo. 

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: No nosso... no meu... primeiro no caso da C, a nossa colaboração traz atender as 

especificações, as necessidades do nosso cliente final dentro de um custo previsto em projeto. Traz... além 

de trazer também... participar diretamente de um projeto, indiretamente ele conquista mais um cliente, 

dificilmente este fornecedor conseguiria vender diretamente para este cliente final nosso, mas quando ele 

entra... lá na frente quando é necessária uma assistência técnica, uma troca de um sobressalente quando o 

equipamento já saiu da fase de garantia. Esse cliente da C não conversa mais com a C, ele já conversa 

diretamente com o nosso fornecedor, então ele tem... ele abre mais um canal de comunicação, uma inserção 

maior neste cliente final. Eu vejo isso como... talvez em um primeiro momento a longo prazo é a maior 

vantagem que esse nosso fornecedor tem, porque ele participa mais no dia a dia do cliente. A partir deste 

momento ele vai ter preferência no fornecimento porque ele já está ali... então, por exemplo, o que acontece 

hoje com as empresas.... as empresas de PC estão fazendo muito isso. Alguns itens que para ela são muito 

importantes na cadeia de suprimentos dela, ela já cria aqueles contratos frame, por exemplo bombas, ela fala 

assim olha... bombas standard... eu tenho esta relação de bombas aqui que eu já fechei um contrato com 

determinado fornecedor e eu gostaria que você comprasse deste fornecedor e ela passa a lista de 

equipamentos com uma lista de preços, você não vai negociar mais nada com o cara, você simplesmente vai 
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colocar este pedido no cara. Essa bomba me atende e ela custa x, porque ela faz isso? Porque lá na frente ela 

otimiza, diminui o estoque de sobressalentes, ela fala com um fornecedor só. Quer dizer no contexto geral 

existe um benefício muito grande para o nosso fornecedor também.  

Cada dia mais eles estão diminuindo esse vendor list, em alguns casos como por exemplo na K neste projeto 

P, bomba standard centrífuga só tem um fornecedor que é a A. É uma forma que ela tem... esse cara por 

exemplo vendeu o produto dele por um preço menor agora, mas ele lá na frente ele vai compensar isso 

fornecendo sobressalente, serviço, etc...  

 

10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado: Bom basicamente, o nosso fornecedor se ele atingir o padrão de qualidade 

especificado, o nosso ganho seria sempre me redução de prazo. Se ele tem redução de prazo no 

fornecimento dele ele contribui muito para a nossa... para a melhoria de nossos processos aqui. Isso é 

fundamental. 

 

Entrevistador: Existe uma janela de entrega de materiais pelos fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Eu tenho um processo de movimentação muito forte, de peças grandes. O just 

in time para mim aqui ele não funciona, eu preciso de ter a peça... o item disponibilizado no meu estoque, 

não pode ser em um prazo muito longo por questões de desembolso. Tudo que eu puder antecipar no meu 

processo fabril eu tenho ganho lá na frente para atender com mais tranquilidade lá na frente o prazo do 

cliente, porque normalmente esses prazos são muito apertados, porque o cara quer começar a produzir. Ele 

quer produzir depois que decidiu pela compra e começa a te apertar em prazo, e uma boa parte dos nosso 

problemas relacionados a prazo está em subfornecedor, porque atrasar nem pensar e se ele puder antecipar 

para nós traz ganho. 

 

Entrevistador: A prática colaborativa traria ganhos em prazos de entrega e com isso você melhora o seu 

processo? 

Resposta do Entrevistado: Sim, melhora o meu processo e eu até ganho em qualidade porque imagina que 

um processo de conformação ou de soldagem quanto mais cadenciado ele for com melhor qualidade o meu 

produto fica então se eu sei que eu vou ganhar um mês em um fornecimento qualquer aí eu posso trabalhar 

mais o meu processo fabril nesta peça que eu recebi e consequentemente ter um ganho ou de prazo ou de 

qualidade lá na frente. 

 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Então eu acho que essa pergunta está lincada a anterior, ela contribui 

efetivamente porque é assim, o atendimento da especificação técnica para nós é uma comodity, então aonde 

estão as outras variáveis seriam custos e prazo. Custo também depois que está negociado teoricamente se 

você não tem mudança de especificação ou de uma outra conjuntura, o custo não muda. Qual seria a outra 

variável importante para nós seria o prazo, porque o prazo para nós efetivamente você ganha qualidade e 

custo. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 

Resposta do Entrevistado: Em alguns casos sim, no nosso processo... eu diria assim nós temos dois tipos 

de fornecedor, o fornecedor de matéria prima e o fornecedor de componente que faz parte da planta final. O 

fornecedor de matéria prima se ele de alguma maneira melhora ou mexe no seu produto de tal forma que a 

gente possa algum ganho no nosso processo fabril... eu vou dar um exemplo para você,  a gente fabrica 

muito trocador de calor então se o cara consegue... e esse trocador de calor o que a gente faz a gente fica 

furando os espelhos. Aqui tem duas variáveis importantes a qualidade ou a dureza do material que eu estou 

furando e também o processo propriamente dito. Se aparece um fornecedor de matéria prima com uma liga 

que atende as especificações do cliente e que seja mais fácil de furar ele está contribuindo muito com o meu 

processo. E uma outra opção seria o cara que mesmo que eu tenha aquele produto standard difícil de furar 

mas ele chega com uma máquina muito mais produtiva me ofertando essa máquina, também ele vai trazer 

ganhos para nós em termos de prazo. As vezes o custo nem é tão importante aqui, mas a questão do prazo, 

Então nestes dois casos eu não tenho dúvida que o fornecedor participa diretamente da melhoria dos nosso 

processos.   

 

Entrevistador: Na prática isso já ocorreu? 
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Resposta do Entrevistado: Já ocorreu, agora na K está acontecendo. Nós estamos, por exemplo, eh... 

soldando alguns equipamentos lá que nós compramos algumas máquinas e elas fazem... algumas máquinas 

fazem o trabalho de cinco soldadores. Você tem o trabalho inicial de fazer o set up da máquina que é difícil, 

você precisa ter pessoas especializadas, mas depois que isso está sacramentado o processo ganha muito em 

prazo. 

 

Entrevistador: Agora quando você fala dos fornecedores de componentes, estes também sugerem 

melhorias? 

Resposta do Entrevistado: Os fornecedores de componentes é mais difícil, por exemplo bombas se um 

cara chegar para mim aqui com uma bomba que... com um rendimento de processo mais eficiente para mim 

é bom...e bom para o cliente final também porque ele economiza energia e o consumo de energia em uma 

planta de PC é um fator, óbvio como em qualquer planta, para fazer o mesmo trabalho com a mesma 

eficiência eh... para nós é o mundo ideal. 

 

Entrevistador: E coisas mais básicas como por exemplo mudar a pintura, existe algum exemplo neste 

sentido? 

Resposta do Entrevistado: Existe assim, por exemplo aconteceu com corrimão o cliente especificava 

corrimão em aço inoxidável pintado. Aí nós saímos no mercado para fabricar desta forma e apareceu um 

fornecedor nosso aqui ofertando o corrimão da planta em fibra de vidro. E aí, nesse caso, nós fomos ao 

cliente e ele aceitou e depois no final chegou olha a alternativa de comprar esse corrimão em fibra de vidro 

para nós foi melhor porque a pintura sai e é uma planta na beira do mar, mesmo o inox o picthing de cloro 

ele acontece, com a fibra de vidro não acontece. Então esse é um exemplo típico de uma coisa que nós já 

fizemos e que trouxe ganho para todo mundo, tanto para nós como para o nosso cliente final. 

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Olha eu vou assim... essa resposta aí tá mais ou menos assim eh... a qualidade é 

um item que você tem sempre que estar buscando melhoria nela e é um outro item que eu acho que nós 

temos que buscar é sempre em função do... isso eh... contingência do mercado é a redução de custo. Eu acho 

que este dois pontos é buscar sempre a melhoria da qualidade e sempre a redução de custo porque? Porque 

hoje aí... eu não estou mais falando de disputas ou de concorrências com as empresas do Brasil, hoje as 

concorrências são internacionais e independentemente da condição de cada país o que a gente percebe é que 

nós nas concorrências que estamos enfrentando no dia a dia é que nós somos caros, talvez alguma 

improdutividade nossa, ou por taxas e tributos, ou pelo conjunto. O fato é que  agente tem que buscar ser 

mais competitivo quando se fala em custo também. 

 

Entrevistador: E nos aspectos de ser mais flexível, ter uma entrega mais rápida? 

Resposta do Entrevistado: Eu acho que no nosso caso como as coisas são todas de longo prazo, a 

flexibilidade... por exemplo no nosso plano de garantia de qualidade aparecia lá... fazia umas perguntas para 

o cliente a C é flexível em mudar as especificações ou em mudar prazos, normalmente em um questionário 

deste de um a cinco vinha um e dois, porque? Porque nós realmente não somos muito flexíveis não é porque 

nós não queremos ser flexíveis é que na grande maioria dos nosso produtos ser flexível me determinados 

itens significa ou você não cumprir prazos ou não se não cumprir a especificação lá na frente você ter um 

problema maior. Então essas... essas... flexibilizações tem que ser muito discutidas pontualmente, caso a 

caso, com muito critério porque acontece assim, eu vou dar um exemplo. Recentemente nós tivemos um 

projeto, o nosso projeto previa  um sistema modularizado e era um trabalho em altura e o cliente falou 

assim... olha eu tenho alguns componentes aqui que eu não vou conseguir entregar no prazo então você pode 

subir o seu módulo sem esses componentes e você monta isso depois. Por conceito nós não deveríamos ter 

aceitado isso porque? Porque nós iriamos ter problemas na frente, agora para atender o cliente nós 

aceitamos, fizemos e depois isso trouxe um problema muito maior para a gente, porque o cara o operador 

em vez de trabalhar no chão montando aqueles componentes, ele teve que trabalhar a quinze metros de 

altura, ou seja, com uma produtividade muito menor, consequentemente os prazos se arrastaram. Aí vira um 

problema muitas vezes de contrato  de uma coisa que se originou lá atrás de uma flexibilização que você 

teve. Por isso, no nosso tipo de produto flexibilizar alguma coisa tem que ser muito bem estudado para não 

ter problemas maiores na frente. 

 

14. Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: A qualidade sem dúvida porque se eu trabalho com mais qualidade eu tenho 
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menos retrabalho, então não tem dúvida que a qualidade é... ela ou no processo ela sim... a qualidade final 

do nosso produto ela sem dúvida é um agente gerador de menor custo, eu não tenho dúvida disso. Entrega 

no prazo, se puder até antecipar os prazos também porque... porque é assim nos nossos contratos... nesses 

contratos regem preço, especificações e prazos, se você não cumpre você no mínimo está suscetível a multa, 

esse é o primeiro evento, como o preço também já está pré determinado  quando você estica o prazo você 

também tem mais custo de pessoas... das pessoas continuarem trabalhando em um negócio que não estava 

previsto, então eu não tenho dúvida. Agora a flexibilidade nem tanto, porque a flexibilidade ela pode até ser 

um evento gerador de custo, então é assim porque a parte da flexibilidade que eu entendo e assim a 

especificação técnica você pode até flexibilizar alguma coisa, flexibilizar prazo você pode reprogramar 

alguma coisa desde que seja no começo. Então eu volto a insistir que flexibilização está muito em você 

analisar caso a caso e o impacto disso no seu custo final, então não necessariamente ser mais flexível 

significa você melhorar custos. 

 

Questões fechadas  
Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.    x  

CS2 O relacionamento entre empresas.    x  

CS3 O valor para o cliente final.     x 

CS4 A redução de custos.     x 

CS5 O melhor resultado financeiro.     x 

CS6 A redução dos prazos      x 

CS7 A inovação de produtos e serviços.     x 

CS8 Alta flexibilidade em prazos.   x   

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações     x 

CO2 Ter objetivos comuns.     x 

CO3 Compartilhar recursos financeiros.   x   

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.     x 

CO5 Compartilhar recursos materiais    x   

CO6 Ter sistemas de informação interligados    x   

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.      x 

CO8 Trocar constantemente de experiências.    x  

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado     x 

CP2 Qualidade de produtos e serviços     x 

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação   x    

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.     x 

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.     x 

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.    x  

CP7 Qualidade de processos diferenciada.   x   

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos   x    

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação   x   

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes   x   

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.   x   

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.     x 

FP5 Agilidade no atendimento das demandas     x 

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.     x 

FP7 Qualidade de processos diferenciada.    x  

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.   x   

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.   x   

DO2 Menores estoques.   x   

DO3 Baixos custos logísticos.   x   
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DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.     x 

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.     x 

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes  x    

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.  x    

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.   x   

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.    x  

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.    x  

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.    x  

CE4 Os custos de estoques.   x   

CE5 O desempenho dos processos produtivos.     x 

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.   x   

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações   x    

CE8 A comunicação entre as empresas    x  

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.   x   

PD2 Reduzem os custos de operação.   x   

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.   x   

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.   x   

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.    x  

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis     x  

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.    x  

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas    x  

 

 

 

Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 

 

Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 
    x 

2 Entregar os equipamentos dentro dos prazos acordados.     x 

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 
  x   

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 
    x 

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 
    x 

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 
 x    

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 
    x 

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 
    x 
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Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos das 

empresas envolvidas.     x 

2 Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas.   x   

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 
  x   

4 Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.     x   

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 
    x 

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 
    x 

7 Confiança mútua entre as organizações envolvidas.     x 

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 
    x 

 

 

Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico.     x 

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo. 
    x 

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 
    x 

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 
   x  

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 
   x  

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 
    x 

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 
    x 

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 
    x 

 

 

 

Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.  x    

2 A lucratividade aumentou.     x 

3 Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos.     x 

4 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes.     x 

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 
    x 

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 
    x 

7 A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou.   x   

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 
    x 
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Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.  x    

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos.     x 

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 
    x 

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 
  x   

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 
    x 

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 
  x   

7 Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência.  x    

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 
    x 

 

 

Finalização 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

Resposta do Entrevistado: Então eu acho... a nossa relação com os fornecedores e também com o clientes um 

item que eu acho muito importante que ele faz parte dos custos não é só mão de obra, não é só matéria prima, 

mas ele está nos custos e a questão tributária. Eu acho que a questão tributária para nós aqui é uma questão 

extremamente importante porque... porque em tese ela não agrega nada e você tem aí em um produto final nosso 

aí 20, 25% de impostos que muitas vezes nos onera e não onera o nosso concorrente. Então eu acho que isso é 

um tema que não sei se nesse tipo de trabalho ou em um outro trabalho área. A gente aborda muito isso na 

ABIMAQ de tributo, mas eu acho que tributo é um tema que poderia ser mais enfatizado. 

 

Entrevistador: E em termos de operação logística, você acha que tem alguma coisa relevante a ser incluída? 

Resposta do Entrevistado: Logística sim, logística é um tema importante. A C tem muitas dificuldade com 

logística, principalmente para equipamentos muito pesados. Nós temos muita dificuldade com logística. Os 

nossos atrasos de entrega na K hoje são por conta de logística, teve uma carreta nossa aí que ficou 45 dias para ir 

daqui até O. Por que não anda em função da burocracia ou é da polícia rodoviária ou da concessionária ou não 

sei o que. Se agente tiver que destruir uma ponte para passar uma carga a gente destrói e faz ela de novo ou faz 

um apêndice para passar, agora tem carreta nossa que fica uma semana parada esperando a polícia para fazer de 

batedor. Logística é um tema importante no nosso custo também. 
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Transcrição da 8ª Entrevista (Entrevistado 8) 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: (  ) Diretor (  ) Gerente  ( x  ) Coordenador  

Área: ( x) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  (  ) Vendas (  ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  (   ) Superior  (  x ) Pós Graduação 

Área  de Formação (    ) Administração  (x ) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: (   ) até 2 anos;  ( x  ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (   ) até 2 anos; ( x  ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: Bens de Capital _____________________________________ 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE):  _____________________ 

Município: São Paulo     UF: SP  

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

(   ) até 99 empregados 

(   ) 100 a 499 empregados 

( x ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

(   ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(   ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

( x) acima de R$ 300,0 milhões  

 

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

( x  ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(  ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(  ) Incentivos Fiscais 

 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

( x ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

(   ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

(   ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

(   ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 
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Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(   ) Menos de 1 ano 

(   ) Mais que 1 e menos 5 anos 

( x ) Mais que 5 anos 

 

 

Questões abertas 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado: Na realidade ela é fornecedora, ela está aqui no meio. Ela tem um cliente de 

primeira camada, ela não chega a ter um cliente de segunda camada, sempre de primeira camada e tem os 

fornecedores lá atrás, aí de várias camadas, tem fornecedores de primeira camada, tem fornecedores de 

segunda camada que fornecem algum tipo de tratamento térmico especial ou alguma coisa para esta primeira 

camada. Então eu entendo que ela é a empresa foco ou principal.  

 

Entrevistador: Quais seriam os fornecedores de primeira camada? 

Resposta do Entrevistado: Os fornecedores de 1ª camada, no nosso caso, eu estou falando de service tá, 

são fornecedores que fornecem peças para reparos de turbinas. Hoje o nosso maior volume são peças 

usinadas que agora a gente compra de fornecedores de primeira camada e eles fazem a compra dos 

fornecedores das camadas para um tratamento especial para um processo especial, mas são basicamente 

peças para reparos de turbinas, são componentes de válvulas, componentes de rotor e tudo mais. E algumas 

coisas que nós fazemos aqui internamente para melhorar o equipamento, mas que envolve fornecedores de 

1ª camada também. 

 

Entrevistador: E quando é um equipamento novo, como seriam estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Então vamos lá, na parte de turbinas novas que são os nossos pares que 

observamos aqui, eles compram de fornecedores de primeira camada todos os componentes e fazem 

somente os processos críticos internamente, mas tudo e comprado de fornecedores. Hoje deve estar em torno 

de 60% fabricado nacional e 40% importado, imagino a parte deles. Algumas peças críticas e materiais que 

não encontramos no Brasil, eles importam. Então estamos falando só de turbinas a vapor  que é o que tange 

a turbinas novas. Aqui na service a gente trabalha com um escopo muito grande de equipamentos, mas 

falando só de turbinas a vapor é isso ele compra 60% de fornecedores de 1ª camada e os demais ele faz 

importação que são dos  itens críticos, capital spares e por aí vai. Ele recebe tudo isso, monta a turbina e 

monta no cliente para fazer os testes de comissionamento e tudo mais. No nosso caso, nós não montamos a 

turbina, nós recebemos todas as peças que é o que o cliente normalmente compra, deixa no estoque dele e no 

momento da parada a gente fornece só a mão de obra para poder fazer essa manutenção. O que que é 

dividido, turbina a gás nós não temos nenhum contrato de regionalização então nós importamos 100% das 

peças, nós temos um agreement com o L que é o nosso PCC e ele manda as peças para a gente que o cliente 

quer comprar, nós não fazemos nada nacional.. Geradores, nós não fazemos nada nacional, nós importamos 

todas as peças de geradores S. Turbina a vapor e compressores é assim, a gente importa 20% e os outros 

80% nós temos comprado aqui de fornecedores locais. Turbinas eólicas são 100% importadas também.  

 

Entrevistador: As eólicas também? Eu tinha a impressão que a produção nacional era significativa. 

Resposta do Entrevistado: É engraçado nesta unidade, nós tínhamos muitos problemas com conteúdo 

local. Então vamos lá, a S importa boa parte, o que nós fizemos aqui no Brasil são as torres de concreto e as 

pás. Você vê as pás chegando por aí, então as pás mais as torres de concreto e alguma outra coisinha, os 

demais é tudo importado, o core da máquina ele é importado. As pás ainda são feitas aqui, as pás e a torre 

são feitas aqui, mas como as torres e as pás não é algo que você troca sempre, ele é um produto local das 

turbinas novas, dos novos negócios, mas na service eu não tenho nenhum tipo de produto local, eu tenho 

Fornecedor 
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Camada 
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de 1ª 

camada 

Empresa 

Foco ou 

Principal 

Cliente 

de 1ª 

Camada 
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de 2ª 
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assim óleo, lubrificante que ele é global, contrato global. Algo que a  C importa é fornece localmente, mas o 

produto em si é importado 

 

2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Eu trabalhei no ramo automotivo e muitas da práticas eu trouxe de lá. Hoje nós 

participamos dos fornecedores, nós usamos uma classificação que eu trouxe também da indústria automotiva 

que é... hoje nós temos os fornecedores estratégicos, que são aqueles fornecedores que podem ser 

fornecedores e clientes ao mesmo tempo, ele pode fornecer direto para o meu cliente, pode ser o meu 

fornecedor, onde a gente tem essa sinergia. Eu tenho os fornecedores ativos, que são os fornecedores que me 

fornecem peças, são fornecedores que eu tenho três cotações, os estratégicos nem sempre, as vezes eu tenho 

uma cotação só porque eu só tenho ele, porque ele é o meu parceiro específico para aquela atividade. Eu te 

digo, hoje as turbinas novas são fornecidas com redutores H, a H é um parceiro de longo prazo e todas as 

peças de reposição deste redutor vão ser compradas com a H, então ele é o fornecedor estratégico para a 

gente. Mas fornecedores de peças, internos de válvulas, esses não... são fornecedores ativos. 

Nós temos os fornecedores que são indicados por nossos clientes, aonde o cliente determina... ele fala assim 

eu quero essa determinada... esse determinado cliente para fornecer este determinado produto, esse 

fornecedor, ou seja, você vai ter que comprar dele, onde ele me obriga e tem os fornecedores que ao longo 

do tempo eu acabo bloqueando, eu acabo substituindo por questões estratégicas de supply chain, mas os 

fornecedores estratégicos são eles que eu faço a parceria de longo prazo, aonde com ele que eu abro os 

trabalho projetos especiais e para ele que abro para que projeto eu estou trabalhando. Quando eu tenho um 

projeto de repotenciamento e ele que eu vou recorrer, ele vai me ajudar com uma questão mais técnica ou 

com o core dele, por exemplo eu tenho o meu rotor e eu preciso... só que o meu rotor eu não consigo um 

fazer um determinado preenchimento, eu preciso de uma empresa específica com o conhecimento específico 

para me ajudar a recuperar aquele rotor e para isso a gente tem um destes parceiros estratégicos onde vai nos 

ajudar e que também pode fazer o serviço direto no meu cliente.  

Então nós temos toda a cadeia de fornecedores, desde o mais básico que fornece o “o ring” até aquele que 

vai me fornecer um... uma... vai me fazer um projeto. Por exemplo, eu tenho um fornecedor de mancal que 

eu compro... que ele é tão técnico e específico aonde eu tenho um desenho esquemático e ele faz o projeto 

do mancal para mim. Eu compro o projeto dele, compro o mancal, o projeto passa a ser S, mesmo ele tendo 

desenvolvido o projeto e para essa linha de mancal se algum cliente entrar em contato com ele, se for para 

máquina S, ele vai passar para a gente, devido a essa parceria que a gente tem. 

 

Entrevistador: Para os fornecedores mais estratégico é que tem esse conceito mais amplo? 

Resposta do Entrevistado: Tem esse conceito mais amplo, nós normalmente termos contrato. Eu avalio 

100% dos meus fornecedores estratégicos e ativos, o nosso método de avaliação é OTD (on time delivery), 

qualidade... performance de qualidade mensal e uma coisa que a gente faz aqui que é o end to end, o end to 

end é uma ferramenta... nós fizemos um fizemos um link para identificar o tempo de entrega para um 

cliente, a partir do momento que ele coloca o pedido até quando a gente entrega. E identificamos que a 

nossa cadeia é muito demorada e a gente estava entregando para o cliente em um prazo muito acima do que 

deveria, então nós colocamos uma medida... temos tempos padrões para cada área para poder enxugar esse 

tempo e nós avaliamos os fornecedores por classes de peças aonde ele não pode entregar acima de tanto 

tempo porque ele pode prejudicar o tempo de entrega também do meu cliente.  

Porque é uma medida secundária que nós utilizamos porque se você tem um problema de on time delivery 

que ele está te entregando fora do prazo, para ele levantar este indicador ele faz o que, ele aumenta o prazo 

de entrega, ele coloca gordura no prazo de entrega dele, ele aumenta... aumenta o indicador dele e está 

ótimo. Então nós definimos essa medida justamente para que, para amarrar... porque se não ele vai entregar 

uma peça que ele me entrega em 30 dias, ele vai me entregar em 90, ele está on time, mas ao mesmo tempo 

ele não está reduzindo o tempo de entrega dele. Então a gente amarrou estas duas medidas no indicador de 

performance dele para que, para que além dele me entregar no prazo ele me entregar no menor tempo 

possível e com qualidade, então nós amarramos de ponta a ponta. E na nossa área a gente trabalha com a... 

nós temos uma área de supply chain mesmo, o pedido chega para a gente nós vamos processar não só a parte 

de peças e serviço, ele passa por um gerenciamento de peças, nós temos alguns PM´s dentro da área de 

supply chain que vai entender o que o cliente quer vai processar, vai validar com a engenharia, vai passar 

para procurement. Procurement vai começar a processar essas informações, a minha área específica que 

aqui não conta... a minha área principal é a área de supply quality onde eu dou todo o suporte para eles. Sou 

eu que dou, por exemplo, para determinada peça a gente vai comprar com quem, eu já tenho os fornecedores 

desenvolvidos que vai me entregar a peça na qualidade necessária e tenho... e sei que peças que não são 

críticas que podem ser compradas com outra linha de fornecedores. As vezes pagando um pouquinho mais 

caro em detrimento do prazo, da qualidade, mas tudo isso passa pela minha área de supply quality, depois 
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que ela processa, nós temos uma área de logística que faz todo o follow up, todo o recebimento, toda a parte 

de separação, toda parte de expedição. Então nós fazemos a cadeia de ponta a ponta. 

 

3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: Recebe a ordem e processa internamente e tem contato com cliente para tentar 

entender exatamente o que ele quer e onde eu também sou inserido porque qualquer tipo de problema de 

peça passa por mim, qualquer processamento e qualquer insatisfação dele passa por mim e eu faço todo o 

traqueamento da cadeia, mas eu não só traqueio a cadeia de supply chain , eu faço o link com a parte de 

vendas com o que foi vendido com o cliente também e tiro a satisfação também. Então a nossa cadeia de 

suprimentos tem momentos que ela extrapola para as outras áreas também, ela contribui para o 

relacionamento. 

 

Entrevistador: E do lado do fornecedor tem uma coisa parecida com isso? 

Resposta do Entrevistado: Sim, tem uma parecida passa a parte de gestão de fornecedores também, eu faço 

o cascateamento, não só o cascateamento mas como eu faço a retroalimentação também. Então se eu tenho 

um problema recebi e processei seja um problema de entrega, qualquer tipo de insatisfação, problema no 

campo. Eu faço essa retroalimentação para o fornecedor, para o fornecedor tomar as ações dele e isso eu 

trouxe o método do automotivo que a gente utilizava lá que é um master dot, eu faço toda a parte de 

gerenciamento e utilizo o 8 B para trabalhar com eles, braisnstorming. Eu faço o acompanhamento, as 

auditorias, a avaliação mensal, o acompanhamento de plano de ação, tudo isso na cadeia. Então mesmo que, 

vamos supor que o problema não está direcionado ao fornecedor, eu tive um problema interno. Se eu tive 

um problema interno, o fornecedor que é meu parceiro até o ponto de falar o seguinte quando você receber a 

informação deste jeito ou que tiver dúvidas entre em contato comigo, não processa porque nós podemos ter 

problema lá na frente, então ele passa a ser um bloqueio. Então essa caraterística deixa de ser uma 

característica fast true que a gente chama aqui e passa por toda a cadeia e chega ao meu cliente, eu começo a 

colocar filtros e então o fornecedor passa a também me ajudar em monitorar isso, ele fala essa peça que você 

está me pedindo, no passado nós tivemos essa e essa ação e nós vamos tomar ação para essa peça também, 

então a gente tem uma discussão e uma proximidade muito grande com os fornecedores. Justamente para 

que , para mitigar essa cadeia, porque na realidade a área de supply chain, principalmente a minha parte de 

desenvolvimento de fornecedores, eu faço o papel de advogado. Eu tenho que ser advogado do cliente e 

tenho que ser o advogado do fornecedor. E também eu tenho que estar aqui dentro dando aquela rebolada 

para não ter nenhum desconforto interno, tenho que tratar ele de forma mais,,, porque ele não está me 

atendendo em uma questão de qualidade, entrega. As vezes eu tenho que tratar ele assim, eu preciso da sua 

ajuda para resolver o meu problema, então nós temos essa proximidade a ponto da gente... eu tenho vários 

exemplos para dar de fornecedores que nós ligam e falam olha nós já tivemos problema no passado e você 

vão quer correr o mesmo erro, a gente pode fazer essa melhoria e volta para mim e volta para a engenharia, 

e a engenharia autoriza e ele passa a nos ajudar a garantir a qualidade e  a satisfação do cliente. 

 

Entrevistador: Você poderia dar um exemplo prático? 

Resposta do Entrevistado: Tenho... tenho... o fornecimento do último projeto que nós fizemos para o 

reparo de um compressor, onde esse fornecedor já tinha experiência neste  tipo de peça com outros clientes e 

ele... na hora da confecção da peça ele nos alimentou com uma série de lessons learned e a experiência dele 

naquele tipo de aplicação e então ele veio até a S e nós fizemos uma reunião e ele trouxe estas informações 

para a gente. Nós fizemos as melhorias internas, a peça é normalmente importado e para todas as máquinas 

são importadas e foi o primeiro item que nós fizemos nacional e ele nos alimentou com informações, porque 

a Alemanha não nos passa informação de processos, ele nos passa somente os desenhos. Quando você tem o 

projeto na mão é uma coisa na hora de execução é outra, então ele detalhou essa execução, fez o projeto 

reverso para a produção dele e nos alimentou como uma série de informações e acabou garantindo o sucesso 

do projeto. Porque se ele não tivesse levantado aqueles pequenos pontos, nós provavelmente teríamos 

problemas com essa peça na montagem. Essa peça estava sendo  montada no meio de um overhall, ou seja, 

qualquer problema ela poderia postergar esta parada e ter perda de dinheiro, ter perda de energia e ter várias 

perdas e ter uma multa grande para a S. Afinal das contas a experiência dele nos ajudou com uma peça que é 

de core S e a gente acabou conseguindo montar a peça e deixar a máquina funcionando no cliente sem 

problema nenhum, essa foi uma experiência bem legal que nós tivemos aí. 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado:  Aqui a gente trata todos os fornecedores como parceiros mesmo né..., nós 

temos um relacionamento de muito longo prazo, mas a característica principal é a confiança que os 
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fornecedores tem na S. O nome S para eles é muito forte, é um nome que abre portas para os fornecedores. 

Então eles não querem perder esse nome do portfólio deles de clientes e eles contribuem para que os 

negócios da S sejam saudáveis para que eles continuem fazendo negócios com a S. É um nome muito forte e 

do nosso lado é classificar e diferenciar os fornecedores de forma a ser justo com todos eles, dividindo as 

responsabilidades e trabalhando de uma forma parceira. Para mim é essa troca de confiança que nós temos 

com os fornecedores da S que é o que garante os fornecimentos. 

 

Entrevistador: Vocês trocam informações, além das de projeto, como por exemplo negócios futuros, 

perspectivas  do mercado? 

Resposta do Entrevistado: Sim, nós temos contrato de confidencialidade com todos os fornecedores e então 

nós trocamos informações de projetos futuros. Eles nos ligam perguntando o que está no pipeline. Como 

funciona... e eles sabem também porque dentro da área de supply chain nós temos uma pessoa responsável 

por formação de budget para vendas. Então vendas quando vai vender, ele passa para a gente, a gente forma 

o budget e entra em contato com os fornecedores, Então previamente eles sabem que aquela consulta 

quando ele tiver orçando ela está trabalhando para projetos que vão entrar no futuro e eles colocam no 

pipeline deles e eles fazem o follow up e perguntam como está este projeto, como é que não está. Então a 

gente abre estas informações para eles porque... o grupo de produtos e o grupo de fornecedores, eles sabem 

que eles vão trabalhar com aquele tipo de peças, são fornecedores especialmente desenvolvidos com 

qualidade, tempo... são aqueles caras que a gente pode confiar, como eu também trabalho com a área de 

serviço eu preciso de um fornecedor que ele me atenda as três horas da manhã em um domingo porque uma 

máquina quebrou. E esses fornecedores estratégicos eles estão neste ponto, eu tenho celular do dono da 

empresa onde eu faço uma ligação e ele vai colocar uma pessoa as três horas da manhã para fabricar uma 

peça nova para me atender. Eu tive um caso, por exemplo, de um material importado que nós compramos e 

ele tinha uma sobra ... e eu precisava fazer uma peça naquele momento porque a gente estava no meio da 

parada e somente estava dependendo daquela peça para fechar a válvula. Então o que que eu fiz, liguei para 

o cliente, liguei para o fornecedor e ele disse eu tenho está peça no estoque, eu fabrico esta peça em cinco 

horas, em cinco horas pode colocar o caminhão aqui. Em cinco horas o caminhão estava lá, o cliente era 

aqui perto, não era um cliente distante, em cerca de dez horas a peça já estava montada no meu cliente. Isso 

tudo aconteceu ao longo do processo, tem o caso de fornecedores também que aonde eu sei que quem faz 

transporte para o fornecedor é o filho do dono aonde ele precisa entregar uma peça de madrugada aí eu falo 

não me entrega as seis horas da manhã porque é seu filho que está dirigindo e eu não quero que tenha 

nenhum tipo de acidente, porque a S também preza pela segurança não só da S mas também dos seus 

parceiros. Então tem que desdobrar esta cadeia. Tá a gente também se preocupa também se ele está tendo 

também atitude segura, se ele não está fazendo... ele carrega o nome S. A gente tem uma política de zero 

acidente e a gente tem que estender isso para a cadeia também, então é nesse nível de parceira que nós 

temos com os nossos fornecedores, eles são uma extensão da S. A gente precisa deles e eles precisam da 

gente. 

 

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados a sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: São os aspectos técnicos, os aspectos técnicos e que nos aproximam mais 

colaborativamente. Eu tenho... como nós somos uma área também de service aqui... a área de turbinas novas 

tem uma engenharia focada no desenvolvimento de turbinas novas e aqui na área de service eu não tem uma 

engenharia focada em novos projetos de service. Então nós dependemos muito da Alemanha, nós 

dependemos muito do conhecimento técnico do fornecedor. Alguns fornecedores fornecem peças para a 

gente e também para os nossos concorrentes, então eles trazem essas experiências para a gente e isso nos 

torna mais próximos e acaba criando uma relação de confiança ao ponto da minha própria engenharia dizer 

coloca na mão daquele fornecedor que ele vai fazer, ele sabe o que precisa fazer, eu não preciso falar para 

ele. Então o aspecto principal é o aspecto técnico e confiança. 

 

Entrevistador: E em termos de qualidade, em flexibilidade de especificação e de prazo ou na sua 

capacidade de entrega ? 

Resposta do Entrevistado: Isso conta, mas pra estes estratégicos eu não tenho problema é que os 

estratégicos entendem qual o conceito da service, eles sabem que eu tenho que fazer rápido e com qualidade. 

O processo de qualidade dele é compartilhado, eu audito eles anualmente, a gente troca informações, a gente 

troca detalhes, olha faz isso no seu processo, melhora aqui... melhora lá... enfim eu retroalimento eles com 

informações de problemas que eu tenho internamente, então se eu tenho um problema com um fornecedor 

ele vai receber uma notificação, ele vai ter que fazer uma melhoria e isso faz uma retroalimentação no 

processo. Então é assim para os ativos realmente a gente não tem... a gente monitora tudo isso porque a 

gente não tem uma relação de confiança. Já nos estratégicos não, os estratégicos nós não temos problemas 
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porque ele já sabe o que ele precisa entregar rápido e com toda a qualidade porque ele é avaliado 

mensalmente por isso. Qual é o DNA da S de trabalhar: entregar no tempo, com qualidade e no melhor 

prazo possível. 

 

6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas as demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Qualidade e confiabilidade, por exemplo nós temos clientes que ele só compra 

S, ele aceita só S... ponto. Ele compra OIM e ele compra... tem um cliente inclusive principal que foi quem 

te indicou... ele compra S porque ele sabe que ele vai ter todo o suporte e garantia do mundo, e mesmo 

sabendo que não é a S que faz aquele determinado produto. Ele paga mais caro para ter a garantia S, então a 

confiabilidade de que nós vamos dar todo o suporte do mundo para ele, que nós vamos atende-lo com a 

qualidade que ele precisa... esses são os dois pontos principais e fundamentais e é isso que a gente preza 

aqui dentro. Pela qualidade e confiabilidade, ele abre mão as vezes até do prazo de entrega e do custo que 

foi o exemplo que eu te dei. A flexibilidade ela é consequência da área de service e isso eu estou falando 

especificamente da minha área, eles sabem que eu sou uma área flexível porque eu trabalho com urgências e 

emergências o tempo todo. Uma quebra, uma indisponibilidade... então ele sabe que eu tenho flexibilidade 

para atende-lo no momento em que ele precisar, se precisar alterar eu tenho o suporte da engenharia, eu 

tenho o suporte da Alemanha. Mas os dois fatores principais com certeza são qualidade e confiabilidade. 

 

Entrevistador: Saindo um pouco da área de service, como fica a questão da flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: Ela é um pouco mais complexa porque aí você está falando de novas unidades, 

eu estou falando de fornecer um black box para o cliente. Aí você cai um pouco a flexibilidade por conta 

disso, então você vai atender a necessidade do cliente, mas o cliente não vai saber o que está dentro da sua 

caixinha. Então se ele quiser alguma modificação, alguma coisa... ele tem um limite onde ele pode trabalhar, 

já na service não. Na nossa service é disponibilidade de máquina, máquina operando e para isso a gente tem 

que ser flexível a ponto de modificar o projeto durante uma parada, como já aconteceu de durante um 

projeto, de um revamp, você precisar ajustar uma tubulação, ajustar alguma coisa, ou cliente falar olha eu 

preciso de mais uma coisinha aqui e depois a gente fica com um plano para poder resolver isso ao longo do 

tempo. Na área de service você precisa ter flexibilidade e isso é um ponto fundamental, mas para turbinas 

novas ou para outras unidades da S não, você está fornecendo um black box, você vai pegar um produto 

pronto e vai adequar ele no cliente, com a necessidade e dando um resultado que o cliente quer. Ele tem um 

limite para trabalhar. 

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: Sim. Pelo fato de nós estarmos próximos dos fornecedores, em uma relação de 

confiança, ela contribui.... porque eu conto muito bem, ou seja, se eu tenho um projeto  que eu sei que vai 

melhorar a minha performance no meu cliente, eu estendo este projeto para ele e eu sei que ele vai dizer 

para mim que sim. Eu vou te dar um exemplo, a S lançou uma auditoria de sustentabilidade, para a S todos 

os nossos fornecedores tem que trabalhar de uma forma sustentável, eh... e nos veio essa informação da 

Alemanha que nós vamos ter que fazer uma auditoria em alguns fornecedores estratégicos, Eu não tive 

resistência nenhuma de nenhum dos fornecedores. Essa auditoria é uma auditoria paga por eles de um 

organismo auditor qualificado pela S, na ferramenta de S de sustentabilidade que a S desenvolveu na 

Alemanha. Fez o desdobramento e todos os fornecedores não tiveram o menor problema, inclusive eu tive 

feed back de fornecedores de que a melhor coisa que foi feita na empresa deles , que ajudaram eles a crescer 

foi ter feito essa auditoria. Então assim, eles estão abertos a melhoria pela confiança e pela parceria que nós 

temos. Então não tem problema nenhum de que... de propor uma melhoria, de sugerir uma melhoria ou de 

exigir uma melhoria deles porque eu sei que eles vão acatar e vão fazer, porque eles não pensam só na S em 

si, eles pensam na cadeia. É o nome deles que está envolvido, por trás de uma S tem o nome de um outro 

fornecedor que nem sempre é aberto para o cliente, claro as vezes sim... as vezes não..., mas ele prima por 

essa qualidade, ele sabe que a peça dele vai ser aplicada em uma máquina e esta satisfação dele está 

vinculada ao cliente que está vinculada a satisfação da S e que isso pode acabar perdendo negócios por conta 

deste tipo de problema. Então nos fornecedores estratégicos nós temos este ponto de atenção, nós temos até 

sugerido melhorias propostas por eles. Nós falamos... olha hoje no mercado está sendo feito uma peça desta 

forma, você não quer fazer também? Como foi o caso, por exemplo, nós temos especificações da Alemanha 

que diz que nós precisamos fazer nitretação a sal, mas tem uma nitretação a plasma que é muito melhor e 

que pode melhorar a qualidade do seu produto, então nós acatamos isso , levamos para a engenharia e 

mudamos o processo de nitreração a sal para plasma, a não ser que no projeto especificamente não permita, 

mas aqueles que permitem nós temos essa possibilidade de trocar e isso foi uma coisa vinda dos 
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fornecedores. Os fornecedores contribuindo para a melhoria do produto, o produto realmente ficou mais 

robusto, ele fica com um aspecto muito melhor e não agride o meio ambiente como no banho de nitretação a 

sal, por exemplo.  

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

Resposta do Entrevistado: On time delivery, End to end e qualidade. Qualidade  98% de todas as entregas 

que ele faz por mês, on time delivery ele é 95% e end to end até 30 dias 100%, de 30 a 45 dias 50% e acima 

de 45 dias 0% , Então essas três metas conjugadas elas devem dar um percentual... dar um percentual do 

fornecedor. Então é on time delivery, qualidade e tempo de entrega que a gente mede. 

 

Entrevistador:  E você internamente, saindo um pouco do fornecedor, quais são as suas metas da área 

produtiva? 

Resposta do entrevistado: Garantindo estes mesmos três indicadores. Os indicadores que eu tenho com os 

meus fornecedores são exatamente os mesmos indicadores internos que eu tenho para medir a satisfação do 

cliente. Se eu não entregar com a qualidade 100% , 98% porque você sempre tem uma coisinha ou outra. 

Você garantir um tempo de entrega em 95% e você ter um tempo de entrega dentro dos critérios que nós 

estabelecemos aqui que é de 110 dias do pedido para um mês de overall, a gente se considera eficiente. E 

qual que é a ferramenta que nós mostra isso, que é uma ferramenta global da S que chama NPS. Que é uma 

avaliação dos fornecedores... dos clientes no que tange a todos esses critérios que eu te falei, então ele vai 

fazer uma avaliação em que a pergunta principal no final de várias perguntas sobre tempo de entrega, 

engenharia e tal... é a pergunta seguinte: Você recomendaria a S para algum amigo? 

Então essa resposta tem três possibilidades, ela nos trás três possibilidades ou ele vai ser um promoter, ou 

ela vai ser um detractor ou ela vai ser um passivo. Então está tudo amarrado esses indicadores internos estão 

amarrados com...com a pesquisa. 

 

Entrevistador:  Esses indicadores perpassam para outras áreas como, por exemplo, a produção? 

Resposta do Entrevistado: Sim é passado para a produção, é passado para o nosso work shop. Ele é 

medido nos mesmos parâmetros, nos mesmos moldes.  

 

Entrevistador: E obviamente tem os outros parâmetros de avaliação, como os financeiros, por exemplo? 

Resposta do Entrevistado: Então aí é um pouco a parte, aqui na S nós trabalhamos com o conceito dos 

quatro olhos. Então para cada CEO nós temos um CFO atrelado, daí eles dois se complementam. Então essa 

parte financeira ele é um capítulo... nós sabemos o que está ocorrendo...  mas são métricas que elas são as 

principais né, porque elas é que... você sendo bom em tudo isso ela vai dar o resultado que você está 

esperando, mas é claro que para as financeiras nós temos metas para a entrada de pedidos, o faturamento, 

fluxo de caixa... mas aí é outra coisa. 

 

Entrevistador: Você poderia repetir a meta de qualidade do fornecedor? 

Resposta do Entrevistado:  É 98% . Do total de entregas dele frente ao... se ele forneceu 100 itens, ele teve 

um item com problema... e por aí vai, mas nós fixamos a meta de 100%. 

 

Entrevistador: Abaixo de 98% não é aceito? 

Resposta do Entrevistado:  Abaixo de 98% não é aceito. Mas aí você fala... 98%  qual é o impacto disso... 

2% se você fala em qualidade você quer qualidade 100%, 98% é um número pensando em qualidade pode 

gerar 2% de insatisfação no meu cliente. Eh... mais ou menos... métodos e ferramentas... são 2% de reação 

rápida, são itens... são coisas que podem ocorrer como a troca de uma peça, um item com problema e coisa e 

tal. Só que esse 98%, ele é dentro da minha fábrica, nos estratégicos eu inspeciono 100% no fornecedor, eu 

tenho uma empresa externa contratada. Eu mando ele no fornecedor, ele me checa 100% . Então a peça entra 

no meu recebimento já inspecionada 100% . Se tem um problema de qualidade ele é corrigido lá, ou seja, 

todos os itens estratégicos ele me entra 100%. 

Ele tem problema lá? Tem problema lá, você... não... ele pode fazer um reparo ele pode fazer uma peça 

nova. Eu não vejo isso aí, desde que o meu inspetor libere e ele cumpra a entrega para mim não tem 

problema. 

Já os itens que não são estratégicos, os itens correntes, eu faço inspeção no meu recebimento de 100%, eu 

contrato um inspetor e ele vai lá e me checa 100% . Se tem algum problema nós fazemos a troca 

internamente, mas isso não vai para o meu cliente. Então há três anos nós temos reduzido exponencialmente 

os problemas de qualidade, eu posso dizer que problemas de qualidade de peças gera em torno de 1%, 0,5% 

de tudo que eu entrego. Tem alguns problemas mais graves, mas no que tange a especificação de 
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engenharia... a S tem uma engenharia um pouco complexa porque ela foi... aqui na service... eu estou 

falando da service, ela foi adquirindo várias empresas e muita documentação  foi sendo perdida e nem 

sempre a engenharia detém a informação. Se você me especifica errado, eu vou entregar errado, a cadeia 

inteira vai fazer errado. Tá, então aí é uma característica até sua, eu não tenho como avaliar, a engenharia é 

soberana, eu... se eles falarem que é aquilo, eu vou fazer aquilo e vou entregar aquilo. Mas hoje no que tange 

a peças, eu tenho em torno de 1%, 0,5% de problemas internamente. É muito pouco mesmo. 

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: Resultado né... o resultado... é o que nós dois estamos focando no mesmo 

resultado. Então precisa desta colaboração, o resultado dele é meu resultado que é o resultado do meu 

cliente, então a cadeia fecha né... então se eu tenho qualidade, ele precisa ter qualidade para eu dar 

qualidade, para eu garantir qualidade. Se ele me dá entrega, para eu garantir entrega para o cliente, ou tem 

ou não tem, então essa colaboração ela garante o negócio saudável entre cliente, S e fornecedor. Ela fecha 

essa cadeia. 

 

Entrevistador: Existe alguma situação em que se houver superação dos requisitos do cliente, a S ou o 

fornecedor são remunerados a mais por isso? 

Resposta do Entrevistado: Em três anos de S não. 

 

Entrevistador: Não tem prêmio por performance superior? 

Resposta do Entrevistado: O que tem na parte eólica nós temos uma situação de contrato, em que eu falei, 

onde a manutenção do parque é toda nossa. O cliente comprou o parque  mas a manutenção é nossa . Se eu 

garantir acima de 97% de disponibilidade eu tenho um bônus, eu tenho isso com o cliente, mas não tenho 

isso com o fornecedor. Mas é um contrato específico em uma unidade de negócios específica. Normalmente 

não, normalmente eu não posso garantir performance. Eu não tenho essa premissa. Então é o seguinte, 

quando ele compra um revamp meu, o repotenciamento de uma máquina... ele comprou para fazer a 

máquina gerar de 21, 21 megas para 27 megas. Então o que ele está esperando? 27 megas. Se ela der 29 

megas, é ganho é dele. Deu 29 porque as questões de projeto favoreceram porque as máquinas, 

especialmente no que tange a energia, ela sozinha não consegue garantir uma performance maior a ponto de 

a gente conseguir vincular esse tipo de negócio. Por exemplo, em uma turbina a vapor eu dependo da 

caldeira dele. Se a caldeira dele der mais vapor a minha máquina vai girar mais, se a caldeira dele der menos 

vapor ela vai girar menos. Então ela está no meio, aonde eu não consigo só pela minha máquina garantir a 

performance, eu não posso deixar isso em contrato. Se ele não atender os pré requisitos eu não consigo. 

 

Entrevistador: Ema alguns tipos de equipamento existe uma negociação deste tipo, ganhos atrelados a 

performance superior. 

Resposta do Entrevistado: Quando o equipamento é um equipamento base, onde toda a performance 

depende daquele equipamento. Quando for o equipamento chave, mas quando o equipamento depende do 

vapor,  da qualidade do vapor para eu poder gerar energia se ele não garantir o vapor eu não consigo... quem 

me fornece o vapor é o próprio cliente... não tem como amarrar isso. 

 

Entrevistador: Os seus principais fornecedores estão alinhados com os seus objetivos? 

Resposta do Entrevistado: Para fazer a qualificação de um fornecedor, um contrato básico tem que ser 

assinado. Antes de fazer qualquer tipo de auditoria, qualquer tipo de processo. Ele só entra para a base 

quando ele assinar o contrato  de confidencialidade, quando ele assinar o código de conduta, quando ele me 

assinar o documento com os requisitos básicos da qualidade e quando ele me preenche uma auto avaliação 

de responsabilidade corporativa. Isso fecha toda a cultura S com os fornecedores, sem todos esses 

documento assinados, eu não tenho ele ready for business no meu sistema. Qualquer falta de documentação, 

qualquer resposta errada, qualquer resposta não compliance dele no laudo final de auditoria, eu não qualifico 

ele. Então para ele entrar para a base ele tem que estar alinhado com a cultura S, se não ele não entra para a 

base. 

 

10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado:  Bom das práticas que nós temos a melhoria de desempenho é a redução de 

tempo integrada e o on time delivery. É o que nós temos e o que você dentro de uma cadeia de suprimentos 

pode medir, é algo real, é algo mensurável. Que é a qualidade, o on time delivery, a flexibilidade você não 

consegue medir isso né, você sente, você sabe que ele colabora, que ele está disposto, que ele faz, mas você 

não consegue medir. Hoje ele me ajudou, ontem ele não me ajudou... e sem esse indicador eu não tenho 
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como melhorar né... Então os pontos são end-to-end, o on time delivery e a qualidade. Algo que é tangível. 

O custo ele é controverso né... porque as vezes eu preciso pagar mais caro para ter um item... como já 

aconteceu com a gente, pagar mais caro para o fornecedor trabalhar 24 horas. É que chamamos taxa de 

emergência, se eu tenho um projeto onde eu não tenho tempo, ele já sabe, eu já falo. Eu já aviso ele que 

pode fazer na taxa de emergência porque eu preciso que você trabalhe 24 horas para me atender em tempo. 

A questão de entrega que eu meço e a confiabilidade. Eu tenho... nós temos três indicadores de suporte 

nosso  que é supply... que é a reliability, capability... que é supply delivery, capability e reliability... é o 

quanto ele me entrega naquele prazo acordado inicialmente, a capacidade de ele entregar no prazo e o 

quanto ele efetivamente entrega no prazo. Então é assim são três metas que nós avaliamos para saber se ele 

está me entregando exatamente no prazo que eu pedi, se não está me entregando, ele está entregando o 

quanto depois disso e como é a performance dele de entrega.  

 

Entrevistador: O que é para você a capabilidade de entrega? 

Resposta do Entrevistado: É a capacidade dele de me entregar no prazo estipulado no pedido de compra. 

 

Entrevistador: E como isso é medido? Como você mede a capacidade dele te entregar, visto que ele ainda 

não te entregou? 

Resposta do Entrevistado: É simples, é o material... se ele não entregou... a capacidade dele de me 

entregar. 

 

Entrevistador: É. Você faz como, uma verificação antes da entrega ou o quê? 

Resposta do Entrevistado: É o histórico dele, aí a gente pega do histórico, porque a gente pega o histórico? 

Nós temos avaliado todas as entregas dele dos últimos três anos para cá. Baseado nessa... nesse histórico 

dele eu consigo saber a capacidade dele de entregar a tempo ou não. 

 

Entrevistador: Eu tinha pensado que estava associado com a inspeção de qualidade no fornecedor. 

Resposta do Entrevistado: Na realidade eu tenho um diligenciamento para isso, tenho um diligenciamento 

nestes fornecedores estratégicos que são visitas periódicas que são feitas, com uma lista de pedidos para me 

indicar qual que é o termômetro se o fornecedor vai me entregar no prazo ou não. Eu tenho um relatório em 

que o meu inspetor vai lá e pega o pedido, como é que tá, em que fase que tá. Esse relatório vem para mim e 

eu avalio olha esse item tem potencial de atrasar porque eu sei que tem ainda esse, e esse, e esse processo 

para fazer. Aí eu ligo para o fornecedor, olha no relatório veio que você está nessa fase do processo, e no seu 

cronograma está x e eu acho que você não vai conseguir entregar no prazo. E ele diz não, eu vou te entregar 

porque eu já tenho uma fornada acordada com o fornecedor e ele vai antecipar isso, fora isso eu vou 

trabalhar em dois turnos. Então eu tenho o histórico dele que me faz tomar a decisão para o comprador jogar 

lá ou jogar lá, porque quem faz a avaliação do fornecedor é a minha área. Como os compradores eles me 

perguntam para determinada peça e dentro da urgência do processo onde eu coloco, essa decisão vem da 

minha área. Eu vou falar, olha você fez o mapa? Ele é o fornecedor mais competitivo? É ou o outro 

fornecedor tem um preço menor, ó negocia com esse aqui que se ele abaixar eu sei que ele vai te entregar. 

Então eu vou norteando a área de compras para isso. Eu tenho a ferramenta de diligenciamento, eu tenho o 

follow up, a média histórica dele. 

 

Entrevistador: A sua equipe é composta de quantas pessoas? 

Resposta do Entrevistado: Prazer sou eu só tem eu e tem  mais duas pessoas na minha equipe, os 

inspetores na verdade, tenho dois orders managers que respondem diretamente para mim e toda essa equipe 

de supply chain. Eu tenho dois compradores, dois orders managers, um formador de budget, tenho uma 

pessoa de suporte, da parte do cadastro e tenho mais quatro pessoas em logística. 

 

Entrevistador: Então esse pessoal todo te suporta na área? 

Resposta do Entrevistado: Agora a avaliação específica do fornecedor, essa sou eu que faço. Eu não tenho 

nenhum engenheiro da qualidade aqui, como eu vim do ramo automotivo e eu desenvolvi muitos 

fornecedores lá, e eu era justamente supplier quality na automotiva. Então como eu também tenho um viés 

técnico, eu não posso deixar pessoas não técnicas fazer uma avaliação de fornecedor, ele vai ter que fazer 

uma avaliação de processo, quais são os processos que tem aquela peça e isso nem todo mundo da equipe 

tem essa capacidade. Então eu puxei para mim, então as avaliações mais específicas sou eu que faço, as 

demais eu tenho suporte. 

 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 
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Resposta do Entrevistado: Sim, eu tenho um marcador de CENAI, CENAI é Contribuition to Net Income 

que é o nosso indicador de savings. Então eu tenho o saving de budget, eu tenho o saving de negociação e eu 

tenho o saving de regionalização. Então é assim, contribui essa parceria eu tenho o budget e esse budget eu 

não passo para o fornecedor é claro, a compradora usa para nortear a negociação dela, mas ela tem um 

target e em cima deste target ela negocia com os fornecedores. A parceria que a gente tem eles entendem , 

tem muitos fornecedores que chegam para mim e falam, eu sei que eu não vou ganhar nada neste pedido 

mas eu sei que lá na frente a gente tem um projeto que a gente vai ganhar. Então eu te ajudo aqui e você me 

ajuda lá e por aí vai. 

 

Entrevistador: O outro saving é em cima da negociação, em cima do que está cotado? 

Resposta do Entrevistado: É tudo assim, eu tenho um saving em função do budget, é o saving não 

negociado, é a minha primeira oferta. Aí essa primeira oferta eu vou negociar ela e consigo x%, aí é de 

negociação. Só o de regionalização que como é um índice de produtividade nossa, é quanto a gente esta 

ganhando com a regionalização do item que aí se faz em separado, onde eu tenho que... aí eu meço... eu 

tenho lá todos os itens que eu não regionalizei, eu tenho os itens que estou regionalizando. Eu pego estes 

itens e expurgo do budget do saving de negociação. Ai eu falo o que é de regionalização, aí eu faço o ganho 

que eu tenho em não importar aquele item. Se eu já regionalizei e é um item comum, depois de um ano do 

item regionalizado passa a ser não mais regionalizado, ele passa a ser budget.  

 

Entrevistador: E em relação à melhoria dos processos produtivos, você tem alguma coisa a falar em 

reduções ou outros ganhos? 

Resposta do Entrevistado: Em relação à processo produtivo na realidade eu não tenho este tipo de redução, 

as nossas peças... para você ter uma ideia nós temos desenhos de 1965 que de lá para cá não se alteraram, 

então eu não consigo fazer uma melhoria no meu produto para reduzir custo, os produtos são os mesmos 

desde quando a máquina foi instalada sabe lá que ano. Eu não tenho uma engenharia que... olhas vamos 

melhorar esse produto aqui para um ganho de... não... é uma replicação. A peça é essa aí, a não ser que  

realmente você tenha um desgaste maior desta peça e você tem que projetar uma peça nova, mas isso não é 

caracterizado como um projeto para redução de custo, eu apenas estou resolvendo um problema técnico para 

atender o meu cliente. Aí eu não tenho essa parte de redução de custo por processo. Na minha BU, em 

outras BU´s sim, na máquinas de turbinas novas lá muda. Ele pode refazer uma válvula para reduzir o custo 

da turbina em si, aí sim você tem esses projetos para melhoria de processos. Você tem áreas específicas para 

isso. Para ele ser produtivo para ele ser competitivo também preciso reduzir porque eu estou fora do 

mercado, fiz uma análise a minha turbina está 10% mais caro, eu preciso reduzir 10% na minha turbina para 

eu conseguir vender. Você tem uma área que vai fazer estes estudos para melhoria de processos e redução 

de custos e para melhorar a produtividade. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 

Resposta do Entrevistado: Sempre, sempre, constantemente. Olha tem um material aqui, mas eu sei que 

este material... eu tenho outro material melhor que é mais barato e te atende. Eu faço um processo que se 

chama solicitação de melhoria e tem sugestão de desvio que eu envio para a engenharia, submeto para eles e 

minha engenharia aprovando a gente utiliza sem problema. É uma prática muito comum e a gente tem como 

medir isso. 

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Sim contribui porque nós temos as nossas métricas financeiras que mostram 

isso. Então essas melhorias elas vão refletir no melhor CENAI, no melhor saving, vão refletir no melhor 

faturamento, no momento do AE. Isso sim, contribui. Isso é visível né, tem que estar alinhado as metas de 

supply chain de redução com o projeto, você tem que ter ganho para aumentar a margem, aumentar o que 

quer que seja. Então estão alinhadas sim. A gente é muito meticuloso nisso, a gente tenta sempre amarrar 

elas para... nós temos reuniões semanais de gerentes e a gente fala assim, nosso resultado está aqui eu 

preciso que você tenha R$ 2 milhões de redução de custo com o fornecedor e aí a gente vai buscar esses R$ 

2 milhões de redução de custo, a gente está bem alinhado.  

 

Entrevistador: Esse alinhamento de objetivos internos é frequente? 

Resposta do Entrevistado: Sim isso a gente faz sempre. Nós temos reuniões semestrais e anuais, fora as 

reuniões semanais entre gestores para poder fazer os alinhamentos das metas. Então o CFO fala vendas, 

você precisa vender mais tanto esse mês porque  nós não tivemos a entrada de pedidos ou não tivemos os 
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faturamentos específicos, olha supply eu preciso que você me reduza tanto para eu poder ter ... eu o meu 

AE... eu preciso ter o não sei o que. 

 

14.  Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Uma regra que você consegue falar, sim sempre vai conseguir com a redução de 

custo,  não as vezes você precisa aumentar um pouco de custo para poder ou ter uma entrega mais rápida ou 

não necessariamente essa melhoria ela vai impactar no custo/qualidade. A melhoria vai contribuir para a 

qualidade mas não necessariamente com o custo, ela contribui para a confiabilidade, para a flexibilidade e 

para a entrega nem sempre. As vezes a melhoria requer um processo longo, requer alguma coisa que você 

tenha que escrever... 

 

Entrevistador: Agora se você aprimora a qualidade, a entrega e a flexibilidade isso deve impactar no custo 

e na melhoria do seu processo produtivo? 

Resposta do Entrevistado: Sim, de forma geral sim. Nós temos os nossos projetos de redução de custo 

aqui, na web, uma ferramenta em que a gente aponta todos os custos, todas as reduções que nós temos, qual 

que o ganho que a gente tem com a produtividade. Então você usa essa ferramenta que contribui para 

nortear, nós temos um projeto de melhoria de processo em que você vai ter um ganho, então você aponta 

esse ganho na ferramenta e aí todos na organização ficam sabendo daquele ganho naquela situação. 

  

 

Questões fechadas 

Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.     x 

CS2 O relacionamento entre empresas.     x 

CS3 O valor para o cliente final.     x 

CS4 A redução de custos.    x  

CS5 O melhor resultado financeiro.   x   

CS6 A redução dos prazos     x  

CS7 A inovação de produtos e serviços.     x 

CS8 Alta flexibilidade em prazos.     x 

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações    x  

CO2 Ter objetivos comuns.    x  

CO3 Compartilhar recursos financeiros. x     

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.    x  

CO5 Compartilhar recursos materiais  x     

CO6 Ter sistemas de informação interligados   x    

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.     x  

CO8 Trocar constantemente de experiências.    x  

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado     x 

CP2 Qualidade de produtos e serviços     x 

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação      x 

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.    x  

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.    x  

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.   x   

CP7 Qualidade de processos diferenciada.     x 

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos     x  

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação    x  

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes    x  

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.    x  
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FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.    x  

FP5 Agilidade no atendimento das demandas     x 

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.   x   

FP7 Qualidade de processos diferenciada.    x  

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.    x  

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.     x 

DO2 Menores estoques.     x 

DO3 Baixos custos logísticos.     x 

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.     x 

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.     x 

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes     x 

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.     x 

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.     x 

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.     x 

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.     x 

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.    x  

CE4 Os custos de estoques. x     

CE5 O desempenho dos processos produtivos.    x  

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.    x  

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações  x     

CE8 A comunicação entre as empresas     x 

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.    x  

PD2 Reduzem os custos de operação.  x    

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.  x    

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.  x    

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.   x   

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis    x   

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.   x   

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas   x   

 

 

Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 

 

Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 
   x  

2 Entregar os equipamentos dentro dos prazos acordados.     x 

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 
    x 

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 
   x  

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 
    x 

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 
 x    

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 
 x    

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 
   x  

 

 



305 

 

 

 

Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

 

Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos das 

empresas envolvidas.    x  

2 Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas.    x  

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 
  x   

4 Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.     x   

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 
   x  

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 
   x  

7 Confiança mútua entre as organizações envolvidas.    x  

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 
    x 

 

 

 

 

Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico.    x  

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo.    x  

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 
   x  

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 
  x   

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 
x     

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 
  x   

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 
  x   

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 
    x 
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Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.     x 

2 
A lucratividade aumentou. 

    x 

3 Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos.    x  

4 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes.    x  

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 
   x  

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 
    x 

7 A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou.     x 

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 
   x  

 

 

Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.     x 

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos.     x 

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 
  x   

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 
   x  

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 
   x  

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 
    x 

7 Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência.   x   

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 
   x  

 

 

 

 

Finalização 

 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

 

Resposta do Entrevistado: Tem a parte de benchmarking , as nossas empresas não costumam fazer muito 

benchmarking com outras áreas, por exemplo, Bens de Capital, comparado com a automotiva. O que a 

automotiva tem feito de melhores práticas na cadeia de suprimentos, ah... mas o universo é diferente, mas você 

sempre consegue extrair uma ideia, alguma coisa e fazer essa melhoria. Você teria que ver o que as empresas 

tem feito de benchmarking em outros mercados e trazendo isso para o setor de Bens de Capital. Eu falo isso 

porque eu sai da automotiva justamente para entrar em uma empresa de Bens de Capital, antes da S,  para 

implementar as ferramentas da automotiva nesta empresa. Porque o gerente que era da automotiva foi para lá. 

Muitas coisas nós conseguimos implementar e tivemos ganhos muito significativos na área de supply chain e 

qualidade, utilizando estas ferramentas. E aí aqui eu tenho feito justamente isso, pegando aquilo que eu aprendi 

na automotiva e estou trazendo para cá. Temos tido alguns resultados muito bons, mas temos tido também 

algumas desistências de como aqui não é a automotiva e turbina não é carro e não tem roda, mas muita coisa 

quando você consegue quebrar esse paradigma, muita coisa consegue sim ser implementada, ser desdobrada e 

trazer ganhos grandes para a organização. 
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Entrevistador: Então você acha que seria importante pesquisar a questão de como as empresas fazem esse 

benchmarking? 

Resposta do Entrevistado: De outras áreas,  normalmente o benchmarking você faz bens de capital com bens 

de capital, o que uma empresa de bens de capital está fazendo de melhor que eu não estou fazendo. Como eu já 

trabalhei em uma empresa de bens de capital, na automotiva, em motocicletas e por aí vai eu estendo um pouco 

mais, eu quero saber quem está fazendo melhor mesmo que não seja da minha linha de serviço que eu possa 

fazer melhor também. Por exemplo, um exemplo maior é o do CEO da Disney que ele fala assim quem é... qual 

o maior concorrente da Disney hoje,  a resposta foi todos aqueles que tem atendimento a cliente, ele não foi 

buscar em um parque qual é o melhor, então é uma empresa de telemarketing, é  uma empresa de telefonia. São 

todas as empresas que tem relacionamento com o cliente. Ela quer ser a melhor em relação a todas essas porque 

se ele for buscar só o parque ele vai ficar limitado a quantos parques no mundo você tem daquele porte. Então o 

que eu tenho visto nas empresas de bens de capital é que elas tem feito benchmarking, tem buscado com 

empresas de bens de capital. Vamos abrir para o automotivo, vamos abrir para a área da saúde, vamos abrir para 

a área... Por exemplo, eu já vi estas ferramentas aplicadas em hospital, teve um consultor que trabalhou no 

automotivo e implementou isso em um hospital. Eu achei o máximo, saiu do ramo hospitalar e foi para um ramo 

totalmente diferente e tem tido resultado porque não, são ferramentas desenvolvidas para a automotiva mas que 

podem ser aplicadas em qualquer ramo, como eu já apliquei diversas vezes. Assim tentar extrapolar isso baseado 

não na cadeia, mas baseado assim... em que faz melhor. Então é lá que eu vou, se eu vou conseguir implementar 

ou não é outra história, mas pelo menos eu sei quem faz melhor, se é atendimento ao cliente, então eu vou buscar 

em atendimento ao cliente, se é qualidade de peças, eu vou buscar... Isso eu tenho visto que as empresas não tem 

feito, tem buscado a resposta dentro do mesmo ramo de atividade, acaba não pensando fora da caixa e acaba 

fazendo as mesmas coisas. Você vai ver nas empresas de bens de capital as mesmas práticas em muitas delas, se 

você extrapolar um pouco  mais em outro mercado, você vai ver que tem uma outra área que está fazendo 

melhor, está fazendo diferente e uma ou outra coisa consegue ser aproveitada.   
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Transcrição da 9ª Entrevista (Entrevistado 9) 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: (  ) Diretor (x  ) Gerente  (   ) Coordenador) 

Área: (  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  ( x ) Vendas (  ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  (x  ) Superior  (   ) Pós Graduação 

Área  de Formação (    ) Administração  ( x ) Engenharia  ( x ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: ( x  ) até 2 anos;  (   ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (  x ) até 2 anos; (   ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: Equipamentos 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE):  _____________________ 

Município: São Bernardo do Campo  UF:SP   

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

( x ) até 99 empregados 

(  ) 100 a 499 empregados 

(  ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

( x ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

( x ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(  ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(  ) Incentivos Fiscais 

 

Comentário do Entrevistado: Nos temos soluções diferenciadas nos nossos compressores, nos nossos 

equipamentos que os clientes apreciam bastante em relação à concorrência. Os outros dois, nós não temos 

incentivos aqui, nosso produto poderia ser finamizado, mas isso nós comentamos depois.  

Em relação à incentivos, por dentro desta ótica, nós temos duas unidades de produção uma é na Suíça, é a nossa 

matriz, e nós temos uma outra fábrica na Índia onde a linha de produto é complementar. São produtos de menor 

porte, são feitos na Índia e os de maior porte na Suíça. Era tudo feito na Suíça e para poder aumentar a 

capacidade da planta desviou-se  uma parte para a Índia onde tinha uma planta que estava mal aproveitada. Para 

nossa, vamos dizer felicidade, existe um acordo de cooperação comercial entre o Brasil e a Índia, e neste acordo 

esse tipo de  compressores, não foi obra nossa, está contemplado com uma redução do imposto de importação 
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automática. Lógico depende dos documentos que você tem que tirar, não é um ex-tarifário, não é... é 

simplesmente um acordo bilateral Brasil-Índia aonde o imposto de importação normal para estes equipamentos é 

de 14% , esse é o tradicional para todos os equipamentos. No caso da Índia, o nosso produto e mais uma lista 

grande que tem neste acordo bilateral que envolve uma série de outras matérias primas ela cai para 10% . Esses 

4% fazem uma diferença aonde honestamente quando eu posso fazer com que uma máquina que eu calculo que 

possa ser feita na Índia, eu prefiro que ela seja fabricada na Índia porque eu já saio ganhando 4% , não que eu 

tenha uma concorrência grande ou predadora,  eu tenho concorrência é evidente, mas é um benefício para o meu 

cliente que normalmente tem sempre dificuldades de capital para investir e qualquer coisa que você possa trazer 

para ele é um benefício. Então nós temos isso de um acordo que não foi nem planejado por nós, eu não sei nem 

quem incluiu este tipo de máquina neste acordo, mas quem fez isso teve uma atitude positiva com relação aos 

nossos produtos, neste acordo com a Índia. 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

( x ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

( x) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

(  ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

(  ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 

 

Comentário do Entrevistado: Eu diria que nós nos encaixamos nas duas primeiras. O nosso produto, nós 

produzimos o compressor, o coração de uma instalação. Ele sozinho não funciona, eu preciso instalar uma série 

de intercoolers, trocadores que nós chamamos de equipamentos auxiliares que muitas vezes correspondem a um 

valor agregado de um produto que nós fazemos, equivalente dependendo até maior do que o próprio valor do 

miolo que é o compressor que nós fazemos e essa cooperação com esses fornecedores, quando eu falei que nós 

éramos verticalizados, era exclusivamente no compressor, mas eu preciso colocar trocadores de calor, vasos de 

compensação, válvulas, instrumentação. Enfim é uma parafernália, muitas vezes em uma instalação que você 

possa visitar você as vezes nem vê o compressor, você vê aquele monte de tubulação para todo o lado cheia de 

vasos, etc. Mas cadê o compressor?  Olha está lá no meio, aí você fala... eu não estou enxergando ele daqui, não 

você enxerga o resto. Portanto nós temos sim, uma quantidade grande de fornecedores para que o sistema de 

compressão possa funcionar e esses fornecedores eles vão desde motor elétrico, motores a combustão,  se for o 

caso de um compressor que precise de motor a gás, motor a diesel, a gás é mais comum, mas motores elétricos. 

Todos esses fornecedores de vasos, então tem caldeiraria, tem a parte de instrumentação, são trocadores de calor  

e  são razoavelmente sofisticados em função dos produtos que nós manuseamos. Então nós temos sim e como 

existe muita tecnologia envolvida, tudo isso é dimensionado pela nossa engenharia, eu mando fazer sob 

encomenda, eu não vendo máquina padronizada, cada orçamento meu, cada projeto é um filho único, que é 

calculado para aquela situação aquele gás, para aquele local, para aquelas condições e é assim. Eu gostaria de 

standartizar porque economizaria bastante tempo e dinheiro na parte de projeto, mas a gente não consegue, a 

gente tenta mas não consegue. Mesmo um projeto que um cliente nos peça... olha eu vou fazer um outro 

igualzinho lá... esse igualzinho lá não é igualzinho lá... ele é mais ou menos igual e tem que refazer a calculeira 

toda e encomendar tudo separadamente. 

Então como envolve uma transferência de tecnologia até para a construção de vasos e tudo, nós temos 

fornecedores com os quais nós estabelecemos primeiro uma relação de sigilo, porque nós vamos entregar uma 

quantidade de pré-requisitos de engenharia para que ele possa fazer conforme nosso desenho que nós... não pode 

ser passado para terceiros ou para o mercado e quando esses fornecedores são... essa relação é estabelecida cria-

se então um vínculo de qualidade, de confiança. Porque nós precisamos ter essa parceria e eu até diria que é 

difícil... é um trabalho para a gente sair de um fornecedor e migrar para um outro porque nós também não 

queremos propagar essa nossa tecnologia, divulgar essa tecnologia para muita gente porque é mais fácil vasar, 

quanto mais gente sabe mais difícil se manter um segredo, esse segredo... por outro lado você tem que estra 

sempre a próximo de um fornecedor que seja confiável e competente. Tem empresas com as quais nós já fizemos 

tratativas e trabalhamos durante anos e décadas. A nossa empresa... é muita antiga tem 170 anos de idade, de 

fundação. Então... imagina... ela tem fornecedores que as vezes continuam até hoje, tem gente que já quebrou, 

gente que já nos passou a perna em algum momento e não é mais, então a gente se alia a um outro, mas são 

sempre mudanças que a gente procura evitar. Mantendo como?  Um bom relacionamento com essas empresas e 

fazendo com que eles que tema a competência e nos atendem, com a qualidade que exigimos, que eles também 

vão... mantém uma postura justa e honesta ao longo do tempo e não tirem proveito dizendo... olha eu sou seu 

fornecedor escolhido então agora eu vou abusar.. não vai abusar... se abusar a gente vai mudar... vai criar 

transtorno para nós mas mais para você que vai perder a nossa confiança, o nosso pedido, então nós vamos para 

outro... vai nos dar dor de cabeça mas nós temos que manter uma relação de confiança entre nós.  
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Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Mais que 1 e menos 5 anos 

(x ) Mais que 5 anos 

 

Comentário do Entrevistado: É um relacionamento de longo prazo, a confiança e a colaboração não dá para 

construir em pouco tempo,  a competência e qualidade também. Não pode não existir... ainda mais no nosso caso 

que envolve realmente riscos humanos grandes. A nossa máquina não comprime ar, que já seria até um risco 

porque se estourar uma mangueira, se estourar uma tubulação de ar vai ter uma consequência. Mas nós 

comprimimos gases que são ou tóxicos ou altamente inflamáveis ou então.... ali não é só a questão mecânica de 

uma falha de uma explosão é uma questão de segurança humana, porque se vazar amônia em uma planta, cloro, 

se vazar hidrogênio, por exemplo, pode pegar fogo. Com hidrocarboneto é complicado e dependemos da 

qualidade de nossos fornecedores.    

 

 

Questões abertas 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado: Dentro da minha área na cadeia de suprimentos eu sou uma montadora, eu me 

consideraria uma empresa foco ou principal. Em vez de carro eu forneço um compressor, como eu já disse 

eu fabrico o miolo do compressor, assim como a empresa de carro usina o motor dela, mas ele tem que 

compra a chapa e tudo o mais, eu faço a mesma coisa, eu faço o meu compressor mas eu preciso então com 

o meu fornecedor de 1ª camada, eu preciso de motor , eu preciso de vasos de pulsação, eu preciso de 

trocadores de calor, eu preciso de painéis de controle com PLCs etc. para controlar isso tudo. Eu preciso de 

um skid ou não, dependendo do tamanho do equipamento eu não consigo skidar e eu preciso.... nós temos 

inclusive aqui no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil também empresas especializadas em empacotar, 

montar esse sistema para mim. Até pequenos sistemas nós fazemos aqui dentro  da nossa empresa, mas 

quando a coisa fica grande a gente não tem a capacidade aqui. Então até podemos trazer de fora do Brasil, 

uma questão logística e comercial, ou fazemos aqui no Brasil com uma empresa... nós preferimos fazer no 

Brasil.  

 

Entrevistador: Trazer mão de obra do exterior ainda é complicado? 

Resposta do Entrevistado:  Já vem pré montado e nós temos a mão de obra para concluir as coisas, a gente 

tem aqui. Nós temos o nosso corpo técnico, depois eu não sei se mais para frente a gente vai falar das 

dificuldades ou não, mas vamos seguir com as perguntas e no final eu faço o comentário, mas respondendo a 

essa nós somos a empresa foco. 

 

Comentário do Entrevistador: Então quando nós falarmos de fornecedor estaremos falando dos 

imediatamente anteriores na cadeia de suprimentos, inclusive no caso dos exemplos na serem dados durante 

a entrevista.  

 

2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: No meu caso, eu me abasteço com uma série de agregados que nós chamamos 

de auxiliares ao meu produto. Para confecção do meu produto eu não faço nada aqui no Brasil, o produto 

basicamente é a base de fundido, metais usinados.... é um compressor... é uma máquina, e ela vem como eu 

já disse anteriormente, ou ela vem da Suíça porque é nossa matriz, ou ela vem da Índia e que é o coração do 

sistema. O resto, em tese, eu posso adquirir tudo no Brasil, o mercado nacional me atende. Só que é uma 

empresa internacional, nós somos uma empresa de matriz na Suíça, mas nós estamos presentes em quarenta 

e tantos países pelo mundo aí com essas 1.600 pessoas e nós temos  dentro da nossa cadeia de fornecedores 
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imediatos, tanto de motores, como da parte elétrica, eletrônica, vasos, etc. acordo com empresas que por sua 

vez podem ou não estar instaladas no Brasil, a maioria está e que por sua vez são multinacionais também. 

Então nós temos uma... dentro na nossa logística de fornecedores, nós procuramos manter um padrão com 

esse eleito, o nosso... nosso fornecedor padrão dentro de um esquema não apenas nacional, mas 

internacional. Então eu tenho um valor, por exemplo, de instrumentação que é instalado no meu compressor, 

já está definido o tipo de sensor, o tipo de transmissor que isso nos dá... nos dá satisfação, obviamente que o 

cliente que compra a minha máquina ele pode quere algum componente específico de um fabricante x que é 

o de preferência dele e nós obviamente atendemos esta necessidade, mas o que nós vemos e que pelo nosso 

padrão nós atendemos. Quer dizer, a grande maiorias dos nossos clientes estão satisfeitos com os nossos 

fornecedores de 1º grau, como eles são internacionais nós mantemos uma... além da relação com eles de 

âmbito local, uma relação internacional. Olha porque você me vende um determinado componente na 

Alemanha por X euros e no Brasil, a sua filial aqui está me vendendo por um valor que é incompatível com 

o fato de eu comprar na Alemanha  e importar. Eu trago para cá, eu pago todos os impostos e o produto sai 

mais barato que comprar na sua filial, tem alguma coisa errada comercialmente falando, já que estamos 

falando do mesmo produto. E isso nos coloca em uma situação, eu não quero falar de vantagem ou 

desvantagem, mas pelo menos de um equilíbrio aonde eu posso saber que internacionalmente o meu produto 

tem um valor, um preço de venda que é comparável nos diversos mercados. É mais ou menos a história do 

Mc Donald´s , o preço do Big Mac para lá e para cá. Porque o Big Mac no Brasil é mais caro que todos os 

outros lugares do mundo? Pode ser uma carga tributária maior, mas a carga tributária não é o meu preço de 

custo, ela é uma questão local de vendas, o que eu não posso é ter uma incidência de um produto mais caro 

aqui do que eu teria lá dadas as importações. Se importando sai mais barato que comprar aqui porque, onde 

você está ganhando dinheiro em cima das minhas costas, eu não quero. E dentro deste cenário e mantendo 

essa nossa, eu não vou dizer fidelidade, mas os compromissos com os nossos fornecedores que não são 

muitos né... em função do produto sofisticado que nós vendemos e perigoso. Então uma vez que os 

fornecedores estão no vendor list, o vendor list não é muito grande. E essa relação é uma relação de parceria 

normalmente amparada por acordos internacionais e eu tenho inclusive, no caso aqui, parcerias com 

fabricantes locais. Eu posso até citar aqui um fabricante de motores aqui do Brasil, de motores elétricos que 

é a W, que está sozinha... nós temos acordos com a W aonde a minha própria matriz também tem lá... 

compra... cota motores da W para vender pelo mundo todo. Nós vendemos no mundo inteiro, então esses 

acordos são como eu falei... a confidencialidade para que o projeto não vase desde o início da.... que eles 

precisam de informações saber onde o negócio vai parar. Nós temos um projeto no K , o cara olha lá... qual 

a refinaria no K que está tendo um projeto... então se a W começa a falar no mercado que a B cotou um 

motor para um refinaria no K, e começa a falar para os meus concorrentes e todo o mundo já fica sabendo e 

ai através... cotou um motor de tantos HP, então é uma coisa que não pode vasar de jeito nenhum. Então 

esses acordos tem que existir 

 

Entrevistador: E o compartilhamento de informações entre vocês e essas grandes empresas fornecedoras é 

comum e frequente? 

Resposta do Entrevistado: É comum, é diário, eu preciso subsidiá-lo com algumas informações que ele 

precisa para ele me cotar aquilo que eu quero e eu tenho que chegar em um nível de detalhe razoável para 

não receber depois um susto que ele vai falar a você fechou o projeto que bom, então eu preciso daquilo que 

você me cotou... eu mando a especificação mais apurada para ele já naquela fase dois e fala nossa mas não 

foi isso que você  me pediu lá trás, esse negócio aqui vai me custar 30% mais caro, está cheio de nove horas 

que você me pediu agora... porque não me pediu antes?  

 

Entrevistador: Para os projetos vocês tem que andar bem alinhados? 

Resposta do Entrevistado: Bem alinhado principalmente na parte de instrumentação  porque hoje é ... eu 

diria para você que é a parte que mais nos dá... por parte do cliente as exigências de saber se ele está 

monitorando tudo o que ele quer, se as informações estão indo lá do jeito que ele quer. O que vai fazer a 

máquina parar ou não parar, e aí sim cada cliente tem a sua metodologia e as suas exigências que aí variam. 

Para o resto, ele acredita que a máquina está ok... que vai funcionar e não há problemas. 

 

3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: Com certeza, nós precisamos e nós estamos abertos como boa empresa de 

engenharia porque na verdade nós fabricamos... mas nós somos uma grande empresa de engenharia, o 

resultado é que sai um compressor, e nós aguardamos dos nossos fornecedores que eles nos apresentem 

soluções das quais nós não temos nenhum conhecimento e nem como ir atrás e nos apresentem novidades, 

soluções inovadoras que venham contribuir, seja na qualidade do produto, na performance em uma redução 

de custo. Então as conversas com eles não são eu quero tal componente no meu negócio, no meu 
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equipamento, na minha instalação, sempre deixamos lá... se você tiver alguma coisa nova por favor exponha 

essa novidade e nós vamos ver se de repente não compensa incorporar já essa inovação tecnológica, quais 

são os benefícios e o que nós podemos levar para o nosso cliente e para o mercado. A gente vê muito isso , 

como eu te falei, na parte eletrônica é algo que evolui com uma rapidez impressionante. Se você for olhar o 

compressor, ele é produzido quase que do mesmo jeito há 70 anos, é como um motor de carro, ele usina o 

bloco e põe ali o pistão... a mais eu troquei uma liga, melhora os materiais, arranjei uma liga melhor, mas o 

segredo mesmo está na injeção eletrônica, na parte eletrônica que agora já sabe que você está com uma 

mistura de álcool e quanto tem de gasolina, de álcool e disso e de outro... e aí o negócio vai fazendo o bicho 

funcionar melhor e nós estamos abertos, nós não somos os conhecedores desta área e o cliente sabe o que 

nós queremos fazer com o equipamento e estamos abertos a... não só abertos mas as vezes cobramos dos 

nossos fornecedores o que eles tem de inovação para que nós estejamos sempre na crista da tecnologia com 

relação inclusive quanto a comunicação remota, Enfim máquinas que operam sem ninguém estar perto, as 

vezes que se auto regulam, agora a informática nos permite tudo isso. Elas descobrem... elas percebem as 

falhas e elas se auto corrigem dentro de um limite de segurança. 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado: Aqui não tem jeito é um contato permanente, então essa colaboração ela é fruto 

de um contato diário, de troca de informações, troca de problemas. Os pepinos são as melhores coisas, o 

cliente pede alguma coisa estranha ou a gente já teve uma experiência esquisita com determinado... com 

uma máquina no passado, então o importante é ter esse vínculo sempre com aquela mesma empresa e uma 

coisa que me deixa um pouco triste é quando nós temos um interlocutor físico, uma pessoa... e ele com 

quem nós falamos a tanto tempo... ele sabe... ele entende... ele tem um time atrás que dá o respaldo e aquela 

pessoa de repente some. A empresa ou faz um corte de pessoal ou ele se aposenta, se for se aposentar a 

gente até fica feliz porque ele pelo menos chegou aonde tinha que chegar na vida dele, mas quando você 

perde um contato daquela pessoa, aquele contato humano, apesar de estar tudo registrado lá no passado, o 

pessoal usa SAP, CRM e todas essas tecnologias para manter o histórico da relação. Isso tudo é muito bonito 

mas é uma biblioteca totalmente impessoal, o que nos interessa e que a gente percebe que aí criam-se de 

novo a necessidade de restabelecer um contrato e quando você perde o contato com aquela pessoa que 

realmente entendia, o interlocutor, que sabia como tratar, o que realmente você quer dizer com aquilo, que 

sabia dos casos anteriores e por isso já sabe como que não deve ser feito e como deve ser feito. Neste 

aspecto é muito importante por isso nós valorizamos reuniões com esses clientes, promovemos fornecedores 

né... nós promovemos.... na verdade eles nos vêm com o papel de cliente deles, então eles nos chamam para 

continuar mantendo e muitas vezes se antecipam a uma situação como esta. Olha aquele seu interlocutor vai 

se ... vai agora embora para o escritório nosso lá na Alemanha ou nos Estados Unidos. Puxa nos vamos 

perder o contato... não se preocupem porque nos vamos ter a pessoa tal... está passando tudo. Você... hoje 

em dia apesar de tudo, de tanta tecnologia, celular, e-mail e tal, não adianta, por trás de tudo isso tem um 

homem que sabe, ela é que sabe, essa pessoa sabe. Ela só usa a tecnologia  para registrar, fazer a coisa 

andar, comunicar, enfim... calcular e esse relacionamento. Até porque nós não temos tanto... nós não 

compramos do mais barato... nem o que está em oferta, não compramos pela internet e nós temos que ter... e 

chegamos as vezes a brigar com os nossos fornecedores e empresas, e falar olha a pessoa A saiu, mandaram 

para outra função e agora tem a pessoa B, só que a pessoa B não nos atende do modo como a pessoa A 

atendia, tem que comer mais feijão aí porque ele não está entendendo o que nós estamos falando, o outro 

não só entendia como já resolvia antes de terminar a pergunta ele já sabia a resposta. Então por favor ou 

vocês estão arriscados a perder este posto para alguém que saiba resolver. 

 

Entrevistador: A cadeia de Suprimentos em que sua empresa está inserida compartilha recursos humanos 

ou materiais? 

Resposta do Entrevistado: Sim, compartilha recursos... nós temos por exemplo junto a alguns 

fornecedores... nós precisamos fazer alguns testes, por exemplo. Então o meu fornecedor de motor, como é 

um equipamento grande, eu não tenho recurso aqui... eu preciso fazer o teste do motor acoplado na máquina 

antes de entregar para o cliente, eu não consigo fazer aqui, tenho que fazer lá... o equipamento vai até lá e 

usamos os recursos dele, que ele disponibiliza para fazer essa checagem, este teste do equipamento nosso 

montado com o motor dele. Então isso já é uma... essa cooperação existe. Eu diria que este é o caso mais 

clássico em que nós temos que usar essa cooperação, também ocorre na parte de controles, o fabricante do 

painel acaba fazendo simulações, etc. onde nós precisamos usar os recursos dele para mostrar que está 

controlando... que vai controlar direito, que está tudo certo, que o cliente fica sabendo já que vai acender a 

luz quando der um problema, coisa desse tipo. Então essa cooperação é necessária. 

 

Entrevistador: Agora, somente para concluir, existe o compartilhamento de recursos humanos? 
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Resposta do Entrevistado: De pessoas também, o que nós temos é na parte de confecção do projeto eu 

tenho aqui competência e gente na parte de engenharia de projeto, com cadistas, com projetistas que estão 

todos integrados, nós somos uma empresa que tem um servido central de engenharia que fica na Suíça e 

depois ele distribui, através da internet e das redes. Eu tenho acesso a essa... e como se o escritório de 

engenharia fosse esparramado pelo mundo, então nós aqui fazemos projetos, quando a nossa carga está 

baixa, nossos projetistas trabalham para projetos no Irã, projetos no Canadá, projetos tal... da mesma forma 

que lá, ele pode estar fazendo, ele pode estar ajudando em um projeto do Brasil. Nós alocamos estas horas 

como se o escritório fosse o mundo, nós não temos limitação. Mas a nossa capacidade de engenharia ela... 

vamos dizer, ela é restrita a tecnologia que é o nosso know-how, uma vez que eu defini aquilo que é o básico 

para a nossa engenharia e que é o que vai fazer com que você precise depois detalhar o sistema, desenhar as 

tubulações, etc... nós não queremos perder tempo com isso porque não é a nossa meta, não é o core 

business. A gente ficar dimensionando o tamanho da tubulação, a posição da válvula, isso daí não. Então 

nós contratamos... sim dependemos da engenharia, por isso nós temos este parceiro aqui no Brasil, nós 

temos no mundo todo. Especificamente no Brasil nós temos um parceiro que nós chamamos de packager, 

que é um empacotador. Ele recebe as informações  básicas da nossa engenharia e ele então com a 

engenharia dele nós vende as horas de desenho, projeto. Então ele calcula os diâmetros, comprimentos, etc. 

Nos envia apenas para uma conferência, nos temos um supervisor que diz não... está tudo certo, mas todas 

essas horas nos compramos desse fornecedor local, assim como nós compramos do mundo inteiro. São 

empresas de engenharia que trabalham para nós. 

 

Entrevistador: E quanto a objetivos comuns, você considera que a sua empresa e o seus fornecedores estão 

alinhados em termos de objetivos? 

Resposta do Entrevistado: Em alguns casos sim, eh... principalmente com essa... essas empresas que 

fazem essa nossa complementação de engenharia. São empresas muito ligadas no que está acontecendo no 

mercado, então eles sabem de muitos projetos aonde nós mesmo tentando acompanhar todos os possíveis 

novos negócios que estão por aí pelo mundo, através da imprensa, através de banco de dados que nós 

compramos. Enfim tudo isso está livre no mercado, é comum este pessoal entrar em contato conosco e nos 

falar ah... você viu? Vai ter uma nova planta lá não sei aonde... alguém já me perguntou se eu podia 

trabalhar e tal, mas não é a minha área... enfim e vai ter lá um compressor de gás, você estão sabendo porque 

eu já fui lá, eu já fui ver, porque eu também monto sistema... esse pessoal eles não trabalham só conosco, 

eles montam sistemas de bombas, sistemas de transferência de materiais, então ele volta e fala olha eu sei 

que vai ter compressor, você já viu isso?  Poxa eu não vi.... Puxa vamos lá junto e tal... porque? Porque ele 

não sabe fazer o meu compressor em compensação se ele me avisa que ele pegou um peixe lá na frente, a 

gente corre junto para fazer uma churrascada de peixe lá. Então existe essa cooperação sim, ele nem é 

formal e nem precisa ser formal. É um interesse mútuo, porque ele sabe se eu não for atrás ele não vai ter 

nada para fazer. Então se ele me avisa... e as vezes ao contrário acontece, eu descubro uma situação dessa e 

falo para ele me cota isso aqui porque é para um projeto X lá no Acre, nossa eu não estava sabendo... mas lá 

então eles vão precisar de sistema de transferência, de bombas... isso, daquilo que não tem nada a ver 

comigo e ele corre lá e começa a perguntar. Você não vai precisar e etc., então eu abro uma porta para ele, é 

uma situação ganha-ganha, todo mundo se ajuda e acaba saindo negócio em várias áreas.  

 

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados a sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: O que é aprimorado, processos mais enxutos é uma busca constante, mas o que 

nós temos percebido  é uma maior... uma maior integração, não no sentido de processo enxuto mas em 

processo mais bem coordenado. Nós temos vários tipos de fornecedores e se algum deles falhar no 

compromisso... porque hoje em dia é algo que deixa bastante surpreso né... é como o mercado, no caso dos 

nossos clientes, evoluíram no sentido de achar que um equipamento, muitas vezes complicado, sofisticado e 

até de ordem perigosa em termos de instalação pode ser instalado no prazo que eles acreditam que a coisa 

possa ser. É lógico que você pode pedir o que você quiser e depois quem vai fazer não tem que concordar 

tem que falar a verdade, olha não dá para fazer em 15 dias, vai demorar 90, não tem como fazer isso em 15 

dias. Chegar no funileiro e falar bateu na minha porta aqui dá para arrumar? Dá. Então você tem 10 minutos 

para fazer, em dez minutos eu não consigo, não dá nem para desamassar, muito menos pintar, secar, polir... 

esquece é pelo menos dois dias para arrumar isso aqui. Ah mas eu preciso em 10 minutos, então procura 

outro. Essa... como nós temos essa complexidade de fornecimento, hoje essa integração ela é muito 

importante com os fornecedores na otimização dos prazos. Porque querendo ou não querendo  instalar ou 

entregar um produto, entregar um serviço em um tempo X ou em um tempo 2 X , esse 2X é mais caro, não 

tem jeito, para todos os lados, tanto para o cliente como para nós. Então hoje a grande briga é... o desafio, 

não uma briga, um desafio, manter a nossa qualidade, a nossa competência. Quando eu falo em qualidade é 

a qualidade do produto entregue lá na ponta, nesse menor prazo possível. A gente está vendo que a parte de 
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custo, tem algum impacto claro, mas essa questão de prazo... e sem uma sintonia muito boa com os nossos 

subfornecedores vai acontecer de você estar com um carro, fazendo uma analogia, você estar com o carro 

pronto, mas o cara esqueceu de te entregar os pneus. Mas você fala quanto vale o preço do pneu no valor do 

carro, não vale nada perto do carro o que é quatro pneus, mas se não tem pneu o carro não vai andar. 

Esquece por causa de um pneu, não precisa nem... chegaram três faltou um pneu, pior ainda né, como que 

faltou um pneu, mas alguém errou aqui e só pediu três, mas precisa quatro... cadê o outro?  Esse um vai 

demorar mais uma semana... gente o carro está pronto, eu não posso tirar ele... eu não posso fazer nada por 

causa de um pneu, então aquela logística toda... como o nosso produto não é seriado, ele realmente é um 

produto de alfaiataria, você tem que ter uma equipe muita boa. O próprio fornecedor muitas vezes nos ajuda 

a manter os prazos que a gente colocou porque ele está preocupado com o dele e a gente as vezes no 

contexto apesar de tudo ser informatizado, controlado, etc. não dá são dezenas... centenas de itens. Pisa na 

bola com um... é aquele pneu que o cara nossa e agora. 

 

6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas as demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: A primeira é sem dúvida a qualidade, essa é inclusive um... é o nosso chavão de 

vendas tanto para a parte de máquinas novas como para a parte de pós vendas, o serviço que nós prestamos 

tanto para equipamentos que nós fabricamos como para equipamentos de terceiros. O nosso lema e a nossa 

reputação, ela é calcada na qualidade do nosso serviço que naturalmente implica que existe por trás disso um 

custo, um valor né... não vou nem falar de custo eu vou falar do valor... que essa qualidade ela é know how, 

conhecimento adquirido pela empresa no desenvolvimento de soluções próprias e quando eu falo próprias 

soluções patenteadas que são realmente são reconhecidas como as melhores do mercado e somos presados 

por isso. E pelo menos até a presente data, como eu lhe disse a empresa completou no ano passado 170 anos 

de fundação. Nesses quase dois séculos, 1.7 séculos de existência sempre foi o lema manter a qualidade 

dentro de um custo, vamos dizer compatível com o que o cliente estaria disposto a pagar e tem sido muito 

bem sucedida, com um crescimento ano a ano dos negócios. Então continuarão... a empresa continuará 

mantendo esse lema como sendo o principal aspecto, é reconhecido pelo mercado. Paga-se mais para ter um 

melhor produto, esse é o cliente que nós procuramos e é o cliente que nos procura. Perdemos alguns clientes 

preocupados mais com a questão do investimento, sim, mas faz parte do negócio e é por isso que nós temos 

concorrentes mais baratos do que nós, mas nós estamos observando que apesar do concorrente vender o 

equipamento para o cliente que naquele momento talvez naquele momento tivesse uma pequena... não 

conseguiu justificar a compra do nosso, estava sem dinheiro mesmo para isso e precisava ir para a frente, 

depois quando ele precisa fazer então uma intervenção naquele equipamento ele nos chama e eu falo... Bom 

você vai ter um  outro fornecedor com uma assistência técnica mais em conta, a minha vai ser mais cara 

porque eu vou te trazer uma diferença. Ah não mas na época eu estava sem dinheiro e agora eu tenho, então 

você vai pegar o equipamento dele que eu sei... e você pode usar os seu produtos porque a gente sabe que 

com a sua tecnologia, mesmo que não fique igual o seu, vai ficar melhor do que está. É reconhecido que 

você é muito bom na hora de recuperar os equipamentos da concorrência. Então por favor, como eu estou 

com dinheiro, você pode fazer. E a gente prova que isso se paga, ele gasta um pouco mais mas ele tem uma 

satisfação muito maior, Então ele não gastou mais, ele gastou menos, enfim. Porque depois que a máquina 

entra em serviço ele percebe que ele tem muito menos intervenções, ele fala nossa eu economizei mesmo 

gastando mais naquele momento, a gente recupera... nós estamos investindo bastante agora nesse mercado 

de pós venda. 

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? Para começar a sua 

empresa é flexível em especificação e em prazos? 

Resposta do Entrevistado: Não, não é flexível uma vez que a... que o produto está definido mudanças são 

todas possíveis porém elas vão ter implicação imediata no custo e no prazo, porque nós vamos ter que rever, 

o nosso produto não é seriado então nós vamos ter que rever tido que eu tinha projetado para fazer alguma 

adequação de projeto e isso vai implicar na engenharia envolvida, fornecedores que talvez já tenham sido 

contatados e com encomenda feitas, porque tem itens que são... e se o sujeito muda alguma coisa... ele muda 

o motor, e o motora atinha sido encomendado, o motor já está em produção. A empresa que fornece o motor 

vai falar não, meu amigo se eu para este motor agora você já vai ter que me pagar uma parte do motor, 

multa, enfim e aí o outro vão contar a data zero nova é agora. Então tudo isso é uma desgraça, então essa 

não flexibilidade ela é em função do produtos que nós vendemos. Eu posso fazer mas vai ter implicações 

sérias, normalmente a gente exaure todas as possíveis mudanças que poderia ter com o cliente final. Bom 

então é isso que nós vamos fazer? É isso... porque a hora que eu apitar aqui o início do jogo é um ano para te 
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entregar. Um ou outro ajuste da para mudar... lógico da para fazer, mas se for algo maior a gente para tudo e 

vê quanto já saiu a conta, zera e começa de novo, mas aí vai ser um impacto horrível para todos. 

 

Entrevistador: E em relação à capacidade de entrega, o prazo? 

Resposta do Entrevistado: Quando acordamos um prazo, em função da nossa experiência... ele só fura 

quando existe um problema de realmente força maior que não é dentro daquilo que foi planejado. Nós temos 

uma consciência... uma experiência muito grande nessa área e como são muitos e muitos projetos, nós 

sempre levamos inclusive... cometamos com ele... olha um projeto parecido com o seu entregamos no ano 

passado, no outro, nós podemos mostrar para você como foi a questão de fabricação, de cronograma, sem 

entear nos detalhes, nós conseguimos entregar neste prazo, é factível e até percebemos que tem uma 

melhoria possível aqui no meio, então poderia reduzir... mas esse é o prazo. E nós só não conseguimos 

atingir quando há ou uma mudança de rumo, geralmente é o cliente que está trazendo, ou uma... um fato 

totalmente fora do nosso controle. 

 

Entrevistador:  A colaboração com fornecedores elas ajudam a sua empresa a aprimorar as capabilidades 

de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: Eles ajudam... eles ajudam... e essa ajuda ela já ocorre sempre na fase 

preliminar, quando nós pedimos... sentamos lá e eles propõe alternativas. Alternativas podem ser... não 

existir... nós temos um outro fornecedor de motores que geralmente, dependendo do cliente, ele tem... ele 

seria a W no caso, esse outro fornecedor de motores preferido por alguns clientes, no ano passado, há pouco 

mais de um ano, teve uma mudança em termos de comportamento porque ele voltou, ele instalou uma 

unidade brasileira para atender o mercado brasileiro e a primeira parte dessa... ele tem os seus planos de 

crescimento, a primeira unidade de produção ela contempla motores que são motores que atendem o meu 

mercado e ele é meu fornecedor fora e então nossa... ele veio... ele nos procurou e falou olha se você já tinha 

né... a gente vive uma certa dificuldade com o Brasil, a gente vende para vocês em mercados fora do Brasil, 

mas agora no Brasil nós estamos trazendo uma solução de parceria que já existia internacionalmente, mas 

agora nós temos uma produção local. Venha visitar a nossa fábrica, venha ver as nossas competências e 

realmente isso mudou um pouco o cenário, nós tínhamos um fornecedor famoso, internacional e temos um 

segundo agora com a mesma competência do outro, com uma tecnologia até com algumas novidades, uma 

coisa bacana, com prazos bons e com produto feito aqui perto que é fácil do cliente ver, o cliente final... nós 

como cliente dele, controlar a qualidade, fazer inspeções... quando um motor vem da Índia, da China ou da 

Alemanha é mais difícil. Então existe sim esse aporte do fornecedor , do meu fornecedor de primeira linha, 

contribuindo... dizendo olha eu tenho uma coisa legal para você.   

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

Resposta do Entrevistado: Temos, nós estamos implantando alguns índices né... existem índices da 

companhia como um todo, aonde nós temos as metas que vão desde o início que... imaginando uma força de 

vendas... uma força de contato com o mercado, que seria o meu cliente nós temos eh... nós temos medidores 

de frequência de contato com os clientes para saber se nós estamos visitando todo mundo lá, eh... dentro 

desses medidores a gente tem medidores de levantamento do que o cliente tem no mercado instalado, 

equipamentos que nos interessariam para poder fazer algum tipo de intervenção e nós temos até aquelas 

medições tradicionais, saber o nosso estoque, quais são os itens que tem maior rotatividade, menor 

rotatividade, o que sai o que entra, o que está faltando e essa... esse sistema aí tem que ser aprimorado 

sempre da melhor forma possível e naturalmente nós temos os indicadores de satisfação do mercado, dos 

nossos clientes, o que eles acharam dos nossos serviços, eu diria para você que...  

 

Entrevistador: E em relação à operação, em relação à qualidade, zero defeito, menor retrabalho, zero 

acidentes. Estes indicadores vocês utilizam? 

Resposta do Entrevistado: Nós temos todas estas metas mas nós monitoramos isso e tentamos sempre 

aprimorar. Como eu falei, nós somos na questão do que diz respeito ao nosso fornecimento... uma vez que 

eu forneço uma instalação completa e está com motor X, esse motor não fui eu que fabriquei, eu só vendi, 

no momento que eu entrego, o fabricante do motor passa a ser o responsável pela qualidade, pela 

manutenção, pelos problemas que o motor venha a apresentar, o máximo que pode acontecer, eu diria para 

você que eu não lembro quando isso aconteceu, o cliente liga para mim e diz o motor está dando problema, 

eu já liguei para o fabricante, a gente acordou na época que seria esse motor, e ele não está me atendendo, 

ele não está me respondendo, ele está me dando dor de cabeça, você que trabalha com ele vai lá e me ajuda a 

gente resolver isso daí. Apesar que eu sei que você vai chegar aqui e vai olhar para o motor e você não sabe 

nada de motor e não vai resolver, mas eu estou pedindo a sua ajuda porque eu estou com uma dificuldade. É 
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raro isso acontecer, muito raro, eventualmente acontece. No que diz respeito ao nosso equipamento sim a 

gente mantém essa... esse controle de tudo o que está acontecendo para melhorar os processos, melhora... 

hoje mesmo, em função disso, nós estamos ampliando... apesar de ser um custo maior, estamos ampliando o 

nosso estoque aqui no Brasil de peças, não só de fornecedores estrangeiros, mas de fornecedores locais. 

Quando eu falo que a gente é bem verticalizado eu também mando fabricar peças com a minha engenharia e 

o meu design aqui no Brasil, com fornecedores locais, eu não trago da Europa, onde na verdade é fabricado 

por mim. Eu tenho um centro de fabricação na Suíça grande, mas tem muita coisa que não compensa trazer 

de lá, a qualidade aqui é alta... é feito sob encomenda nossa, com a qualidade garantida por eles e controlada  

por nós, mas nós vínhamos mantendo um estoque um pouco tímido. Esse estoque tímido, ele tem um 

impacto no prazo de atendimento de um cliente. Ele precisa da peça, ok... eu vou mandar fabricar e vai 

demorar 30 dias, nossa... caramba... eu tenho uma peça que você precisa, mas a outra não, mas sem a outra 

também não funciona, vai precisar das duas, precisa... essa daqui vai demorar 30 dias. Então o cliente fala 

não... o que nós temos...  mas para nós é assim o que que está... onde fica este equilíbrio. Se eu mantiver um 

estoque grande isso é dinheiro, capital, etc. Voltando naquele assunto, mas operacionalmente falando o meu 

cliente fica insatisfeito, o que vale mais a satisfação dele mesmo que eu aumente um pouco o preço da peça 

porque ficou em estoque, como é que está isso daí?  E nós fizemos um trabalho nesse último ano e meio, 

justamente com os nossos principais clientes e perguntamos para eles o que que você prefere que eu tenha 

mais peças em estoque, talvez com um custo para mim um pouco maior que eu vou ter que repassar, mas a 

hora que você ligar eu te entrego... está aqui é questão de achar o técnico para levar e instalar na máquina 

para você.  A sua produção não para ou vai parar muito pouco ou você prefere continuar do jeito que a gente 

tenta sempre otimizar uma entrega que vem de fora, mas sabe como é trouxe equipamento de fora, o 

fabricante local que precisa... como é que você está achando? E a resposta foi... assim nesta pesquisa, o 

pronto atendimento a um custo um pouco maior foi a resposta de todos, de todos... e que isso está ocorrendo 

de verdade. Nós aumentamos um pouco os nossos preços, normalmente a gente fecha contratos anuais, 

aonde a pessoa já sabe quanto vai custar a peça A, B, C, D e tal... negociamos um preço... olha eu vou te 

manter em estoque mas vai custar mais um real, dois, três, cinco... Ah, ótimo mas eu fico mais tranquilo 

porque a hora que quebrar eu sei que ela está na prateleira. 

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: Pensando no meu fornecedor, num primeiro momento as minhas encomendas 

de peças e... elas vão aumentar um pouco, para ele é bom, produz mais e vende mais, mas é som em um 

primeiro momento, depois nós voltamos a cair naquele regime de pedir, olha na hora que o meu estoque 

baixar, praticamente gera um pedido, aí já é tudo on line, computadorizado, bateu.. pá você produz, me 

devolve, eu ponho aqui. O grande problema é que eu não tenho muitas peças standard assim, o meu número 

de peças standard é pequeno. Então muitas vezes eu tenho estoques aqui específico para o cliente A, para o 

cliente B, para o cliente C então tudo é feito sob... a manga dele é um pouco maior que a do outro. Então a 

gente tem que fazer isso, mas é algo que dentro de um cenário, onde tudo o que eu faço é customizado, eu 

estou procurando standardizar uma metodologia de atendimento dentro do customizado que é um negócio 

meio louco de fazer, mas está dando certo e dependo do fornecedor claro, ele tem que estar participando. 

 

10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado: A qualidade para nós é inquestionável, mais qualidade hoje a gente não busca 

porque ou atende a minha qualidade ou não atende. Nós já trabalhamos com um nível muito alto de 

qualidade em tudo componentes, em tudo. O que precisa realmente sim acontecer é que eu vejo isso muito 

mais aqui no mercado local. Se eu vou acionar um fornecedor em mercados externos, a gente percebe 

claramente que um fornecedor nos Estados Unidos, tem muito fornecedor americano, fornecedores na 

Europa, eles são muito mais rápidos para fornecer um produto que aqui eu tenho o mesmo... um fornecedor 

para praticamente o mesmo produto, tem um maquinário praticamente parecido, que já sabe fazer, ele 

demora muito mais. Então esse muito mais eu não sei se é um pouco de comodismo desse fornecedor 

porque ele sabe que se eu encomendo fora do Brasil, a qualidade não se discute, os valores as vezes são mais 

interessantes aqui... agora mudou não estão mais interessantes, mas enfim voltou a ficar mais ou menos 

equiparado porque o dólar subiu e então... ele não tem muita vantagem, mas como existe todo uma 

tramitação do deslocamento daquele componente para o Brasil que por menor que ele seja, que ele possa vir 

de avião, ela ainda bate na alfândega, corre o risco de ficar parado, e tem o processo, não adianta, não vai 

chegar na alfândega e sair em duas horas, ele vai ficar alguns dias, ele vai... alguns processos podem ser 

acelerados dependendo da maneira como você traz mas aí o custo sobe demais e aí não faz sentido. E a 

gente percebe então porque que o sujeito lá, eu não estou falando... eu estou falando de por na porta, eu 

botei uma encomenda no fabricante X, então ele recebe e aquele lá em quatro dias me entrega o produto, na 
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qualidade que eu quero, tudo certo. E o do Brasil, ele demora oito dias, porque o cara lá faz em quatro e aqui 

você faz em oito. Isso nos gera, vou dizer para você comentários, para não falar descontentamento, mas 

comentários por parte destes nossos clientes, a pessoa que está precisando do produto aqui. Os meus clientes 

são a grande maioria empresas multinacionais que tem nossas máquinas nesse outros países e lá como tem 

uma pessoa... que é uma cabeça que fica vendo corporativamente, ele fala porque que lá na Alemanha você 

me atende quando eu preciso arrumar a máquina, que aliás a máquina é a mesma, o modelo nem muda a 

letra, como é que lá ele me atende em uma semana e aqui você me atende em três. Aí eu falo bom porque lá 

eu tenho essa velocidade de produção e tal e tal... aqui eu não consigo, mas você não pode? Então se eu 

produzir lá na mesma velocidade até botar em um navio, por em um avião, chegar, passar na alfândega e tal, 

meu amigo vai levar a mesma coisa, aí fica esse prazo totalmente inflado. Porque você não fabrica no 

Brasil? Eu fabrico, mas o meu fornecedor ele ainda não consegue fazer na velocidade do outro, ou não quer 

fazer, eu não entendo, eu não quero me meter, eu só fico pressionando, mas a gente percebe que há uma 

falta de produtividade nesse fornecedor local, que a qualidade não adianta, ou ele fala eu posso ir mais 

rápido mas não atender a sua qualidade. Então eu falo joga fora porque eu não vou comprar, você tem que 

me atender com a qualidade, mas tem que melhorar as suas velocidades aí, e eles não... oh e isso é que a 

gente mais tem dificuldade. 

 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: As de melhorias até comparativamente, a tendência eu falo, a cooperação para 

ele é bom e se ele consegue, nossa ele me ajuda muito e ele está querendo que eu force e eu consigo forçar 

com argumentos. Dizendo olha, você me desculpa mas o fornecedor A faz porque você não consegue fazer, 

eu não quero trazer lá da Coréia, geralmente essa cooperação eu diria.. não vou dizer que é na base da 

amizade, mas é um relacionamento que até meio informal, gera resultados. Porque nós também podemos, 

como a qualidade nos atende, gera possibilidade e muita vezes acontece dele também produzir peças para 

nos atender fora e desta forma esta cooperação leva a estas reduções de custo. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 

Resposta do Entrevistado: Principalmente na parte de aplicação e montagem dos componentes que não são 

raros os casos em que nós enviamos esta engenharia preliminar, com os dados tecnológicos,  e o nosso 

pessoal até tem por razões de conhecimento uma prática... sabe como que a instalação ficaria e ele nos 

apresenta uma solução diferente lay out de tubulação, mas com melhorias de custo porque ele também está 

preocupado em quanto vai custar aquele negócio, ele vendeu aquilo e a gente se surpreende com a 

criatividade de determinadas soluções do pacote como um todo que eles apresentam e que talvez porque já 

tínhamos feito no passado algumas instalações similares a gente usa repeteco do que já foi feito, até para não 

perder muito tempo. O pessoal vem com umas soluções muito criativas, não que nós não pudéssemos ter 

chegado lá, mas a gente não parou para pensar nisso. Como ele está preocupado com isso, preocupado com 

prazo, com o custo que ele vai ter para fazer, porque nós compramos dele tudo isso. Tanto a engenharia de 

detalhamento como a própria construção, o procurement nas compras e todas essas parafernálias eles 

cuidam e nos entregam tudo pronto. A gente se surpreende com essa cooperação e utiliza até esse novo... 

para projetos que a gente tenha lá na frente, inclusive avisando se você me permite utilizar essa sua ideia 

porque tem um projeto lá na Áustria que quem está fazendo não é você é outro, mas a gente poderia, você 

quer vender para os caras a sua engenharia, cobrar alguma coisa pela solução que você encontrou que não é 

justo que você teve a ideia e passar para o cara da Áustria copiar e fazer igual, até pode desde que pague 

para você alguma coisa e isso funciona bem. A gente percebe que depois estas empresas entram em contato, 

a gente pula fora, e se tornam  amigos e falam tá bom eu estabeleci contato com um parceiro agora lá na 

Áustria que faz o que eu faço e entende, a gente fala a mesma língua e foi bom que você nos ajudou porque 

eu contribuo até para que ele tenha ganhos novos, apesar de ser um projeto que eu não estou envolvido. 

 

Entrevistador:  E além de projeto, os fornecedores sugerem melhorias de materiais ou de componentes? 

Resposta do entrevistado: Eles chegam, mas normalmente eu vou falar para você eu não via até hoje a 

hora que eles apresentam isso a gente voltar atrás e falar OK. Dada a experiência da empresa, como a gente 

especifica que tem que ser tais materiais para fazer, normalmente isso já é conhecido em função dos 

processos que a gente esta acostumado pelo mundo com aquele produto, aquela matéria prima, aquele 

negócio, aquilo não.  E eu diria que até há um certo conservadorismo nosso e fala esse a gente sabe que 

funciona o outro se não conseguir provar que funciona... podemos até ter como... porque você sugeriu?  

Sugeri por causa de disso e disso... legal vamos levar para a bancada de teste... vamos resolver, vamos usar 

isso aí no teste lá para ver se realmente não dá problema, porque se funcionar bem aí nos vamos aprovar e 

mostrar para o cliente lá que funciona. O que nós temos recebido de feed back com novidades, também é 
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sempre mais na área de controle, na parte eletrônica, recentemente mesmo nós estávamos com uma 

especificação, por exemplo, para usar um determinado PLC de um fabricante com determinado modelo, e o 

nosso assessor de engenharia, o nosso empacotador falou, olha eu trabalho com o fabricante B que não é 

europeu, ele é americano, bom mas nós também trabalhamos com ele, quando o cliente pede nós 

trabalhamos. O cliente pediu alguma coisa neste caso? Não ele não pediu, então eu acho que a gente pode 

ofertar porque... há porque nós trabalhamos com ele e ele tem uma alternativa que nós usamos há pouco 

tempo, com um negócio até mais complexo do que o seu aqui... nossa fantástico, já está rodando e funciona 

muito bem aqui no Brasil, lá fora tem vários instalados. É muito mais em conta, muito mais fácil de 

programar, muito mais... você não faz ideia. Aí ele nos ofereceu essa alternativa, a nossa engenharia, o 

nosso pessoal de controle olhou... é a gente já tinha ouvido falar mas não tinha trabalhado assim 

praticamente com esse negócio, poxa nós gostamos da ideia e o cliente final, ele aceita essa alternativa. Ah, 

o cliente final.. eu aceito, eu também trabalho com essa marca, não tem problema nenhum e está mais 

barato. Nossa e funciona, nossa pode por... pode por. Então houve essa contribuição neste projeto. 

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: A nossa meta, dado que a qualidade é o carro chefe, como eu já falei essa 

qualidade implica no valor que não dá para sair fora dele. Toda a melhoria do processo dos fornecedores, e 

depois da cadeia... dos clientes. Toda essa... a meta disso tudo é promover um maior market share, um 

ganho de mercado, ou seja, o crescimento da própria empresa como um todo, a gente vê muito no mercado a 

questão do crescimento com o barateamento das coisas, com uma produção vamos dizer assim, sempre 

voltada para atingir o seu mercado com um produto bom, talvez não tão bom quanto o anterior, mas mais 

barato de forma que o consumidor fala, olha eu estou gastando menos. Ah, você está gastando menos, mas 

aquele pneu dura menos também... mas eu gastei menos no meu pneu. Não nós não somos assim, o nosso 

mercado é um mercado de um consumidor que vai pagar mais pelo pneu sabendo que aquele pneu vai rodar 

30% a mais do que o anterior que você tinha comprado lá, e dando mais garantia na curva porque vai brecar 

na chuva e ele tal... tal... tal... Então nós não procuramos a grande venda em massa, mas nós temos 

concorrentes no mercado, nós não somos os únicos a trabalhar com esse tipo de equipamento. E nós 

queremos com essas melhorias de rapidez, eficiência, as dicas dos fornecedores, uma melhor integração 

global com tudo isso, levar para o cliente uma proposta que faça com que ele realmente não compre do 

concorrente, compre da gente, mesmo pagando um pouco mais, mas ele vai ter que.... Toda a cadeia desde o 

nosso fornecedor  até o momento em que a planta lá funciona, ele é uma cadeia cada vez mais tão confiável, 

como sempre foi, mas trazendo sempre o top de benefício para eles, seja no prazo, seja na qualidade,  seja na 

tecnologia. Essa é a nossa meta em termos de eficiência operacional, continuar sendo o fornecedor, 

mantendo a qualidade maior possível. 

 

14. Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Não tem a menor dúvida, essa melhoria contínua que nós fazemos como toda a 

empresa faz e quase que uma rotina dentro da organização. Nós temos os medidores, vários medidores de 

performance que vão nos indicar onde a gente prometeu algo e não cumpriu, seja na qualidade, no prazo, no 

valor. Se não cumpriu porque não cumpriu, onde melhorar, o que fazer para melhorar. Isso é um processo 

que hoje eu diria para você nem se para pensar. Aquilo é automático e tem que gerar... eu  até as vezes 

entendo que é burocrático demais, gera um... se você começar a medir muita coisa onde você pode fazer 

melhorias, você acaba perdendo um tempo louco que até se perde. Então é melhor você medir poucos 

coeficientes de desempenho, que sejam aqueles relevantes, não mais do que quatro ou cinco medidores de 

desempenho, mas aqueles que interessam para mim e focar neles, e não ficar se perdendo aí. Eu já vi 

empresa que mede coisas que você não acredita... até água da descarga do banheiro ficam medindo lá para 

economizar... tudo bem se a empresa acha que aquilo realmente é relevante porque vai economizar nessa 

época em que o Cantareira está vazio e tal... OK, pode mas eu não... eu acho que existem limites... o que que 

isso vai contribuir... e se eu descobrir que está gastando água demais no banheiro, o que eu vou fazer? Parar 

a fábrica, chamar todo mundo e falar... pessoal... eu vou colocar uma descarga eletrônica ou estabelecer uma 

regra para economizar água, quer dizer aonde que a gente vai chegar... você volta em um retrocesso não dá... 

Se a conta de água na empresa, neste exemplo, aumentou neste mês o que aconteceu? Não sei... Então 

chama o pessoal... pessoal alguém deixou a torneira aberta, cuidado e tal... Mas não fica medindo estas 

coisas, perdendo tempo com coisa que não interessa. O que interessa é nossa... tem um cliente que reclamou, 

qual foi o motivo? Nós tínhamos que entregar as peças neste prazo, a gente tinha este custo  no projeto, 

atingiu o custo do projeto? Ah não atingiu...  Porque, o que aconteceu... onde saiu o desvio, vamos 

conversar, porque é isso que nos interessa... É focar naquilo que interessa, pedir o bom senso dos 
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colaboradores porque a gente não é uma empresa de 6 mil funcionários, a gente está aqui no Brasil com 22 

colaboradores, a nossa meta é aumentar bastante esse ano, apesar da crise, a nossa meta hoje está na parte de 

serviços, estamos percebendo aí um espaço muito bom. Na verdade não é um espaço é  um reconhecimento 

do mercado da qualidade do nosso serviço que demorou, mas nos... aumentando a nossa solicitação de 

serviço do nosso lado. Apesar de mais caro por causa da qualidade que a gente vende e o mercado está 

reconhecendo isso, então hoje mesmo nós estamos aí com um problema porque não é fácil encontrar mão de 

obra que você possa pegar e trabalhar em máquina deste tipo, um mercado perigoso. É para formar uma 

pessoa demora mas tem que ser assim não jeito, você não acha tem que pegar, mas é um problema bom para 

nós. Nós estamos até trazendo técnicos de fora para poder atender a demanda, até formar uma equipe e para 

não perder o cliente que aí a gente está forçando para o mercado nos procura e quando o mercado nos 

procura, se eu não posso atender... nossa eu dei um tiro no pé... era melhor eu ficar quieto, porque frustra a 

expectativa do outro lado. Então a gente está fazendo isso deslocando um técnico daqui e dali, recentemente 

nós trouxemos um técnico da Europa para partir uma máquina no Rio Grande do Sul ajudando um técnico 

nosso que é era um dos mais juniores  para ele criar competência na presença deste técnico sênior e estamos 

em um franco processo de aumento de capacidade h/h para essa área de assistência técnica, porque 

felizmente a gente percebe que não só aqui mas no mundo todo, mas agoira o Brasil deu uma acordada... o 

cliente está vendo que o barato sai caro e aquilo que você acha que é caro, dentro do razoável, não é caro... é 

um bom negócio. A qualidade tem o seu preço, mas ela tem o seu retorno e aí no frigir dos ovos sai mais 

barato pagar um pouco mais caro por algo de qualidade do que você fazer uma meia boca lá e depois só dar 

problema. Ainda bem, continuamos nesta linha e a qualidade ainda é o nosso carro chefe. 

 

 

Questões fechadas 

Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.    x  

CS2 O relacionamento entre empresas.    x  

CS3 O valor para o cliente final.  x    

CS4 A redução de custos.    x  

CS5 O melhor resultado financeiro.    x  

CS6 A redução dos prazos      x 

CS7 A inovação de produtos e serviços.     x 

CS8 Alta flexibilidade em prazos. x     

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações    x  

CO2 Ter objetivos comuns.    x  

CO3 Compartilhar recursos financeiros.  x    

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.    x  

CO5 Compartilhar recursos materiais    x   

CO6 Ter sistemas de informação interligados     x  

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.      x 

CO8 Trocar constantemente de experiências.    x  

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado     x 

CP2 Qualidade de produtos e serviços     x 

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação   x    

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.     x 

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.    x  

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.     x 

CP7 Qualidade de processos diferenciada.     x 

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos   x    

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação    x  

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes  x    

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.  x    
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FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.    x  

FP5 Agilidade no atendimento das demandas   x   

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.    x  

FP7 Qualidade de processos diferenciada.   x   

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.  x    

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.  x    

DO2 Menores estoques.  x    

DO3 Baixos custos logísticos.  x    

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.     x 

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.    x  

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes     x 

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.    x  

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.   x   

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.    x  

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.    x  

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.    x  

CE4 Os custos de estoques.   x   

CE5 O desempenho dos processos produtivos.    x  

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.    x  

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações   x    

CE8 A comunicação entre as empresas  x    

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.     x 

PD2 Reduzem os custos de operação.    x  

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.   x   

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.    x  

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.    x  

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis     x  

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.     x 

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas   x   

 

 

Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 

 

 

Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 

 x    

2 Entregar os equipamentos dentro dos prazos acordados.     x 

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 

  x   

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 

    x 

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 

    x 

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 

 x    

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 

 x    

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 

   x  
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Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

 

Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos das 

empresas envolvidas. 

   x  

2 Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas.   x   

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 

 x    

4 Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.      x  

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 

   x  

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 

   x  

7 Confiança mútua entre as organizações envolvidas.     x 

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 

    x 

 

 

 

 

 

Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico.     x 

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo. 

    x 

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 

   x  

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 

   x  

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 

    x 

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 

    x 

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 

    x 

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 

    x 
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Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.   x   

2 
A lucratividade aumentou.    x  

3 Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos.    x  

4 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes.    x  

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 

   x  

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 

  x   

7 A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou.   x   

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 

x     

 

 

 

 

Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.  x    

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos. 
    x 

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 

    x 

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 

 x    

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 

   x  

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 

    x 

7 Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência.  x    

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 

   x  

 

 

 

Finalização 

 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

Resposta do Entrevistado: Talvez eu tenha dentro desta pesquisa, eu gostaria de colocar uma posição da nossa 

empresa, da nossa situação aqui no mercado brasileiro não olhando qual, eu sou uma empresa global que atua no 

mercado brasileiro. Essa situação local de competividade. Há uma situação econômica brasileira de uma má 

gestão ativa governamental, impostos enormes, elevadíssimo, com custo social, social que eu digo folha de 

pagamento, etc.. elevada, não estou discutindo aqui se está errada, mas ela é, se comparada com inclusive na 

Europa. Apesar de toda essa carga tributária, esse custo adicional do nosso produto, o Brasil sofre visivelmente 

deficiências na qualidade de seus produtos, quando a qualidade é atingida o custo é extremamente mais alto do 

que o mesmo produto... e essa situação, é uma situação que se não for revertida, ela terá que ser revertida, ele 

prejudica de uma forma imensa a cadeia produtiva que nós estamos analisando aqui no Brasil. Então todo o 

pequeno ou médio ou grande ganho que você consegue trazer para dentro da sua organização através dessa 

colaboração com parceiros, com fornecedores, o seu desenvolvimento dentro de casa, das suas tecnologias, dos 

seus processos, ele representa, ainda mais para empresas que já estão na ponta da tecnologia, incrementos 

pequenos de ganho quando uma ineficiência estatal ou governamental, tributária enorme, imensa neste país 
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inviabiliza você até ter vontade de investir em alguma coisa melhor localmente. O meu... eu gostaria de ter uma 

empresa muito maior empregando muito mais gente aqui no Brasil, eu teria condição de fazer isso, não vejo 

porque não, mas dentro do cenário, ainda mais atual, nós estamos falando em um momento crítico aí que está 

tudo errado, uma taxa de juros absurda quando lá fora é próxima de zero. Onde é que eu vou arranjar um 

financiamento para botar uma máquina nova aqui, a máquina nova vem com... o nosso custo é imenso. Então 

hoje eu sou muito mais competitivo trazendo produtos, componentes, produtos auxiliares de fora do Brasil, 

pagando em moeda forte mesmo com o câmbio mais valorizado, recentemente teve uma desvalorização do Real, 

mas sem perspectiva de hoje do jeito que a coisa está, voltando carga tributária aumentando, os impostos 

aumentaram até na própria importação, mesmo assim fica mis em conta trazer. Nós vamos ter aí a taxa de juros 

exorbitante, não faz o menor sentido dentro de uma economia saudável, o que mostra que nós estamos com uma 

economia totalmente doente. A nossa meta no curto prazo é manter a empresa viva aqui no Brasil porque nós 

temos a esperança, em termos de grupo, essa é uma visão nossa aqui, de que a coisa vai se acertar de uma forma 

quase que obrigatória é natural, porque se não se acertar nós fechamos a porta aqui e deixo o Brasil cuidar... 

investir na soja se até isso não der problema. Para o resto eu diria para você, nós temos de novo voltando ao 

tópico a nossa meta em tudo é a qualidade, um produto de qualidade no Brasil nós temos, não posso me queixar 

e dizer que não temos fornecedores de qualidade que eu exijo e que eu forneço no mundo todo eu tenho aqui, eu 

só não tenho a capacidade de tê-los como fornecedores pela situação, da conjuntura econômica que é por sua 

vez, aí é minha opinião particular, uma consequência da incapacidade administrativa e da falta de ética, da falta 

de seriedade, seriedade para com a sociedade do governo que nós temos, não estou citando partidos, porque não 

é partido é o governante, independente do partido. No momento em que a gente tiver uma recuperação de uma 

postura ética, preocupada com a sociedade, automaticamente a economia se beneficia, porque a economia 

brasileira não tem motivo nenhum para estra ruim, nós temos sol, nós temos soja, nós temos raça, nós temos 

mercado, nós temos tudo, nós temos cabeças, temos gás, temos óleo, temos a energia eólica, temos hidrelétrica, o 

que está faltando para nós? Ética e comportamento moral dos dirigentes que devem olhar para a sociedade para 

aquilo que eles se propuseram, como político eu vou cuidar da sociedade, não isso não existe hoje e a economia 

sofre. Não é a economia que está ruim. 
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Transcrição da 10ª Entrevista (Entrevistado 10) 

 

 

Prezado Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas de uma 

cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco mais sobre os 

relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do conhecimento sobre este 

tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

 

Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função: (  ) Diretor (x ) Gerente  (   ) Coordenador) 

Área: (x  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  (  ) Vendas (  ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  (   ) Superior  ( x  ) Pós Graduação 

Área  de Formação ( x   ) Administração  (  ) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: (   ) até 2 anos;  ( x  ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (   ) até 2 anos; ( x  ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: Energia – Bens de Capital 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE):  _____________________ 

Município: São Paulo  UF: SP   

 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

(  ) até 99 empregados 

(  ) 100 a 499 empregados 

( x ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

( x ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador:  

(   ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

( x ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(   ) Incentivos Fiscais 

 

Bloco 4: O relacionamento entre a  sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por: 

( x ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

( x ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

(   ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

(   ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 
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Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(   ) Menos de 1 ano 

( x ) Mais que 1 e menos 5 anos 

(   ) Mais que 5 anos 

 

 

Questões abertas 

 

As perguntas devem ser respondidas em relação à sua empresa atual e não a experiências anteriores que o senhor 

(a) adquiriu em outras organizações. 

1. Na Cadeia de Suprimentos em que a sua empresa está inserida, e com base no diagrama abaixo, a sua 

empresa pode ser considerada fornecedora, cliente ou empresa foco (ou principal da cadeia)? Explique. 

 

 
 

Resposta do Entrevistado: Eu imagino a A como fornecedor , fornecedor de 1ª camada. Porque a empresa 

principal é quem gera a energia. Eu entenderia desta forma. Mas, você tem o  mesmo entendimento que eu? 

 

Entrevistador: Aqui não tem resposta certa ou errada. 

 

Resposta do Entrevistado: Eu estou pensando o seguinte, a gente fornece os equipamentos, reparos e 

manutenção para as termoelétricas. Então eu estou entendendo que a empresa foco ou principal é a 

termoelétrica. É isso né? 

 

Entrevistador: É isso, nesta unidade de negócios sua é basicamente isso. Mas agora se você falar para mim 

que está na unidade de vagões. O vagão talvez pudesse ser considerado como uma montadora. Então ela vai 

ter subfornecedores, ela vai montar e vai entregar para um cliente final. É só uma questão de 

posicionamento na cadeia de suprimentos. 

 

Resposta do Entrevistado:  Você pode ter vários posicionamento dependendo do lugar que você está 

olhando,  se você colocar que o cliente de 1º camada como sendo a termoelétrica aí eu viraria a empresa 

foco ou principal. 

 

Entrevistador: A empresa foco é normalmente na cadeia de suprimentos normalmente é aquela que 

comanda aquela cadeia, que coloca as regras, os padrões, as regras dela valem para os fornecedores. O 

exemplo clássico é a montadora na cadeia de suprimentos da indústria automobilística, ali é mais fácil de 

visualizar. No setor alimentício, por exemplo a N,  ela é realmente é a empresa foco porque ela vais 

estabelecer as regras para a cadeia de fornecedores. O cliente dela é o varejista ou o atacadista que estariam 

na sequência.  

 

2. Cite práticas da sua empresa ou da empresa foco, em relação aos clientes e fornecedores, que no seu 

entender caracterizariam ações de gestão da cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: Práticas... eu acho que práticas desse mercado sempre... você perguntou no 

começo sobre contrato e tudo aqui é sempre bem formalizado, mas que eu vejo que tem hoje em dia nos 

contratos que eu não via há alguns anos atrás é você sempre agora estar vinculado a um bônus ou perdas 

maiores que você teria, então por exemplo, como estamos em um cenário bem difícil da matriz energética 

do pais, a gente não tem ou a ONS não está deixando as termoelétricas fazer as manutenções conforme eles 

gostariam, eles estão vendendo energia no topo, enfim e assim vai... e eu vejo, que por exemplo, se a gente 

A conseguir entregar uma manutenção antes do tempo a gente ganha bônus, se a gente atrasar as multas são 

exorbitantes, então eu acho que isso é uma coisa que não via lá atrás. Então eu vejo mais formalização, eu 

vejo que as pessoas... o pessoal ou os meus fornecedores, os nossos clientes estão mais integrados no sentido 

de entender a situação em que o país está e conseguir de repente trabalhar em conjunto para não ter uma 

catástrofe. Eu vejo que está indo nesta onda e vejo mais neste sentido mesmo contratual, então agora você 

tem bônus... porque o que a gente ganha mais hoje é ... olha se eu parar, se eu postergar a minha manutenção 

eu vou perder X mil por dia, consequentemente eu vou te penalizar, eu e todo o resto da minha cadeia e por 

outro lado ela também está me bonificando se eu conseguir melhorar, porque ela vai conseguir gerar 

Fornecedor 
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Camada 
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de 1ª 
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energias muito mais cedo e vai ganhar muito mais dinheiro com aquilo, então eu acho que hoje tem a parte 

do desastre que vai penalizar todo mundo. Mas também tem a parte do bônus também está sendo 

compartilhada. 

 

Entrevistador: E tem compartilhamento de informações, como vocês atuam? 

 

Resposta do Entrevistado: Mas que tipo? De mercado? 

 

Entrevistador: De mercado, estratégicas, de operações. 

 

Resposta do Entrevistado: Como a gente trabalha no mercado de energia é a ANEEL, você sabe como está 

o mercado a ONS divulga, então eu acho que pelo menos não tem informação que as outras empresas não 

saberiam, a gente está trabalhando todo mundo com as mesmas informações. A troca de informação existe 

no sentido não... quer dizer... com o cliente... eu não falo direto com o cliente, mas com os meus 

fornecedores no sentido de otimizar uma coisa, algum tipo de equipamento para ter uma eficiência melhor, 

isso claro que sim como em qualquer lugar da indústria.  

 

3. Na sua visão, a cadeia de suprimentos em que sua empresa está inserida contribui para um melhor 

relacionamento/ colaboração entre a sua empresa (compradora) e as empresas fornecedoras? 

Resposta do Entrevistado: Eu acho que sim... eu acho que sim...  

 

Entrevistador: Você tem algum exemplo que ilustre esta situação? 

Resposta do Entrevistado: Tem, por exemplo, as prestadoras de serviço. Então de repente a gente está... 

tem a questão de mudança, de alteração de alguma engenharia, de algum desenho, de algum material mesmo 

que a gente compra. A gente compra muita coisa de A, então o trânsito... claro você tem mais facilidade para 

trocar informação, mas com fornecedores externos também tem, dependendo do fornecedor é... no Brasil... 

quer dizer do Brasil não, a gente importa muita coisa mas dá para fazer também... mas os de serviço são os 

que a gente tem maior troca de informação, então de repente ele sugeri alguma coisa para a gente, para 

otimizar, para melhorar o tempo de serviço que a gente faz, a gente claro com certeza está pensando em  

uma forma de diminuir, ou reduzir o tempo de parada, de fornecedor.. tem um fornecedor específico que é 

um fornecedor que a gente trabalha a mais tempo de turbina que a gente conseguiu uma redução de um dia e 

meio com a sugestão que o fornecedor deu e consequentemente ele também ganhou com isso, porque a 

gente começou a ganhar o bônus de redução do tempo de parada. Então a gente repassou também para ele, 

claro. 

 

4. No seu entender, o que caracterizaria a colaboração entre a empresa fornecedora e a sua empresa? Isso 

acontece na cadeia de suprimentos na qual a sua organização está inserida? 

Resposta do Entrevistado: Eu hoje estou pensando mais em colaboração, não estou falando só de parte 

financeira, a parte financeira é consequência mas eu entendo que os nossos fornecedores de hoje ou pelo 

menos os que a gente tem trabalhado há mais tempo, eles entendem aonde a gente está inserido, eles 

entendem o mercado em que eles estão trabalhando da melhor forma, eles não são simplesmente 

fornecedores de um equipamento dentre milhões que fazem parte de uma planta térmica, então eu acho que 

hoje eles tem, até porque você vê na televisão, qualquer um vê na televisão a situação em que o país está 

hoje. Acho que ele tem maior consciência da onde ele está inserido, ele consegue propor mais coisas, não 

estou falando que a A aceita tudo, mas consegue propor mais coisas para melhorar, para otimizar, para 

melhorar a eficiência que eu não via muito no passado dele, claro que a tecnologia é da A, mas eu vejo 

maior colaboração e maior conscientização dos fornecedores e a importância deles para a gente e para o 

mercado. Eu estou indo nesta linha e é claro a consequência é preço, prazo, o que você está buscando. 

 

5. Em relação aos fornecedores, especialmente os de 1ª camada, quais aspectos relacionados a sua operação 

produtiva são aprimorados com uma relação mais colaborativa entre a sua empresa e estes fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: Eu acho que qualidade ainda é um problema, mas não porque a gente não tenha 

fornecedores adequados, mas porque a gente tem um prazo extremamente reduzido se comparado com 

qualquer outra indústria, enfim a nossa... o nosso... a nossa demanda varia muito. Os clientes variam a toda 

hora quando eles querem fazer, mas eu acho que é mais no aspecto de prazo porque eles já entenderam 

como funciona para trabalhar neste mercado e já entenderam que se querem atender vai ter que ser no 

melhor prazo sempre. Então eu acho que isso está funcionando bem. 

 

Entrevistador: E eles são flexíveis, se você tiver que antecipar alguma coisa? 
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Resposta do Entrevistado: Eles são flexíveis... são... por isso que eu estou falando, a gente já tem uma base 

bem bacana de fornecedores que entendem o mercado, não são quadrados somente no que a gente fechou 

em contrato, no pedido de compras, no que seja, mas são flexíveis sim e muitas vezes a gente precisa assim, 

de repente pegar uma peça antes parea que a gente também consiga dar uma acelerada no nosso serviço e a 

gente consegue fazer com a maior tranquilidade. 

 

Entrevistador: Vocês fabricam algumas peças aqui no Brasil ou somente compram de fornecedores? 

Resposta do Entrevistado: A nossa unidade não fabrica a Hydro fabrica, a nossa unidade a gente compra 

muita coisa de unidades da A, então fabrica fora mesmo. Os materiais nobres que a gente chama, a gente 

importa tudo das unidades da A, a gente não compra de fornecedores externos que daí é da onde vem toda a 

tecnologia do processo. Os materiais que a gente compra no mercado nacional hoje, é claro que tem a parte 

de serviço, mas de material são coisas secundárias eu diria, consumíveis, materiais para as instalações. Os 

críticos mesmo a gente compra de fornecedores de A para A. Eles fabricam fora, hoje a gente não tem 

nenhuma unidade fabril para a Termo Service. Então a gente importa da A. 

 

Entrevistador: Você tem aqui estoques de materiais e peças? 

Resposta do Entrevistado: A gente tem um estoque super pequeno aqui na B e tem algumas peças, mas 

assim aí é spare parts que a gente chama né... são peças exatamente assim de troca rápida em Taubaté, mas 

não é um super estoque, então por isso a gente trabalha com parada planejada, manutenção planejada, mas 

ela varia com o tempo ali. A gente não tem um estoque... o que a gente faz com os clientes que a gente tem 

estas paradas,  a gente tem por exemplo, com a P,  a A tinha a gestão do estoque, então a gente já 

sinalizava... olha vai acabar isso, vai acabar aquilo... já ia sinalizando com as peças e eles já iam buscando 

com a gente para atender os prazos, mas hoje a gente não tem um estoque que eu conseguiria fazer uma 

parada de manutenção sozinha... no Brasil. 

 

Entrevistador: Neste momento de crise energética deve estar ainda mais difícil. 

Resposta do Entrevistado:  Mesmo se for uma situação crítica com essa daí, sei lá... estourou um gerador, 

é alguma coisa deste gênero que é o que acontece, até o cliente disponibilizar o equipamento para a gente 

buscar e começar a efetivamente a troca de equipamento, por que aí você vai desmontar todo o 

equipamento, seja a turbina, o gerador, o que seja, mas aí vai de repente desacoplar o motor, vai demorar até 

chegar no ponto de trocar e aí neste momento a gente já está importando algumas coisas, não é fácil... mas 

dá para fazer. Porque se não a gente teria que importar como CAPEX e aí você ficaria com o seu estoque pra 

depois... e a A não tem esta estratégia hoje. Importa direto para o cliente ou o cliente compra direto lá fora, 

pode ser também. 

 

6. Em relação aos cinco objetivos da produção (qualidade, flexibilidade, entrega, custo e confiabilidade), no 

que a sua empresa poderia ser considerada como acima da média se comparadas as demais organizações da 

mesma cadeia de suprimentos? 

Resposta do Entrevistado: O menor seria custo, eu acho que ela é reconhecida pela confiabilidade e de 

entrega. De trás para frente para mim seria custo e a mais alta seria confiabilidade. 

 

7. Na sua visão, a colaboração na cadeia de suprimentos em que a sua empresa está inserida contribui para a 

melhoria das suas capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade? 

Resposta do Entrevistado: Para gente hoje, se você falar isso se isso é importante... você tem a sua unidade 

fabril aqui? Eu não tenho... eu sempre vou depender, por mais que sejam fornecedores A ou externo,  eu 

considero externo sem ser A, eu dependo dos fornecedores. Eu estou olhando para a Termo Service, ou a 

gente vai trabalhar junto para vender, ou ninguém vai vender nada... que é diferente de quem tem uma 

fábrica, porque aí você controla melhor. 

 

8. O desempenho operacional na sua organização, que nesta pesquisa não se atém aos aspectos financeiros, é 

medido por quais critérios? Quais as metas que o senhor (a) deve atingir para que o processo seja 

considerado eficiente e eficaz? 

Resposta do Entrevistado: Hoje o que é medido é... claro saving, onde compras vai responder por isso, e 

entrega na data que eu acho que é mais por ser um projeto... para mim de compras, por ser esse mercado que 

eu estou tentando de passar que é bem instável, se a gente conseguir atender claro que com custo menor ou 

igual ao que a gente vendeu mas no prazo menor que a gente estava é o que a gente considera que é o 

maior... que mais considera. 

 

Entrevistador: E desenvolver novos fornecedores na cadeia também é uma meta? 
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Resposta do Entrevistado: Sim... desenvolvimento de novos fornecedores? 

 

Entrevistador: Sim novos fornecedores. 

Resposta do Entrevistado: Sim, mas na verdade a gente está hoje tem dois... na parte de suprimentos né... a 

gente atem um indicador que a gente tem que diminuir a quantidade de fornecedores, ao mesmo tempo você 

tem que desenvolver melhor os que você já tem em carteira. A gente está indo pelo outro lado agora, então 

consequentemente você conseguiria consolidar alguns escopos, melhorar o teu custo em algumas coisas, 

saber gerenciar melhor a menor quantidade de fornecedores e diminuir o seu custo interno. Você não ficaria 

gerenciando 50, 500 contratos, você fica gerenciando poucos que você já tem histórico, tem entrega ou a 

qualidade boa, ou não. 

 

Entrevistador: E isso vocês já começaram? 

Resposta do Entrevistado: Já, na verdade essa iniciativa de redução começou há três anos atrás, esse é o 

terceiro ano que a gente está fazendo, mas assim né... no Brasil a gente ainda tema alguns problemas de 

qualidade. Então a gente está pegando forte claro na entrega no prazo mas qualidade do que eu estou 

recebendo, na minha área. 

 

Entrevistador: Vocês fazem inspeção de qualidade no fornecedor ou na entrega dos materiais? 

Resposta do Entrevistado: Os do Brasil a gente faz, os que a gente considera como uma coisa crítica, a 

gente faz inspeção no fornecedor, mas os de A não. E as vezes vem surpresas, mesmo da A, porque oh... 

alguma coisa errada ... não é 100% do processo que vem certo. Mas os críticos a gente faz inspeção sim, se 

for no Brasil faz. E aí faz com a engenharia, com o pessoal da A. 

 

9. A colaboração entre a sua empresa e os principais fornecedores trazem quais benefícios para as duas 

organizações? 

Resposta do Entrevistado: O financeiro sempre, mas eu penso mais em, por exemplo, se a gente consegue 

desenvolver bem... mostrar uma boa qualidade para o cliente final, você vai aumentando... por exemplo a A 

ela está sendo vista... não é uma empresa barata, mas é uma empresa que atende rápido. Então a gente tem 

clientes que já sabem... ah... a A é a1quela empresa que para emergências é uma empresa boa, o ano passado 

a gente conseguiu atender bem, então...  os meus fornecedores é a mesma coisa, a A é aquela que quer a 

entrega de tudo para ontem, eles já sabem disso, mas com isso a gente também já entra em um mercado que 

de repente a gente não estava sendo muito reconhecido, hoje a gente já está sendo lembrado por isso. E para 

os fornecedores igual eu vou rateando eles de entrega, de custo, de tudo e claro em uma concorrência dessa 

onde eu não tenho tempo, eu já sei para onde eu vou atirar porque eu sei que vou conseguir entregar. Eu 

acho que vai mesmo nesta linha. 

 

Entrevistador: O nível de confiança com estes fornecedores chega ao ponto de a A permitir que eles 

atendam os clientes sozinho? O cliente compra diretamente deste subfornecedor? 

Resposta do Entrevistado: Sozinhos não... sempre via A. A gente não colocaria fornecedores sozinhos, 

principalmente em planta de cliente sem A, de jeito nenhum. A responsabilidade acaba sendo nossa de 

qualquer jeito. Quando você compra da A, você compra a garantia do equipamento e toda a estrutura que 

vem junto. Se você quiser comprar só a troca de algum mancal, tudo bem, então hoje  a gente não sente isso 

como uma ameaça. Então a gente trabalha com os parceiros e eles estão lá expostos igual ao que a gente está 

na frente do cliente, mas a gente não considera mais pelo peso que tem a engenharia da A, pela garantia que 

a gente oferece. A gente simplesmente não está oferecendo a troca de alguma coisa. 

 

10. Na adoção da gestão da cadeia de suprimentos e das práticas colaborativas entre a empresa compradora e 

fornecedora, quais as melhorias de desempenho operacionais a sua empresa espera conseguir? 

Resposta do Entrevistado: Esse eu acho que é meio... o que todo mundo busca, eficiência, diminuir o seu 

custo, claro se você vai ser eficiente vai diminuir o que você está...o custo da sua operação é meio que o 

normal, é a evolução de qualquer indústria. É que a nossa é um pouco mais chata, serviço é mais prazo... 

qualidade do que outra coisa. Eu penso assim pelo menos, eu já fui de indústria de bebidas e é outra gestão, 

de planejamento, enfim... mas eu acho que é mais ou menos nesta linha. 

 

Entrevistador: Então você fala em prazo e atender com qualidade? 

Resposta do Entrevistado: Se eu estivesse em um cadeia de produção mais... tipo automobilística... eu 

nunca trabalhei, mas eu imagino que seja bem assim planejamento bem acirrado, as coisas acontecendo mais 

redondas. Em serviço, a gente não tem como... a gente claro tem uma visibilidade mas é mais restrita, a 

gente claro tem um painel de manutenção preventiva que a gente teria a chance de fazer, mas as coisas não 

acontecem assim. Dependo do meu cliente, a gente trabalha por projeto, então a gente não tem como 
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garantir que durante um ano eu vou comprar X de um fornecedor ou de outro se o meu cliente não comprar 

de mim, eu também não vou comprar. Eu falei, eu não tenho estoque, eu não tenho garantia de volume para 

os meus fornecedores, do mesmo jeito que os meus clientes não tem comigo. 

 

Entrevistador: Seria mais ou menos como um contrato de intenção de compra? 

Resposta do Entrevistado: É... é exatamente, a gente tem o que a gente chama de... por exemplo com as 

prestadoras de serviço, para alguns tipos de serviço que a gente mapeou, um contrato guarda chuva. Então 

eu já tenho acordado a parte comercial, com os meus  fornecedores e se eventualmente entrar um projeto eu 

já... eu só... eu coloco o pedido com eles, porque eu já sei, a gente acordou, fizemos a licitação no começo 

do ano. Para facilitar a minha vida já é assim, mas eu não garanto volume para ele. 

 

Entrevistador: E se não for uma manutenção mas uma melhoria em um equipamento, como está 

contratação funciona? 

Resposta do Entrevistado: Para este tipo de serviço, para este tipo de upgrade que é como a gente chama. 

A gente faz normalmente, o core ali é sempre na A, você não vai simplesmente subcontratar aquilo ali 

porque a inteligência acaba sendo da A, a gente acabou de fazer um serviço assim agora na usina de F, o de 

um M upgrade como a gente chama, uma melhoria na planta ali e ele vai conseguir gerar mais por causa 

disso. 

 

Entrevistador: Neste caso, se você superar a performance contratada os ganhos de alguma forma são 

compartilhados? 

Resposta do Entrevistado: Para falar a verdade, eu não lembro desde que estou na A de ter ouvido esta 

conversa se superou sua... alguma medição, essa expectativa de ter algum bônus. Eu não lembro disso, se 

teve eu não repassei para fornecedor nenhum... Não, hoje eu não tenho isso em contrato nenhum. Até porque 

eu não estou comprando com, quer dizer claro... eu compro com garantia mas só que são serviços 

específicos, dentro de uma manutenção inteira que tem vários tipos de serviço. Então, eu não poderia jogar 

para eles uma coisa relacionada ao todo sendo que ele é parte, uma parte só.  

 

Entrevistador: Para alguns tipos de empresas, algumas partes específicas do equipamento são compradas 

de fornecedores, partes que contribuem para a performance do equipamento. 

Resposta do Entrevistado: Para máquinas rotativas que a gente chama, que é gerador... que é para turbina a 

vapor. Ela é mais neste sentido... as partes novas a gente compra da A. Para precipitador que é um outro tipo 

de mercado, não sei se o T te falou, o T é só de rotativos. Precipitador é a questão ambiental, então ele está 

controlando a emissão de gás para o ambiente, aí a gente fornece equipamentos novos e basicamente ali a 

gente compra de fornecedor externo e aí poderia entrar nesta parte que você está falando, então eu compro 

chapa, chaparia, placa coletora, eletrodo tudo que vai dentro, tudo de fornecedor externo, tudo que vai 

dentro do meu equipamento é de fornecedor externo. Se der algum problema, claro que a responsabilidade é 

A, mas ao grau dependência do fornecedor neste caso é maior. Normalmente estes itens mais críticos que a 

gente compra de fornecedores externos são fornecedores que foram homologados globalmente, então eu 

compro da.... mesmo o chiller, eu compro da China, Suécia, sei lá aonde a gente está comprando, mas são 

homologados globalmente. Aí o volume que a gente consegue contratar é muito melhor, mas ele atende a 

várias unidades da A para o mesmo tipo de equipamento, claro. 

 

11. Na sua visão, a colaboração entre empresa fornecedora e compradora, na cadeia de suprimentos em que sua 

empresa está inserida, contribui para a redução de custos e a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Sim, redução de custos com certeza e melhoria de processos a gente também é 

obrigado a fazer para você diminuir custo, se não você também não vai conseguir. Hoje eu acho que todas as 

empresas estão mais ou menos na mesma... no mesmo sentido, no que a gente chama agora de lean process , 

então você vai melhorar o processo... ser mais eficiente nos processos que você está fazendo, desperdício ou 

tempo parado custa dinheiro, então está todo mundo neste caminho. Eu sei que a G está, a S está, então 

todos os nossos concorrentes e a gente está na mesma direção. É uma demanda de mercado.  

 

Entrevistador: E você colaboram com os fornecedores para atingir este processo mais eficiente? 

Resposta do Entrevistado: Tem fornecedores que a gente vê que eles tem uma qualidade muito boa, mas 

tem problemas de gestão. A gente vai na parte de qualificação, a gente consegue mapear. Claro para ser 

qualificado na nossa empresa, tem um certo processo aí, mas se a gente acha que vale a pena, a gente investe 

também para o desenvolvimento dele. Faz parte eu acho. 

 

12. As empresas fornecedoras, principalmente as de 1ª camada, sugerem ou trazem melhorias ao processo 

produtivo da sua organização? Exemplifique. 
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Resposta do Entrevistado: Mas na área de material se a gente for nos precipitadores, a gente tem bastante 

fornecedor, bastante não vai... alguns fornecedores, por exemplo, o de headler que a gente compra, ele 

sugeriu fazer o equipamento um pouco mais leve e continuava com a mesma eficiência e o custo era mais 

barato. Como os fornecedores são especialistas naquele equipamento específico dele, eu acho que a A tem 

abertura para entender. E aceitar. 

 

Entrevistador: A sua empresa tem abertura para aceitar estas modificações? 

Resposta do Entrevistado: Não para tudo, não para tudo, a nossa engenharia é muito fechada e em alguns 

aspectos, dependendo do material, ela não quer ouvir, mas eu já vi acontecer. Então o fornecedor comprovar 

por A mais B que a eficiência é a mesma, ou o resultado continua o mesmo e por algum motivo você vai 

ter... ou mudou algum tipo... ou a solução que ele propôs, ou a tecnologia, você tem um ganho ali, mas eu já 

vi. Não todo dia. Por exemplo, essas placas coletoras que eu falei, a gente comprava com uma espessura que 

era especificada pela A, a engenharia da A falava tem que ser nessa espessura para esse resultado, aí o 

fornecedor um dia... foi um chinês... chinês sempre é bom nisso... mas se você fizer um pouco mais fina não 

vai ter problema. A minha engenharia estudou e estudou e no final do dia, demorou um pouco, mas aprovou. 

Então ela repassou para a gente também a redução de custo e claro a gente achou isso positivo.. Mas no 

final, quando isso aqui vira normal, todo mundo tem a mesma base. Então aí os nossos competidores 

também provavelmente já estão usando a mesma coisa, em um primeiro momento tem uma redução bacana 

para os dois, para a gente e para o fornecedor, mas depois vira já o padrão. 

 

13. A melhoria das capabilidades operacionais, que neste estudo está relacionado com o que a sua empresa faz 

de melhor em relação aos aspectos produtivos se comparados com a concorrência, contribui de que maneira 

para os resultados da sua organização? 

Resposta do Entrevistado: Na verdade.... é uma boa pergunta... eu penso mais em ciclos assim, se você em 

algum momento está apresentando alguma coisa um pouco mais concorrente ou se você melhorou o seu 

processo e consequentemente melhorou o processo do seu fornecedor, você tende a ganhar mais projetos, e 

como a gente vive de projetos, a gente começa a ter uma base de custo melhor, a gente começa a ter um 

prazo melhor, a gente já começa a desenvolver nessa linha e ser reconhecida . A A não vai ser a primeira no 

custo, mas eu entendo que no prazo hoje é e acho que a nossa parceria com o fornecedor, enfim a nossa 

entrega tem dado esse resultado, no sentido de ganhar mais projetos , não que eu estou fazendo mais 

dinheiro. Então eu imagino que as margens estão as mesmas nas ofertas que nós fazemos, mas a gente 

trabalha muito mais, a quantidade de projeto que a gente fez por exemplo no anos passado e nesse, é muito 

maior que a de dois anos atrás. 

 

Entrevistador: Neste cenário econômico atual, o momento da A não é tão ruim assim. 

Resposta do Entrevistado: Por incrível que pareça não, para a gente esta favorável e espero que continue 

assim, mas se você pegar o cenário de dez anos atrás onde as termelétricas estavam só como... nem na 

segunda opção... a terceira ou quarta opção. Fazia aquela manutenção ali que você tem que fazer 

independente de quanto roda a sua máquina, mas você não tinha a quantidade de projetos que você tem hoje. 

 

Entrevistador: Vocês fazem manutenção em qualquer equipamento? 

Resposta do Entrevistado: Sim, da A e concorrentes. 

 

Entrevistador: E o inverso também e verdade? 

Resposta do Entrevistado: O inverso também é verdade, muitos clientes na verdade preferem ou dão 

prioridade para o fabricante da máquina, mas se você tem uma discrepância de valores muito alta, por 

exemplo, a gente concorreu muito com a G em máquinas G e a gente ganhou, porque ou a G não estava 

interessada ou sei lá colocou um preço lá na lua e a gente aí pegou. Então a A tem interesse sim em 

desenvolver e ser bom em serviços de outros fabricantes. Por exemplo, na turbina a gás a gente não é... não 

tem um mercado tão grande aqui, quer dizer a gente tem mercado mas a nossa atuação não é tão boa. Então 

a gente sabe como os nossos concorrentes estão fazendo e a gente está tentando se aproximar, vai nesse 

caminho. Mas a... se você pegar também a estratégia da empresa a uns bons anos atrás aqui no Brasil não era 

nem trabalhar com outros equipamentos. A gente não trabalhava com equipamentos G, isso mudou porque a 

gente foi obrigado a mudar porque a gente ia morrer se ficasse só no seu... na sua frota... depois que você fez 

toda a manutenção que precisava ... então você é obrigado a fazer isso. E eu acho que todos os concorrentes 

estão fazendo igual, a gente sabe que tem concorrente nosso fazendo manutenção em máquina nossa, eu 

acho que é assim. Se a gente fizer um serviço em máquina G  se tem uma coisa, eles tem que fornecer o 

manual de qualquer jeito, e as vezes eles não querem e aí pergunta para a G, a G não quer fornecer mas se 

você assinou um contrato e tem que fornecer para o cliente, pronto acabou, não tem discussão. E acontece, a 

gente faz isso. 
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Entrevistador: E se tiver que comprar peças específicas do fabricante original? 

Resposta do Entrevistado: A gente já tem desenvolvido fornecedor... é que a A comprou, na verdade, uma 

empresa nos EUA especifica em máquinas G, então se precisa ou as peças mesmo, os fornecedores dele, 

dessa em empresa que se chama P, a gente importa tudo deles, específico de máquina G.  Eu acho que o 

mercado mudou, na realidade o cliente fez a gente mudar também, ou você melhora o preço, ou o seu prazo, 

ou a sua qualidade, sei lá ou eu vou para o seu concorrente e acabou, mas claro que a A também não é sem 

noção, a gente não vai para toda a frota possível e imaginável. Então você tem mapeada, por exemplo, uma 

frota no Brasil. Você tem tipos de máquinas que você vai atuar. Para as maiores, para as pequenas a gente 

não vai conseguir ganhar um projeto com a estrutura da A. Eu não vou concorrer com uma AB em um 

gerador, com uma geração... um gerador pequeno, com pouca geração. Eu não vou ganhar, não vamos gastar 

esforço e tempo porque não vamos ter resultado. É assim que funciona. Mas tudo vai de... eu acho... tudo vai 

de informação de mercado, tem ofertas que a gente já entra com a probabilidade de ganhar alta porque é isso 

que a gente faz... busco fora, mas tem oferta ali quando dá aquelas baixas que você começa a olhar outras 

coisas. Por exemplo, geradores da AB que também a gente oferta e a gente meio que já sabe que não vai 

ganhar por preço, então você tem que mostrar alguma outra coisa ali na negociação, sem ser o preço, porque 

a gente nunca ganha. 

 

14.  Na sua visão, a melhoria das capabilidades operacionais de qualidade, entrega e flexibilidade contribui para 

a redução de custos e com a melhoria de processos na sua organização? 

Resposta do Entrevistador: Qualidade com redução de custo não, entrega com redução de custo eu 

também acho que não, e flexibilidade eu acho que não também. Eu acho que não. 

 

Entrevistador: E com melhoria de processos? 

Resposta do Entrevistado: Qualidade e prazo sim, eu não vejo flexibilidade melhorando processo. Eu acho 

que complica mais. A G que é nosso concorrente direto hoje ela não é flexível, eu falo porque os contratos 

com ela... ou é o contrato dela ou não é. A A já aceita negociar, então vamos fazer um meio termo aqui.  

 

Entrevistador: Vocês aceitam mudanças de especificação durante a execução do projeto ou na fabricação? 

Resposta do Entrevistado: Para precipitador existe esse cenário onde no meio ali, de repente a engenharia 

resolve mudar alguma coisa e é um super complicador para a gente que está comprando e aí você já vai 

negociar de novo com o fornecedor, já vai mexer no seu prazo, tudo. Então para a gente é mais difícil, para 

rotativos eu não vejo isso acontecer muito. A partir do momento em que você bateu o martelo, eu acho que 

não é tão... eu acho que é flexível, mas nem tanto. 

 

 

Questões fechadas 

Nesta parte da entrevista, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada afirmação apresentada. 

Considerando o nível 1 como discordo totalmente e o nível 5 como concordo totalmente. 

 

 1 2 3 4 5 

O que caracteriza a cadeia de suprimentos em que a sua empresa esta inserida? 

CS1 A colaboração.    x  

CS2 O relacionamento entre empresas.    x  

CS3 O valor para o cliente final.     x 

CS4 A redução de custos.     x 

CS5 O melhor resultado financeiro.    x  

CS6 A redução dos prazos      x 

CS7 A inovação de produtos e serviços.     x 

CS8 Alta flexibilidade em prazos.    x  

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora é caracterizada por: 

CO1 Compartilhar informações    x  

CO2 Ter objetivos comuns.   x   

CO3 Compartilhar recursos financeiros.  x    

CO4 Busca conjunta da solução de problemas.   x   

CO5 Compartilhar recursos materiais    x   

CO6 Ter sistemas de informação interligados    x   

CO7 Ter comunicação rápida e frequente.     x  
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CO8 Trocar constantemente de experiências.  x    

A minha empresa é reconhecida no mercado por ter: 

CP1 Produtos e serviços conforme especificado   x   

CP2 Qualidade de produtos e serviços    x  

CP3 Flexibilidade para mudanças de especificação     x  

CP4 Capacidade de entrega nos prazos acordados.    x  

CP5 Agilidade no atendimento das demandas dos clientes.     x 

CP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos acordados.    x  

CP7 Qualidade de processos diferenciada.    x  

CP8 Flexibilidade para mudanças de prazos     x  

Reconheço que os meus fornecedores de 1ª camada têm: 

FP1 Produtos e serviços que superam a especificação  x    

FP2 Qualidade de produtos acima dos seus concorrentes   x   

FP3 Flexibilidade para atender mudanças de especificação.    x  

FP4 Capacidade de entrega dentro dos prazos.    x  

FP5 Agilidade no atendimento das demandas    x  

FP6 Confiabilidade no cumprimento dos prazos.   x   

FP7 Qualidade de processos diferenciada.  x    

FP8 Flexibilidade para atender mudanças nos prazos.    x  

O desempenho ou a meta de desempenho de operações na sua organização é medido por: 

DO1 Custos menores em todo o processo.     x 

DO2 Menores estoques.   x   

DO3 Baixos custos logísticos.  x    

DO4 Entrega de produtos na qualidade exigida.    x  

DO5 Entrega de produtos no prazo exigido.     x 

DO6 Processos ágeis que atendam os clientes   x   

DO7 Processos enxutos com menores custos operacionais.     x 

DO8 Redução de custos em conjunto com os fornecedores.   x   

A colaboração entre a sua empresa e a empresa fornecedora melhora: 

CE1 A flexibilidade na entrega de materiais.     x 

CE2 A qualidade do produto comprado e fornecido.    x  

CE3 O prazo de entrega em toda a cadeia.    x  

CE4 Os custos de estoques.   x   

CE5 O desempenho dos processos produtivos.   x   

CE6 A eficiência e eficácia dos processos.   x   

CE7 A flexibilidade na mudança de especificações    x   

CE8 A comunicação entre as empresas    x  

As minhas principais capabilidades operacionais: 

PD1 Melhoram o desempenho das operações.    x  

PD2 Reduzem os custos de operação.    x  

PD3 Reduzem os custos de estoque de produtos acabados.  x    

PD4 Reduzem os estoques de matérias primas.  x    

PD5 Melhoram os processos produtivos da minha empresa.   x   

PD6 Tornam as mudanças de processos mais ágeis     x  

PD7 Reduzem os tempos dos processos produtivos.    x  

PD8 Reduzem os tempos nas operações logísticas   x   

 

 

 

Nesta parte da entrevista, dividida em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com cada 

afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo totalmente. 
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Bloco 1:  Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas 

de cronograma. 

    x 

2 Entregar os equipamentos dentro dos prazos acordados. 
    x 

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 

    x 

4 
Entregar o equipamento adquirido dentro do prazo estipulado 

inicialmente. 

  x   

5 
Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a 

especificação ou  projeto original. 

   x  

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 

   x  

7 
Entregar equipamentos com preço/custo mais baixo que a 

concorrência. 

    x 

8 
Sugerir modificações técnicas que visam melhorar o desempenho do 

equipamento adquirido. 

    x 

 

 

Bloco 2:  As relações com o seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 

 

Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Trocas constantes de informações relacionadas a aspectos produtivos das 

empresas envolvidas. 

 x    

2 Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas.   x   

3 
Conhecimento recíproco de informações estratégicas entre as 

organizações envolvidas. 

 x    

4 Compartilhamento de recursos materiais entre as organizações.    x    

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para 

problemas comuns. 

   x  

6 
Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos 

comuns. 

   x  

7 Confiança mútua entre as organizações envolvidas.    x  

8 
Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas 

comuns. 

    x 
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Bloco 3:  Em relação aos aspectos de operação e  de logística  a minha empresa e as empresas fornecedoras de 

materiais, componentes e serviços buscam: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Reduzir os custos em todas as etapas do processo logístico.     x 

2 
Identificar as falhas ocorridas durante execução do processo para 

corrigi-las num novo planejamento do processo. 

    x 

3 
Integrar informação do planejamento e controle dos processos 

produtivos. 

    x 

4 
Integrar recursos de tecnologia de informação para suportar os 

processos logísticos e operacionais das organizações. 

    x 

5 
Utilizar metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e 

efeito). 

  x   

6 
Ter pró-atividade na redução dos efeitos de variabilidade na data de 

entrega. 

   x  

7 
Desenvolver mutuamente os colaboradores para a melhor utilização 

dos recursos operacionais e logísticos das organizações. 

   x  

8 
Ter pró-atividade na identificação e na solução de problemas 

relacionados a logística e operações das organizações. 

   x  

 

 

Bloco 4:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.   x   

2 
A lucratividade aumentou.     x 

3 Os custos relativos aos processos produtivos foram reduzidos.     x 

4 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes e eficazes.     x 

5 
O índice de retrabalho por problemas de qualidade dos materiais, 

serviços e componentes fornecidos reduziu. 

   x  

6 
As perdas nos processos produtivos relativos a problemas de 

fornecimento foram minimizadas. 

  x   

7 A qualidade do produto e serviço fornecido aumentou.     x 

8 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 

  x   

 

 

 

Bloco 5:  Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 A capacidade de atender a modificações de cronograma não previstas.    x  

2 A qualidade dos produtos e serviços fornecidos. 
    x 

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos de 

compras e contratos. 

   x  

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 

   x  

5 
A capacidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 

    x 

6 
Fabricar equipamentos com desempenho que superam as expectativas 

dos clientes. 

    x 

7 Entregar equipamentos de custo menor que a concorrência.   x   

8 
A qualidade do processo produtivo que garante a confiabilidade na 

entrega de acordo com o que foi requisitado pelo cliente. 

   x  
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Finalização 

 

Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), por gentileza inserir no 

campo abaixo: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Obrigado pela colaboração. 
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APÊNDICE D –  Resumo Análise de Conteúdo 

          

          Colaboração na Cadeia de Suprimentos 
Item Categoria Inicial Categoria 

Intermediária 

Categoria Final Unidade 

de 
Registro 

Unidade de 

Contexto 

1 Informações dos 

processos produtivos. 

Compartilhamento de 

Informação 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 

Palavra Frase 

2 Informações 
estratégicas 

Compartilhamento de 
Informação 

Colaboração na Cadeia 
de Suprimentos 

Palavra Frase 

3 Informações de 

mercado 

Compartilhamento de 

Informação 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

4 Informações no tempo 

adequado 

Compartilhamento de 

Informação 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

5 Informações técnicas Compartilhamento de 

Informação 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

6 Informações 

Recíprocas 

Compartilhamento de 

Informação 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

7 Recursos de 

Equipamentos 

Compartilhamento de 

Recursos 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

8 Recursos de Materiais Compartilhamento de 

Recursos 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

9 Recursos de 

Instalações. 

Compartilhamento de 

Recursos 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

10 Recursos Financeiros Compartilhamento de 

Recursos 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

11 Recursos Não 

Financeiros  

Compartilhamento de 

Recursos 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

12 Recursos Humanos Compartilhamento de 

Recursos 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

13 Recursos Técnicos Compartilhamento de 

Recursos 

Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

14 Metas Compartilhadas  Objetivos Comuns Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

15 Solução de Problemas 

Comuns 

Objetivos Comuns Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

16 Alinhamento de Metas Objetivos Comuns Colaboração na Cadeia 

de Suprimentos 
Palavra Frase 

17 Resultado da Cadeia  Objetivos Comuns Colaboração na Cadeia 
de Suprimentos 

Palavra Frase 

 

 

 

                                             Palavras Chave 
Item Palavras Chave Frequência 

1 Colaboração 46 

2 Colaborativa 8 

3 Parceria 18 

4 Parceiro 20 

5 Informação/Informações 47 

6 Troca 33 

7 Compartilhar 3 

8 Troca de Informações  4 

9 Trabalho em conjunto 2 

10 Materiais 19 

11 Pessoal 21 

12 Técnicas/Técnicos 12 

13 Objetivos 3 

14 Metas 18 

15 Mercado 102 

16 Estratégicas 5 
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Transcrição das falas sobre colaboração - Entrevista 1 a 5 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da 

FALA (E5) 

1 Informações dos 

processos 

produtivos e 
produtos. 

Esse tipo de 

informação 

(operacionais)  sim, 
mesmo porque a 

gente tenta fazer e 

mostrar o que pode 
esperar para o 

futuro[...] 

[...] disseminar, 

vamos dizer assim, 

novas práticas ou 
boas práticas que 

permitam que você 

tenha 
fornecimentos  

mantendo a 

qualidade do 
fornecimento, mas 

também buscando 

sempre a 
competividade. 

 

[...] a nossa 
empresa tem um 

alcance global, 

então muitas vezes 
trazendo essa 

experiência lá de 

fora para [...] você 
acaba produzindo 

novas práticas [...] 

boas práticas 
também do 

mercado brasileiro 

a gente consegue 
levar para fora 

também. 

 Foi feito um 

trabalho em 

conjunto com o 
fornecedor, o 

especialista de 

retífica do 
fornecedor veio 

até aqui 

acompanhar como 
é feita a nossa 

retifica e deu 

algumas 
sugestões. Da 

mesma forma que 

o nosso pessoal de 
qualidade e de 

fábrica deu 

algumas sugestões 
também. Então 

isso foi de uma 

maneira 
colaborativa e 

participativa 

importante para 
que a gente 

conseguisse um 

resultado melhor 
no produto final. 

 

2 Informações 
estratégicas 

Por questões de 
confidencialidade e 

estratégicas.  Então 

esse 
compartilhamento 

de informações é 

um pouco restrito 
[...] 

 

[...] Então, você 
tem que 

compartilhar 

informações 
estratégicas [...] as 

informações no 

sentido, olha nossa 
as oportunidades 

que vem por aí são 

essas e estamos 
trabalhando nestas 

oportunidades [...] 

 [...] com os 
principais 

fornecedores de 

dar essa visão de 
médio prazo pelo 

menos[...] 

 

3 Informações de 
mercado 

Compartilhar 
informações é 

somente... a gente 

compartilha 
informações de 

mercado que é 

público. 

[...] através da 
troca de 

informações e 

desta 
predisposição de 

uma certa forma 

contínua você 
possibilita também 

que o mercado em 

geral melhore.     
Fazemos com 

fornecedores e 

com clientes. Por 
exemplo, as 

tendências de 

mercado, se 
alguém vem como 

uma tecnologia 

nova que hoje... 
que não era aceita 

[...] 

   

             continua 
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        continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da 

FALA (E5) 

4 Informações no 

tempo adequado 

 [...] através da 

troca de 
informações e 

desta 

predisposição de 
uma certa forma 

contínua você 

possibilita também 
que o mercado em 

geral melhore.  

 

[...] tem um 

projeto específico, 
então tem que ser 

feito um acordo 

de longo prazo, 
não exclusivo, 

mas que tenha 

digamos... um 
acordo de 

confidencialidade 

no qual o 
compartilhamento 

de informações é 

bastante intenso 
 

[...]buscamos 

muitas 
informações 

desde a fase de 

especificação 
técnica [...] e a 

colaboração que é 

necessária dentro 
desta cadeia para 

que todos os 

componentes 
sejam  atendidos 

conforme a 

especificação do 
cliente final. 

  

5 Informações 

técnicas 

 [...] Então, você 

tem que 
compartilhar 

informações 

estratégicas, 
técnicas e as vezes 

o conceito do teu 

equipamento,  da 
sua planta [...] 

 

[...] você encontra 
fornecedores que 

estão mais 

avançados até do 
que a gente em 

certas áreas. Ele 

pode trazer uma 
colaboração sim, 

olha de repente 

você muda essa 
especificação, 

você acha um aço 

similar ou outro 
similar que te da 

preço e prazo mais 

competitivo. 

[...] nós trocamos 

algumas 
informações com 

relação à alguns 

componentes que 
são necessários 

[...] é muito 

importante que 
tenha esta troca 

de informações 

em relação ao 
atendimentos dos 

requisitos. 

 
[...] compradores 

nos procuram 

para fazerem 
algumas consultas 

prévias de forma 

que nós possamos 
dar 

recomendações e 

algumas 
sugestões em 

relação à 

atualização do 
projeto porque 

nós inovamos 

bastante com 
relação a alguns 

componentes , 

algumas soluções 
e isso tem sido 

algum diferencial 
para instalação 

futura desse 

equipamento [...] 
trazem ganho 

muito importante 

para o cliente 
final. 

 Então as 

informações são 
muito passadas e 

a mesma coisa 

em um projeto 
quando ele nasce 

por mais que 

estas empresas, 
por exemplo, de 

equipamentos 

elas tenham um 
histórico de 

fornecimento, o 

trabalho é muito 
conjunto pra 

selecionar qual o 

tipo de selo 
mecânico é o 

mais adequado 

para aquela 
aplicação, porque 

pode vir um 

projeto de fora ou 
ele tenha sido 

concebido numa 

YP por exemplo, 
em um escritório 

de engenharia.  

              continua 
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            continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da 

FALA (E5) 

6 Informações 

Recíprocas 

[...] realmente o 

fornecedor 
entender o nosso 

negócio e se 

adequar ao que a 
gente precisa, tanto 

na parte técnica... 

especificações 
técnicas e também 

sobre os requisitos 

financeiros que a 
gente necessita 

para se ter uma 

operação sadia. 

 Então é muito 

importante que a 
gente compartilhe 

algumas 

informações no 
sentido de 

entender 

exatamente a 
necessidade do 

cliente até para... 

até para a gente... 
o atendimento de 

normas, que no 

Brasil tem se 
tornado bastante 

rigorosos este 

atendimento. 
Então eh... essa 

atualização 

também é 
bastante 

importante para 

que nós possamos 
cumprir todos os 

requisitos 

necessários para 
aquele projeto. 

  

7 Recursos de 

Equipamentos 

Sobre 

compartilhamento 
de recursos no 

nosso setor aqui é 

inviável... 
infraestrutura... 

transporte não [...] 

    

8 Recursos de 

Materiais 

Sobre 

compartilhamento 
de recursos no 

nosso setor aqui é 
inviável... 

infraestrutura... 

transporte não [...] 

Ao entregar 

matéria prima, por 
exemplo, na mão 

de um fornecedor 
que vá produzir 

para você, mas 

também te dá esta 
oportunidade de 

melhoria. 

 [...] a gente 

fornece as chapas 
porque a chapa sai 

mais barata para a 
nossa empresa 

então o valor do 

produto ficará 
mais barato para a 

nossa empresa se a 

gente fornecer a 
chapa cortada para 

que ele finalize, 

para que ele faça o 
produto. 

[...] nós 

compartilhamos 
recursos como 

por exemplo na 
compra de chapas 

em que a nossa 

empresa tem 
condições de 

compra melhores 

que os 
fornecedores 

menores 

9 Recursos de 

Instalações. 

Sobre 

compartilhamento 

de recursos no 
nosso setor aqui é 

inviável... 

infraestrutura... 
transporte não [...] 

    

10 Recursos 

Financeiros 

Sobre 

compartilhamento 
de recursos no 

nosso setor aqui é 

inviável... 
infraestrutura... 

transporte não [...] 

    

            continua 
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         continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da 

FALA (E5) 

11 Recursos Não 

Financeiros  

Sobre 

compartilhamento 
de recursos no 

nosso setor aqui é 

inviável... 
infraestrutura... 

transporte não [...] 

[...] às vezes esses 

fornecedores 
trabalham em 

atividades ou 

indústrias 
diferentes e eles 

conseguem 

transferir boas 
práticas de outras 

indústrias para 

dentro da indústria 
na qual a gente 

atua [...] 

 Foi feito um 

trabalho em 
conjunto com o 

fornecedor, o 

especialista de 
retífica do 

fornecedor veio 

até aqui 
acompanhar como 

é feita a nossa 

retifica e deu 
algumas 

sugestões. Da 

mesma forma que 
o nosso pessoal de 

qualidade e de 

fábrica deu 
algumas sugestões 

também. 

 
[...] a nossa 

empresa pode e já 

fez isso inclusive 
ir até um 

fornecedor e 

ensinar alguma 
maneira diferente 

de um processo de 

solda, por 
exemplo, então ele 

vai ter um 

processo de solda 
mais eficiente com 

um custo menor. 

Então isso a nossa 
empresa procura 

fazer isso e faz 
com os 

fornecedores. 

 

12 Recursos 

Humanos 

Sobre 

compartilhamento 
de recursos no 

nosso setor aqui é 

inviável... 
infraestrutura... 

transporte não [...] 

  [...] temos 

situações em que a 
gente dá uma 

colaboração de um 

inspetor, um 
gestor da 

qualidade para 

desenvolver 
determinado 

processo de 

produção no 
fornecedor, temos 

situações por 

exemplo de 
fornecedores que 

atuam aqui 

dentro[...] Então 
eu vejo isso como 

uma gestão 

colaborativa. 
 

Foi feito um 

trabalho em 
conjunto com o 

fornecedor, o 
especialista de 

retífica do 

fornecedor veio 
aqui acompanhar 

como é feita a 

nossa retifica e 
deu algumas 

sugestões.  
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Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da 

FALA (E5) 

13 Recursos 

Técnicos 

Sobre 

compartilhamento 

de recursos no 
nosso setor aqui é 

inviável... 

infraestrutura... 
transporte não [...] 

  Então aquilo que 

eu também 

mencionei do 
envolvimento do 

nosso pessoal de 

fabricação e de 
qualidade, então 

alguns exemplos 

práticos que eu 
acho que fica mais 

fácil da gente 

entender como 
funciona [...] 

 

14 Metas 

Compartilhadas  

Eu sinto que os 

fornecedores sim, 
eles buscam uma 

ação mais 

estratégica com a 
gente, mas nem 

sempre isso é 

viável, nem 
sempre... porque 

como a maior parte 

dos produtos que a 
gente comercializa 

são coisas 

industrializadas 
é...são projetos 

muito específicos. 

 [...] desde que as 

duas partes 
estejam alinhadas 

com relação 

aquele 
compromisso é 

bem provável que 

essa colaboração 
desde que seja 

positiva para as 

duas partes vai 
trazer sim a 

melhoria do 

processo 
produtivo, vai 

trazer também 

redução de custo 
[...]  

  

15 Solução de 

Problemas 

Comuns 

 [...] é a busca, 

vamos dizer assim, 

para uma solução 
conjunta [...] 

fornecedores que 

geralmente estão 
com este espirito 

de interpretar, de 
repente buscar 

novas propostas, 

voltam para 
questionar, 

discutem mais e 

acabam no longo 
prazo levando 

vantagem. Então 

quando você 
encontra 

fornecedores 

parceiros que 
também tem esse 

tipo de visão fica 

muito mais fácil e 
levam a parceiras 

de longo prazo. 

   

             continua 
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            continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da 

FALA (E5) 

16 Alinhamento de 

Metas 

Eu sinto que os 

fornecedores sim, 
eles buscam uma 

ação mais 

estratégica com a 
gente, mas nem 

sempre isso é 

viável, nem 
sempre... porque 

como a maior parte 

dos produtos que a 
gente comercializa 

são coisas 

industrializadas 
é...são projetos 

muito específicos. 

  [...] em um projeto 

grande, que a 
gente chama em 

uma fase antes do 

fechamento desta 
venda para o 

cliente. Então a 

nossa empresa, ela 
pode ... ela até faz 

isso de chamar 

alguns dos 
principais 

fornecedores já 

pré negociar. 
Falar... olha 

ganhando isso 

aqui nós vamos 
juntos. Então a 

gente tem essa, 

esse envolvimento 
dos fornecedores 

dos principais 

pacotes, vamos 
chamar assim, já 

numa fase anterior 

a venda [...] 
 

[...] casa antes 

para ganhar o 
projeto em 

conjunto né... e 

depois é claro esse 
desenvolvimento 

vai ao longo do 

tempo de vida do 
projeto. 

 

17 Resultado da 

Cadeia  

    Eu acho que tudo 

isso é uma cadeia 
e consequência 

para ganhos de 

ambas as partes. 
Tanto da cadeia 

de seus 

fornecedores, e 
isso você ser mais 

competitivo 

também com seu 
cliente final junto 

com seus 

concorrentes. 
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Transcrição das falas sobre colaboração - Entrevista 6 a 10 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

1 Informações 

dos processos 

produtivos. 

    [...] fez o projeto 

reverso para a 

produção dele e 
nos alimentou 

como uma série 

de informações e 
acabou garantindo 

o sucesso do 

projeto. 

O pessoal vem 

com umas 

soluções muito 
criativas, não que 

nós não 

pudéssemos ter 
chegado lá, mas a 

gente não parou 

para pensar nisso. 

  

2 Informações 
estratégicas 

  Estrategicamente 
não. Por exemplo, 

nós fazemos aqui o 
nosso planejamento 

estratégico. O nosso 

planejamento 
estratégico ele tem... 

o objetivo final dele 

é definir os recursos 
que nós vamos 

precisar a médio e a 

longo prazo, mas 
isso não é tratado 

neste momento com 

os fornecedores. 

Sim, nós temos 
contrato de 

confidencialidade 
com todos os 

fornecedores e 

então nós 
trocamos 

informações de 

projetos futuros 
[...]  

 

[...] Então a gente 
abre estas 

informações para 

eles porque... o 
grupo de produtos 

e o grupo de 

fornecedores, eles 
sabem que eles 

vão trabalhar com 

aquele tipo de 
peças, são 

fornecedores 

especialmente 
desenvolvidos 

com qualidade, 

tempo... são 
aqueles caras que 

a gente pode 

confiar [...] 

    

3 Informações de 

mercado 

      [...] eles não 

trabalham só 

conosco, eles 
montam sistemas 

de bombas, 

sistemas de 
transferência de 

materiais, então 

ele volta e fala 
olha eu sei que vai 

ter compressor, 

você já viu isso?  
Poxa eu não vi. 

  

4 Informações no 

tempo adequado 

    [...] na hora da 

confecção da peça 

ele nos alimentou 
com uma série de 

lessons learned e 

a experiência dele 
naquele tipo de 

aplicação e então 

ele veio até a S e 

nós fizemos uma 

reunião e ele 
trouxe estas 

informações para 

a gente 

É comum, é 

diário, eu preciso 

subsidiá-lo com 
algumas 

informações que 

ele precisa para 
ele me cotar 

aquilo que eu 

quero e eu tenho 

que chegar em um 

nível de detalhe 
razoável [...] 

  

              continua 
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          continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

5 Informações 

técnicas 

Existe tanto no 

nível de projetos... 
de desenhos que a 

A não fabrica e 

ela passa para os 
fornecedores, 

lógico que 

enfatizando essa 
questão da 

confidencialidade, 

ela não pode... 
porque existe a 

propriedade 

intelectual e então 
ela não pode... a 

outra empresa não 

pode utilizar isso 

Então nós também 

sempre temos que 
ter essa visão de 

compartilhar 

informações, em ir 
buscar as melhores 

soluções com dois 

objetivos [...]  
 

[...] qualquer evento 

de um projeto e aí 
nós trocamos com 

esses fornecedores 

informações 
técnicas que reflitam 

no final em reduções 

de preço e/ou prazo 
de tal forma a 

atender a nossa 

condição final de 
entrega.  

O processo de 

qualidade dele é 
compartilhado, eu 

audito eles 

anualmente, a 
gente troca 

informações, a 

gente troca 
detalhes, olha faz 

isso no seu 

processo, melhora 
aqui... melhora 

lá... enfim eu 

retroalimento eles 
com informações 

de problemas que 

eu tenho 
internamente, 

então se eu tenho 

um problema com 
um fornecedor ele 

vai receber uma 

notificação, ele 
vai ter que fazer 

uma melhoria e 

isso faz uma 
retroalimentação 

no processo. 

 
 

[...] nós 

aguardamos dos 
nossos 

fornecedores que 

eles nos 
apresentem 

soluções das quais 

nós não temos 
nenhum 

conhecimento e 

nem como ir atrás 
e nos apresentem 

novidades, 

soluções 
inovadoras [...] 

 

[...] se você tiver 
alguma coisa nova 

por favor exponha 

essa novidade e 
nós vamos ver se 

de repente não 

compensa 
incorporar já essa 

inovação 

tecnológica, quais 
são os benefícios 

e o que nós 

podemos levar 
para o nosso 

cliente e para o 

mercado. 

A troca de 

informação existe 
.... com os meus 

fornecedores no 

sentido de 
otimizar uma 

coisa, algum tipo 

de equipamento 
para ter uma 

eficiência melhor 

[...] 
 

[...] a gente tem  

maior troca de 
informação, então 

de repente ele 

sugeri alguma 
coisa para a gente, 

para otimizar, 

para melhorar o 
tempo de serviço 

que a gente faz, a 

gente claro com 
certeza está 

pensando em  uma 

forma de 
diminuir, ou 

reduzir o tempo 

de parada 

6 Informações 

Recíprocas 

     (..) você vão quer 

correr o mesmo 

erro, a gente pode 
fazer essa 

melhoria e volta 

para mim e volta 
para a engenharia, 

e a engenharia 

autoriza e ele 
passa a nos ajudar 

a garantir a 

qualidade e  a 
satisfação do 

cliente. 

Aqui não tem jeito 

é um contato 

permanente, então 
essa colaboração 

ela é fruto de um 

contato diário, de 
troca de 

informações, troca 

de problemas. 

  

7 Recursos de 
Equipamentos 

      [...]eu preciso 
fazer o teste do 

motor acoplado na 

máquina antes de 
entregar para o 

cliente, eu não 

consigo fazer 
aqui, tenho que 

fazer lá... o 

equipamento vai 
até lá e usamos os 

recursos dele, que 

ele disponibiliza 
para fazer essa 

checagem, este 

teste do 
equipamento 

nosso montado 

com o motor dele.  

  

8 Recursos de 

Materiais 
- - - - - 

9 Recursos de 

Instalações. 
- - - - - 

10 Recursos 

Financeiros 
- - - - - 
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          continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

11 Recursos Não 

Financeiros  

[...] muitas vezes a 

gente acaba 
fazendo o regime 

de 24 h, acaba 

fazendo alguma 
melhoria no 

processo, coloca 

um pessoal nosso 
para ficar junto do 

fornecedor para 

acompanhar e 
com isso a gente 

tem conseguido 

[...] 
 

[...] inclusive com 

treinamentos neste 
sentido fica mais 

claro na questão 

de serviços. Então 
eu tenho um 

prestador de 

serviço e nós 
vamos fazer um 

reparo em uma 

máquina. Eu vou 
utilizar um 

recurso próprio ... 

um supervisor, ou 
supervisores 

enfim, mas um 

time mínimo e eu 
vou subcontratar 

uma mão de obra 

[...] então eu tenho 
que dar um 

treinamento 
mínimo 

necessário para 

que ela tenha 
condições de 

mexer nos nossos 

equipamentos sem 
comprometer... 

sem gerar nenhum 

risco. 
 

O que eu 

caracterizaria 
seria a questão de 

treinamentos, o 

acompanhamento 
da engenharia 

junto com o 

fornecedor 
visando 

desenvolver um 

processo, 
melhorias do 

processo 

produtivo. 

      Claro para ser 

qualificado na 
nossa empresa, 

tem um certo 

processo aí, mas 
se a gente acha 

que vale a pena, a 

gente investe 
também para o 

desenvolvimento 

dele. Faz parte eu 
acho. 

                   continua 
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          continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

12 Recursos 

Humanos 

[...] não tinha 

equipe, a gente 
tentou ver aonde 

que teriam 

recursos 
disponíveis nas 

várias obras. A 

gente tentou fazer 
um apanhado, 

tanto de 

recursos... 
pessoas... como 

materiais, 

ferramentas, 
enfim a gente 

mobilizou... para 

essa planta a gente 
conseguiu 

mobilizar em 

tempo e no sábado 
a máquina partiu, 

operou e o cliente 

ficou muito 
satisfeito com 

isso, então não é... 

e nisso tem a 
equipe A, tem 

fornecedor no 

meio. Então tem 
todo... e é assim 

todo mundo ganha 

com esse tipo de 
atendimento.   

[...] a não ser 

quando existe uma 
deficiência ... no 

nosso caso... quando 

o nosso fornecedor 
tem uma deficiência 

muito grande em 

algum item.  [...] 
melhora o meu 

processo e eu até 

ganho em qualidade 
porque imagina que 

um processo de 

conformação ou de 
soldagem quanto 

mais cadenciado ele 

for com melhor 
qualidade o meu 

produto fica então se 

eu sei que eu vou 
ganhar um mês em 

um fornecimento 

qualquer aí eu posso 
trabalhar mais o 

meu processo fabril 

[...] Tem até certo 
grau... muitas vezes 

você faz trabalho 

cada um 
participando com 

seu lado. Mas, sim a 

gente faz trabalho de 
pesquisa conjunto. 

Tem alguns casos 

sim. 

[...] eu contrato 

um inspetor e ele 
vai lá e me checa 

100% . Se tem 

algum problema 
nós fazemos a 

troca 

internamente, mas 
isso não vai para o 

meu cliente. 

De pessoas 

também, o que 
nós temos é na 

parte de confecção 

do projeto eu 
tenho aqui 

competência e 

gente na parte de 
engenharia de 

projeto, com 

cadistas, com 
projetistas que 

estão todos 

integrados [...] 

Os do Brasil a 

gente faz, os que a 
gente considera 

como uma coisa 

crítica, a gente faz 
inspeção no 

fornecedor, mas 

os de A não. E as 
vezes vem 

surpresas, mesmo 

da A, porque [...] 
não é 100% do 

processo que vem 

certo. Mas os 
críticos a gente 

faz inspeção sim, 

se for no Brasil 
faz. E aí faz com a 

engenharia, com o 

pessoal da A. 
 

 

 

13 Recursos 

Técnicos 

[...] eu vou 

mandar um 

pessoal da 
engenharia e 

qualidade para 

fazer uma 
acompanhamento 

durante a 

fabricação para 
certificar que não 

vão haver erros 

durante a 
fabricação, ou 

seja, certificando 

a qualidade do 
produto.  

  São os aspectos 

técnicos, os 

aspectos técnicos 
e que nos 

aproximam mais 

colaborativamente 

    

14 Metas 

Compartilhadas  

  Então, as vezes tem 

essa possibilidade 
do desenvolvimento 

conjunto [...] 

visando a solução de 
certos problemas 

específicos e precisa 

sim dessa... deste 
trabalho. Então há 

desenvolvimento 

conjuntos também 
sim. 

[...] nós temos um 

relacionamento de 
muito longo 

prazo, mas a 

característica 
principal é a 

confiança que os 

fornecedores tem 
na S.[...] é um 

nome que abre 

portas para os 
fornecedores [...] 

Para mim é essa 

troca de confiança 
que nós temos 

com os 

fornecedores da S 
que é o que 

garante os 

fornecimentos. 

É um 

relacionamento de 
longo prazo, a 

confiança e a 

colaboração não 
dá para construir 

em pouco tempo,  

a competência e 
qualidade 

também. Não 

pode não existir... 
ainda mais no 

nosso caso que 

envolve realmente 
riscos humanos 

grandes. 

  

              continua 
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           continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

15 Solução de 

Problemas 
Comuns 

    [...] nós 

dependemos 
muito do 

conhecimento 

técnico do 
fornecedor [...] 

então eles trazem 

essas experiências 
para a gente e isso 

nos torna mais 

próximos e acaba 
criando uma 

relação de 

confiança ao 
ponto da minha 

própria 

engenharia dizer 
coloca na mão 

daquele 

fornecedor que ele 
vai fazer, ele sabe 

o que precisa 

fazer, eu não 
preciso falar para 

ele.  

 
[...] fez o projeto 

reverso para a 

produção dele e 
nos alimentou 

como uma série 

de informações e 
acabou garantindo 

o sucesso do 

projeto. Porque se 
ele não tivesse 

levantado aqueles 
pequenos pontos, 

nós 

provavelmente 
teríamos 

problemas com 

essa peça na 
montagem. 

    

16 Alinhamento de 

Metas 

    Então essa 

caraterística deixa 

de ser uma 
característica fast 

true que a gente 

chama aqui e 
passa por toda a 

cadeia e chega ao 

meu cliente, eu 
começo a colocar 

filtros e então o 

fornecedor passa a 
também me ajudar 

em monitorar isso, 

ele fala essa peça 
que você está me 

pedindo, no 

passado nós 
tivemos essa e 

essa ação e nós 
vamos tomar ação 

para essa peça 

também, então a 
gente tem uma 

discussão e uma 

proximidade 
muito grande com 

os fornecedores 
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          continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

17 Resultado da 

Cadeia  

    [...]  não tem 

problema nenhum 
de que... de propor 

uma melhoria, de 

sugerir uma 
melhoria ou de 

exigir uma 

melhoria deles 
porque eu sei que 

eles vão acatar e 

vão fazer, porque 
eles não pensam 

só na S em si, eles 

pensam na cadeia. 
 

[...] o resultado é 

o que nós dois 
estamos focando 

no mesmo 

resultado. Então 
precisa desta 

colaboração, o 

resultado dele é 
meu resultado que 

é o resultado do 

meu cliente, então 
a cadeia fecha [...] 

então se eu tenho 

qualidade, ele 
precisa ter 

qualidade para eu 

dar qualidade, 
para eu garantir 

qualidade. Se ele 

me dá entrega, 
para eu garantir 

entrega para o 
cliente, ou tem ou 

não tem, então 

essa colaboração 
ela garante o 

negócio saudável 

entre cliente, S e 
fornecedor. Ela 

fecha essa cadeia. 

  Acho que ele tem 

maior consciência 
da onde ele está 

inserido, ele 

consegue propor 
mais coisas, não 

estou falando que 

a A aceita tudo, 
mas consegue 

propor mais coisas 

para melhorar, 
para otimizar, 

para melhorar a 

eficiência que eu 
não via muito no 

passado dele, 

claro que a 
tecnologia é da A, 

mas eu vejo maior 

colaboração e 
maior 

conscientização 

dos fornecedores e 
a importância 

deles para a gente 

e para o mercado. 
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Frequência nas entrevistas, autores e assertiva final. 

Item 
Categoria 

Inicial 

Categoria 

Intermediária 

Categoria 

Final 
Autores  Frequência  

Questão do 

Questionário 

1 Informações 

dos processos 

produtivos. 

Compartilhamento 

de Informação 

Colaboração 

na Cadeia de 

Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 

CAO et al., 2010; 

SIMATUPANG; 
SRIDHARAN, 2008; 

SOOSAY; HYLAND; 

FERRER, 2008; 
STANK; KELLER; 

DAUGHERTY, 2001; 

VANPOUCKE; 
BOYER; VEREECKE, 

2009) 

5 

Troca de informações 

relevantes sobre 
processos e produtos 

2 Informações 
estratégicas 

Compartilhamento 
de Informação 

Colaboração 
na Cadeia de 

Suprimentos 

(LIU et al., 2013; 
WIENGARTEN et al., 

2013) 
3 

Troca constante de 
informações estratégicas 

entre os parceiros de 

negócio. 

3 Informações de 
mercado 

Compartilhamento 
de Informação 

Colaboração 
na Cadeia de 

Suprimentos 

(LIU et al., 2013; 
WIENGARTEN et al., 

2010) 
2 

Troca constante de 
informações estratégicas 

entre os parceiros de 

negócio. 

4 Informações no 

tempo adequado 

Compartilhamento 

de Informação 

Colaboração 

na Cadeia de 

Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 

CAO et al., 2010; LIU et 

al., 2013; 
SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2008; 

VANPOUCKE; 
BOYER; VEREECKE, 

2009; WIENGARTEN 

et al., 2010) 

4 

Troca de informações no 

tempo necessário para 

solução de problemas. 

5 Informações 
técnicas 

Compartilhamento 
de Informação 

Colaboração 
na Cadeia de 

Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 
SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2008; 

SOOSAY; HYLAND; 
FERRER, 2008) 

8 

Troca de informações 

relevantes sobre 

processos e produtos 

6 Informações 

Recíprocas 

Compartilhamento 

de Informação 

Colaboração 

na Cadeia de 
Suprimentos 

(MIN et al., 2005; 

SIMATUPANG; 
SRIDHARAN, 2008; 

VANPOUCKE; 

BOYER; VEREECKE, 
2009) 

3 

Troca de Informações 

entre os parceiros de 
forma aberta e recíproca. 

7 Recursos de 

Equipamentos 

Compartilhamento 

de Recursos 

Colaboração 

na Cadeia de 
Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 

CAO et al., 2010) 
1 

Compartilhamento de 

recursos materiais (ex.: 
equipamentos, 

instalações e materiais) 

8 Recursos de 

Materiais 

Compartilhamento 

de Recursos 

Colaboração 

na Cadeia de 
Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 

CAO et al., 2010) 
3 

Compartilhamento de 

recursos materiais (ex.: 
equipamentos, 

instalações e materiais) 

9 Recursos de 
Instalações. 

Compartilhamento 
de Recursos 

Colaboração 
na Cadeia de 

Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 
CAO et al., 2010) 

 0 

Compartilhamento de 
recursos materiais (ex.: 

equipamentos, 

instalações e materiais) 

10 Recursos 
Financeiros 

Compartilhamento 
de Recursos 

Colaboração 
na Cadeia de 

Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 
CAO et al., 2010; MIN 

et al., 2005) 0 

Utilização comum de 
recursos financeiros e 

não financeiros 

(exemplo: dinheiro, 
treinamento, tempo) 

11 Recursos Não 

Financeiros  

Compartilhamento 

de Recursos 

Colaboração 

na Cadeia de 
Suprimentos 

(BRATIĆ, 2011; CAO; 

ZHANG, 2011; CAO et 
al., 2010; MIN et al., 

2005) 

4 

Utilização comum de 

recursos financeiros e 
não financeiros 

(exemplo: dinheiro, 

treinamento, tempo) 

12 Recursos 

Humanos 

Compartilhamento 

de Recursos 

Colaboração 

na Cadeia de 

Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 

CAO et al., 2010; 

FAWCETT; MAGNAN; 
MCCARTER, 2008; 

MIN et al., 2005) 

6 

Compartilhamento de 
recursos humanos 

especializados quando 

necessário. 

13 Recursos 

Técnicos 

Compartilhamento 

de Recursos 

Colaboração 

na Cadeia de 
Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 

CAO et al., 2010) 
3 

Apoio técnico e 

organizacional para 
atender aos objetivos e 

metas comuns. 

                                continua 
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                    continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Categoria 

Intermediária 

Categoria 

Final 
Autores  Frequência  

Questão do 

Questionário 

14 Metas 

Compartilhadas  

Objetivos Comuns Colaboração 

na Cadeia de 
Suprimentos 

(LEEUW; FRANSOO, 

2009)  5 

Entendimento recíproco 

das metas e objetivos 
entre as empresas. 

15 Solução de 

Problemas 

Comuns 

Objetivos Comuns Colaboração 

na Cadeia de 

Suprimentos 

(BRATIĆ, 2011; MIN et 

al., 2005; QRUNFLEH; 

TARAFDAR, 2013; 
SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2008; 

VANPOUCKE; 
BOYER; VEREECKE, 

2009) 

2  

Comprometimento das 
organizações na busca de 

soluções para problemas 

comuns. 

16 Alinhamento de 

Metas 

Objetivos Comuns Colaboração 

na Cadeia de 

Suprimentos 

(BRATIĆ, 2011; 

FORSLUND; 

JONSSON, 2009; 

SIMATUPANG; 
SRIDHARAN, 2008) 

 3 

Alinhamento de metas 

para o atendimento de 
objetivos estratégicos 

comuns. 

17 Resultado da 

Cadeia  

Objetivos Comuns Colaboração 

na Cadeia de 
Suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2011; 

CAO et al., 2010; 
FAWCETT; MAGNAN; 

MCCARTER, 2008; 

MIN et al., 2005) 

 3 

Entendimento que os 

resultados da própria 
organização só serão 

alcançados com os 

resultados da cadeia 
como um todo.  
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    Capabilidades Operacionais 

Item Categoria Inicial 
Categoria 

Intermediária 
Categoria Final 

Unidade de 

Registro 

Unidade de 

Contexto 

Unidade de 

numeração 

1 
Qualidade do 

Produto 
Qualidade 

Capabilidades 

Operacionais 
Palavra Frase Parágrafo 

2 
Qualidade do 

Processo 
Qualidade 

Capabilidades 

Operacionais Palavra Frase Parágrafo 

3 
Desempenho do 

Produto 
Qualidade 

Capabilidades 

Operacionais Palavra Frase Parágrafo 

4 Entrega no Prazo Entrega 
Capabilidades 

Operacionais Palavra Frase Parágrafo 

5 Entrega Rápida Entrega 
Capabilidades 

Operacionais Palavra Frase Parágrafo 

6 
Confiabilidade da 

Entrega 
Entrega 

Capabilidades 

Operacionais Palavra Frase Parágrafo 

7 
Flexibilidade de 

Especificação 
Flexibilidade 

Capabilidades 

Operacionais Palavra Frase Parágrafo 

8 
Flexibilidade de 
Prazo 

Flexibilidade 
Capabilidades 
Operacionais Palavra Frase Parágrafo 

9 
Flexibilidade de 

Fornecimento 
Flexibilidade 

Capabilidades 

Operacionais Palavra Frase Parágrafo 

                                              
 
 
 

                                            Palavras Chave 
Item Palavras Chave Frequência 

1 Qualidade 176 

2 Qualidade do processo 1 

3 Qualidade do produto 4 

4 Qualidade do material 1 

5 Desempenho/performance 27 

6 Entrega 140 

7 Rápida 4 

8 Rapidez  3 

9 Agilidade 1 

10 Prazo 156 

11 Atendimento 15 

12 Prazo de entrega 9 

13 Prazo acordado 4 

14 Redução 53 

15 Confiabilidade 19 

16 Flexibilidade 52 

17 Especificação  16 

18 Flexível 17 

19 Fornecimento 47 

20 Flexibilidade de entrega 1 

21 Alterar 5 

22 Postergar 3 
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Transcrição das falas sobre capabilidades operacionais - Entrevista 1 a 5  

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da FALA 

(E5) 

1 Qualidade do 

Produto 

[...] melhor 

qualidade e se a 

gente não 
fomentar um 

melhor 

relacionamento e 
colaboração entre 

comprador e 

fornecedores [...]  
 

se a gente 

conseguir trazer 
isso dos nossos 

fornecedores vai 

contribuir para 
que a gente passe 

isso para a frente 

para os nosso 
clientes na 

cadeia[...]  

 
[...] contribui para 

que a gente possa 

aumentar a nossa 
qualidade, ter 

produtos 

confiáveis e assim 
se diferenciar com 

o concorrente. 

[...] mantendo a 

qualidade do 

fornecimento, mas 
também buscando 

sempre a 

competividade. 
Isso acaba 

repassando para o 

cliente, não só 
para o cliente, mas 

também para 

fornecedores. Se 
eu tenho 

fornecedores que 

saiam com ideias 
novas e 

interessantes, a 

gente dissemina 
este conhecimento 

para outros 

fornecedores que 
possam utilizar 

isso também, 

buscar novas 
propostas.  

 

 

 Bom, qualidade 

eh... com certeza 

eu posso afirmar 
que é... que 

estamos acima da 

média, não só por 
causa da... das 

especificações, 

mas também das 
certificações que 

nós temos dentro 

da ISO 9000, nós 
temos também da 

CCC, uma série 

de certificados na 
qual nos qualifica 

[...] 

[...] toda a cadeia 

está envolvida, se eu 

tenho uma confiança 
de que meu 

fornecedor vai 

entregar aquilo no 
prazo que ele me 

prometeu e na 

qualidade que eu 
espero então toda a 

cadeia vai ser 

beneficiada 

[...] a nossa 

empresa não é 

reconhecida pelo 
melhor custo do 

mercado e sim por 

melhor qualidade 
de produto [...] 

 

Como, qualidade 
lógico, conhecida 

e reconhecida 

como fabricante 
de produtos de 

qualidade. 

2 Qualidade do 
Processo 

 Os processos 
produtivos 

também seguem a 

mesma linha, 
inclusive por 

exemplo em 

termos de 
qualidade [...] 

 

A qualidade que 
permite que você 

vá criando 

mecanismos de 
ajuste que você 

possa também 

reduzir o custo do 
controle [...] 

Bom, qualidade 
eh... com certeza 

eu posso afirmar 

que é... que 
estamos acima da 

média, não só por 

causa da... das 
especificações, 

mas também das 

certificações que 
nós temos dentro 

da ISO 9000, nós 

temos também da 
CCC, uma série 

de certificados na 

qual nos qualifica 
[...] 

  [...] num trabalho 
em conjunto entre 

equipe de 

operação e equipe 
do fornecedor 

pode... se eu tiver 

barras de 1,5 
metros eu consigo 

ter maior 

produtividade e 
melhorar a minha 

eficiência no 

processo 
produtivo, com 

certeza isso é feito 

também. Na JC é 
desenvolvido em 

parceria com o 

fornecedor alterar 
alguma coisa 

standard no 

fornecimento para 
que melhore a 

eficiência na 

fábrica, com 
certeza. 

                      continua 
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         continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da FALA 

(E5) 

3 Desempenho do 

Produto 

       [...] então a partir 

daí eu já concordo 
contigo que ou 

você tem um 

produto que é 
destacado ou 

reconhecido no 

mercado como de 
qualidade superior  

 

Porque nos 
projetos novos é 

dada preferência 

para equipamento 
que tenha um bom 

desempenho e que 

quando você 
precisa solucionar 

algum problema 

operacional, você 
consiga fazer essa 

reposição, essa 

manutenção, 
entendeu? 

4 Entrega no 

Prazo 

  [...] a entrega no 

sentido do 
cumprimento 

dentro dos 

prazos[...] 
 

Com relação à 

entrega, nós temos 
que também eh... 

cumprir todos os 

prazos de entrega 
praticamente sem 

atraso nenhum 

eh... isso é um 
ponto que nós 

temos também 

dentro do nosso 
sistema de 

qualidade, no qual 

faz parte no 
processo de 

decisão., eh...e 

também faz parte 
das metas 

também. 

 
[...] sempre estar 

entregando os 

nossos produtos 
dentro do prazo, 

isso é 

determinante 
porque os nossos 

clientes contam 

com entregas de 
materiais e 

equipamentos 

dentro do prazo 
[...] 

 [...] toda a cadeia 

está envolvida, se eu 
tenho uma confiança 

de que meu 

fornecedor vai 
entregar aquilo no 

prazo que ele me 

prometeu e na 
qualidade que eu 

espero então toda a 

cadeia vai ser 
beneficiada 

  

5 Entrega Rápida   [...] os prazos de 

implementação 
são muito curtos. 

Então esse 

relacionamento 
permite com que 

você também 

tenha certa 
segurança e 

também aceitar 

desafios de prazos 
curtos de entrega. 

[...] eles podem 

nos ajudar e 
principalmente 

para reduzir o 

prazo de 
fornecimento. 

Com estes 

componentes 
integrados, 

previamente 

montados fica 
mais fácil integrar 

em nosso processo 

produtivo. 

    

              continua   
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             continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da FALA 

(E5) 

6 Confiabilidade 

da Entrega 

  [...]  as vezes na 

entrega buscar 
sempre atender o 

que foi acordado, 

ou seja, ser 
realmente um 

fornecedor que 

seja conhecido por 
ser confiável. 

 

[...] os prazos de 
implementação 

são muito curtos. 

Então esse 
relacionamento 

permite com que 

você também 
tenha certa 

segurança e 

também aceitar 
desafios de prazos 

curtos de entrega. 

Com relação à 

entrega, nós temos 
que também eh... 

cumprir todos os 

prazos de entrega 
praticamente sem 

atraso nenhum 

eh... isso é um 
ponto que nós 

temos também 

dentro do nosso 
sistema de 

qualidade, no qual 

faz parte no 
processo de 

decisão., eh...e 

também faz parte 
das metas 

também. 

 Então, a partir do 

momento em que eu 
tenho mais 

qualidade, mais 

flexibilidade e uma 
entrega mais 

garantida né, eu 

tenho sem dúvida 
uma entrega melhor 

para o meu cliente. 

 
Então você 

reduzindo essas 

contingências você 
vai entregar melhor 

para o cliente só que 

aí você depende de 
toda a cadeia por 

traz tanto de 

fornecedores 
internos, como 

externos.  

  

7 Flexibilidade de 
Especificação 

   A flexibilidade 
ela é importante 

no sentido de estar 

aberto, vamos 
dizer assim, 

resolução de 

certos problemas 
que podem 

aparecer e ao 

menos estar 
disposto a 

argumentar e a 

discutir [...] 

[...] a 
flexibilidade, 

depende muito das 

condições e caso 
não tenha 

qualquer alteração 

significativa, a 
flexibilidade em 

relação à 

especificação ou 
até com relação à 

prazo, com... até 

um certo limite, 
nós temos 

condições de 

atender. 

[...] a gente depende 
muito é claro da 

cadeia toda porque 

itens de gargalo 
você tem que já pré 

negociar uma 

redução ou uma 
extensão de prazo, 

no caso de prazo 

mais para frente, 
mas existe essa 

flexibilidade e 

sempre na 
flexibilidade a gente 

conta com o 

subfornecedores e 
com a nossa fábrica. 

 

8 Flexibilidade de 

Prazo 

  A flexibilidade ela 

é importante no 
sentido de estar 

aberto, vamos 

dizer assim, 
resolução de 

certos problemas 

que podem 
aparecer e ao 

menos estar 

disposto a 
argumentar e a 

discutir [...] 

[...] a 

flexibilidade, 
depende muito das 

condições e caso 

não tenha 
qualquer alteração 

significativa, a 

flexibilidade em 
relação à 

especificação ou 

até com relação à 
prazo, com... até 

um certo limite, 

nós temos 
condições de 

atender. 

Sim, flexibilidade 

existe. Então tem 
situações, por 

exemplo... as vezes 

o cliente pede para 
reduzir prazos e em 

outras ele pede para 

postergar a entrega. 
A gente sofre nos 

dois porque você vai 

empurrar muito para 
a frente se você tem 

aquela janela na sua 

produção, então não 
pode. Você tem que 

produzir e estocar 

em algum lugar, 
então existe essa 

flexibilidade, tanto é 

que hoje a nossa 
empresa ela tem 

máquinas que 

vendeu a algum 
tempo e ainda não 

está em operação e 

tem máquinas que a 
gente tem vender em 

curto prazo.. 

A flexibilidade eu 

diria quando você 
precisa de 

atendimentos, 

tanto na área de 
serviços de 

reparos de selos 

quanto na 
fabricação de 

selos novos fora 

do horário 
comercial, fora do 

horário padrão do 

mercado.  
Isso eu noto que a 

gente acaba 

conquistando 
clientes 

importantes com 

essa flexibilidade 
e de atendimento, 

de flexibilidade de 

atender fora de 
prazo. Isso 

realmente é um 

diferencial que eu 
vejo na empresa 

hoje. 

                 continua 
 

 



355 

 

 

 

   
                           continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da FALA 

(E5) 

9 Flexibilidade de 
Fornecimento 

  [...] a flexibilidade 
é muito 

importante 

durante o 
desenvolvimento 

da proposta e da 

negociação, mas 
uma vez definido 

e bem claro o que 

você vai entregar, 
ela tem que ser... 

ela não pode 

continuar sendo 
um fator de 

mudança 

constante.  

 [...] a 
flexibilidade, 

depende muito das 

condições e caso 
não tenha 

qualquer alteração 

significativa, a 
flexibilidade em 

relação à 

especificação ou 
até com relação à 

prazo, com... até 

um certo limite, 
nós temos 

condições de 

atender. 

  Isso eu noto que a 
gente acaba 

conquistando 

clientes 
importantes com 

essa flexibilidade 

e de atendimento, 
de flexibilidade de 

atender fora de 

prazo... Isso 
realmente é um 

diferencial que eu 

vejo na empresa 
hoje. 
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Transcrição das falas sobre capabilidades operacionais - Entrevista 6 a 10 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

1 Qualidade do 

Produto 

[...] ele enxerga 

que eu estou tendo 

uma melhor 
entrega, que eu 

estou tendo... 

entregando algo 
com qualidade e 

eu acho que isso 

me faz destacar 
com relação aos 

outros, isso sem 

duvida. 

[...] tratar o 

fornecedor mais 

como um parceiro 
do que como um 

mero fornecedor 

onde o menor 
custo é o que 

manda sempre. 

Porque, porque os 
nossos 

fornecimentos, 

eles estão 
atrelados não só 

em qualidade do 

material entregue, 
mas também 

como uma 

performance de 
processo. Atender 

as especificações 

do produto final e 
também a 

disponibilidade de 

uso por 
determinados 

períodos pré 

fixados.  

Qualidade e 

confiabilidade, 

por exemplo nós 
temos clientes que 

ele só compra S, 

ele aceita só S... 
ponto. Ele compra 

OIM e ele compra 

[...] ele compra S 
porque ele sabe 

que ele vai ter 

todo o suporte e 
garantia do mundo 

[...]. Ele paga 

mais caro para ter 
a garantia S, então 

a confiabilidade 

de que nós vamos 
dar todo o suporte 

do mundo para 

ele, que nós 
vamos atende-lo 

com a qualidade 

que ele precisa 
[...] ele abre mão 

as vezes até do 

prazo de entrega e 
do custo [...] 

[...] que essa 

qualidade ela é know 

how, conhecimento 
adquirido pela 

empresa no 

desenvolvimento de 
soluções próprias e 

quando eu falo 

próprias soluções 
patenteadas que são 

realmente são 

reconhecidas como 
as melhores do 

mercado e somos 

presados por isso. 

  

2 Qualidade do 

Processo 

Contribui, agora 

comparado com a 
concorrência 

como é que eu 

posso tentar eu 
imagino assim 

com relação ao 

cliente final ele 
enxerga que eu 

estou tendo uma 

melhor entrega, 
que eu estou tendo 

entregando algo 

com qualidade e 
eu acho que isso 

me faz destacar 

com relação aos 
outros, isso sem 

duvida.     

 
[...]otimizar 

aquela fabricação 

de uma forma que 
garanta, que 

assegure a 

qualidade do 
processo e ao 

mesmo tempo 

consiga atender o 
prazo. Então 

muitas vezes a 

gente acaba 
fazendo o regime 

de 24 h, acaba 
fazendo alguma 

melhoria no 

processo, coloca 
um pessoal nosso 

para ficar junto do 

fornecedor para 
acompanhar e 

com isso a gente 

tem conseguido. 

 O processo de 

qualidade dele é 
compartilhado, eu 

audito eles 

anualmente, a 
gente troca 

informações, a 

gente troca 
detalhes, olha faz 

isso no seu 

processo, melhora 
aqui... melhora 

lá... enfim eu 

retroalimento eles 
com informações 

de problemas que 

eu tenho 
internamente, 

então se eu tenho 

um problema com 
um fornecedor ele 

vai receber uma 

notificação, ele 
vai ter que fazer 

uma melhoria e 

isso faz uma 
retroalimentação 

no processo. 

Toda a cadeia desde 

o nosso fornecedor  
até o momento em 

que a planta lá 

funciona, ele é uma 
cadeia cada vez 

mais tão confiável, 

como sempre foi, 
mas trazendo 

sempre o top de 

benefício para eles, 
seja no prazo, seja 

na qualidade,  seja 

na tecnologia. Essa é 
a nossa meta em 

termos de eficiência 

operacional, 
continuar sendo o 

fornecedor, 

mantendo a 
qualidade maior 

possível. 

Os processos 

produtivos 
também seguem a 

mesma linha, 

inclusive por 
exemplo em 

termos de 

qualidade [...] 
somos uma 

empresa de 

inovação, de 
produtos 

altamente 

tecnológicos, 
gastamos muito... 

investimos muito 

em pesquisa e 
desenvolvimento. 

O nosso produto 

não pode falhar, 
nós trabalhamos 

com energia, não 

pode falhar. 



357 

 

 

 

        continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

3 Desempenho do 

Produto 

      Nos temos soluções 

diferenciadas nos 
nossos 

compressores, nos 

nossos 
equipamentos que os 

clientes apreciam 

bastante em relação 
à concorrência. 

 

Porque depois que a 
máquina entra em 

serviço ele percebe 

que ele tem muito 
menos intervenções, 

ele fala nossa eu 

economizei mesmo 
gastando mais 

naquele momento, a 

gente recupera [...] 

  

4 Entrega no 

Prazo 

   Uma das metas 

que é clara aqui 

para a gente é a 
OTD (on time 

delivery). Então 

essa é uma meta 
bastante forte que 

tem nos últimos 

anos a gente tem 
colocado um foco 

bastante grande. 

Primeiro o 
financeiro, mas a 

on time delivery  é 

uma coisa que a 
gente tem 

trabalhado 

bastante. Porque 
para presar pela 

qualidade, prazo 

com redução, não 
redução...mas 

cumprimento de 

prazo hoje é muito 
importante. 

Quando acordamos 

um prazo, em 

função da nossa 
experiência... ele só 

fura quando existe 

um problema de 
realmente força 

maior que não é 

dentro daquilo que 
foi planejado. 

  

5 Entrega Rápida [...] são melhorias 

de eu acredito que 
são assim os 

mesmos pontos 

que a gente falou 
tenta entregar. As 

entregas que a 

gente tenta 
desenvolver com 

os clientes e o que 

a gente tenta 
desenvolver com 

os fornecedores.  

Bom basicamente, 

o nosso 
fornecedor se ele 

atingir o padrão 

de qualidade 
especificado, o 

nosso ganho seria 

sempre me 
redução de prazo. 

Se ele tem 

redução de prazo 
no fornecimento 

dele ele contribui 

muito para a 
nossa... para a 

melhoria de 

nossos processos 
aqui. Isso é 

fundamental. 

  [...] como nós temos 

essa complexidade 
de fornecimento, 

hoje essa integração 

ela é muito 
importante com os 

fornecedores na 

otimização dos 
prazos.   

 

[...] manter a nossa 
qualidade, a nossa 

competência. 

Quando eu falo em 
qualidade é a 

qualidade do 

produto entregue lá 
na ponta, nesse 

menor prazo 

possível.  

  

            continua 
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                             continuação 

Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

6 Confiabilidade 

da Entrega 

[...] a gente faz 

pesquisas de 
satisfação com os 

clientes para ver 

se está... se as 
entregas estão de 

acordo com o 

esperado. 
 

[...] ele enxerga 

que eu estou tendo 
uma melhor 

entrega, que eu 

estou tendo... 
entregando algo 

com qualidade e 

eu acho que isso 
me faz destacar 

com relação aos 

outros, isso sem 
duvida. 

A C em linhas 

gerais é uma 
empresa 

confiável, ela 

atende os clientes 
nas suas 

especificações, 

nos prazos que 
nós temos aqui 

um programa 

interno que 
chama-se zero, 

zero, 100 que é 

zero defeito, zero 
atraso e 100% de 

compliance [...] 

      

7 Flexibilidade de 

Especificação 

  A flexibilidade 

nossa é 
baixíssima, 

porque questões 

do tipo de produto 
que a gente 

trabalha, com 

especificações 
muito rígidas, 

prazos de entrega 

dos componentes 
normalmente 

longos. 

 
Especificações de 

materiais é a 

mesma coisa se o 
cliente pede uma 

mudança de 

especificação, 
muitas vezes 

significa você 

perder muito 
produto, muita 

matéria prima. 

Então nossa 
flexibilidade é 

muito baixa. 

 
[...] mudanças de 

especificação, nos 

equipamentos de 
grande porte 

depende muito do 

que nós estamos 
falando, se é por 

exemplo mudar 

uma bitola numa 
tubulação por 

algum motivo é 

fácil atender, 
porque é um 

produto fácil de se 
encontrar no 

mercado, se é um 

equipamento 
engenheirado com 

prazo de entrega 

longo pode se 
comprometer o 

prazo do negócio. 

[...] a gente tem 

que ser flexível a 
ponto de 

modificar o 

projeto durante 
uma parada, como 

já aconteceu de 

durante um 
projeto, de um 

revamp, você 

precisar ajustar 
uma tubulação, 

ajustar alguma 

coisa, ou cliente 
falar olha eu 

preciso de mais 

uma coisinha aqui 
e depois a gente 

fica com um plano 

para poder 
resolver isso ao 

longo do tempo. 

Um ou outro ajuste 

da para mudar... 
lógico da para fazer, 

mas se for algo 

maior a gente para 
tudo e vê quanto já 

saiu a conta, zera e 

começa de novo, 
mas aí vai ser um 

impacto horrível 

para todos 
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Item 
Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

8 Flexibilidade de 

Prazo 

Então assim, seria 

a flexibilidade e 

entrega. Então 
muitas vezes a 

gente enxerga 

dificuldades para 
conseguir isso 

mas a gente tem 

tenta desenvolver. 

Porque nós 

realmente não 

somos muito 
flexíveis não é 

porque nós não 

queremos ser 
flexíveis é que na 

grande maioria 

dos nosso 
produtos ser 

flexível me 

determinados 
itens significa ou 

você não cumprir 

prazos ou não se 
não cumprir a 

especificação lá 

na frente você ter 
um problema 

maior 

 Não, não é flexível 

uma vez que a... que 

o produto está 
definido mudanças 

são todas possíveis 

porém elas vão ter 
implicação imediata 

no custo e no prazo, 

porque nós vamos 
ter que rever, o 

nosso produto não é 

seriado [...] 

  

9 Flexibilidade de 
Fornecimento 

  [...] a flexibilidade 
ela pode até ser 

um evento gerador 

de custo, então é 
assim porque a 

parte da 

flexibilidade que 
eu entendo e 

assim a 

especificação 
técnica você pode 

até flexibilizar 

alguma coisa, 
flexibilizar prazo 

você pode 

reprogramar 
alguma coisa 

desde que seja no 

começo. 
 

Então quando 

você faz um 
planejamento e  

esse planejamento 

por algum motivo 
ele tem que 

mudar, para nós é 

uma dificuldade 
enorme. 

A flexibilidade ela 
é consequência da 

área de service e 

isso eu estou 
falando 

especificamente 

da minha área, 
eles sabem que eu 

[...] sou uma área 

flexível porque eu 
trabalho com 

urgências e 

emergências o 
tempo todo. Uma 

quebra, uma 

indisponibilidade 
[...] então ele sabe 

que eu tenho 

flexibilidade para 
atende-lo no 

momento em que 

ele precisar, se 
precisar alterar eu 

tenho o suporte da 

engenharia, eu 
tenho o suporte da 

Alemanha. 

[...] flexibilidade ela 
é em função do 

produtos que nós 

vendemos. Eu posso 
fazer mas vai ter 

implicações sérias, 

normalmente a gente 
exaure todas as 

possíveis mudanças 

que poderia ter com 
o cliente final. 
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Frequência nas entrevistas, autores e assertiva final. 

Item 
Categoria 

Inicial 

Categoria 

Intermediária 

Categoria 

Final 
Autores Frequência Assertiva 

1 
Qualidade do 

Produto 
Qualidade 

Capabilidades 

Operacionais 

(CAO; ZHANG, 2011; 

NAND; SINGH; 

BHATTACHARYA, 2014; 
VANPOUCKE; BOYER; 

VEREECKE, 2009) 

9 

O fornecimento de 

produtos e serviços de 
qualidade superior. 

2 
Qualidade do 

Processo 
Qualidade 

Capabilidades 

Operacionais 

(AVELLA; VAZQUEZ-
BUSTELO; 

FERNANDEZ, 2011) 

7 

A qualidade do processo 

produtivo que garante os 
equipamentos e serviços de 

acordo com os requisitos 

do cliente. 

3 
Desempenho 
do Produto 

Qualidade 
Capabilidades 
Operacionais 

(AVELLA; VAZQUEZ-

BUSTELO; 

FERNANDEZ, 2011; 
NAND; SINGH; 

BHATTACHARYA, 

2014) 

2 

A fabricação de 

equipamentos com 

desempenho que superam 

as expectativas dos 
clientes. 

4 
Entrega no 

Prazo 
Entrega 

Capabilidades 

Operacionais 

(NAND; SINGH; 
BHATTACHARYA, 

2014) 

5 

O atendimento de todos os 

prazos de entrega 

acordados nos pedidos de 
compras e contratos. 

5 Entrega Rápida Entrega 
Capabilidades 

Operacionais 

(AVELLA; VAZQUEZ-

BUSTELO; 

FERNANDEZ, 2011; 
NAND; SINGH; 

BHATTACHARYA, 2014; 

VANPOUCKE; BOYER; 
VEREECKE, 2009) 

5 

A capabilidade de atender 

rapidamente as 
necessidades de materiais e 

serviços solicitados pelos 

clientes. 

6 
Confiabilidade 

da Entrega 
Entrega 

Capabilidades 

Operacionais 
(VANPOUCKE; BOYER; 

VEREECKE, 2009) 
5 

A entrega dos produtos e 

serviços conforme 
especificação dos clientes. 

7 

Flexibilidade 

de 
Especificação 

Flexibilidade 
Capabilidades 

Operacionais 

(CAO; ZHANG, 2011; 

MALHOTRA; 

MACKELPRANG, 2012; 
QRUNFLEH; 

TARAFDAR, 2013) 

3 

A flexibilidade para 
mudanças técnicas no 

produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 

8 
Flexibilidade 

de Prazo 
Flexibilidade 

Capabilidades 

Operacionais 

(NAND; SINGH; 

BHATTACHARYA, 
2014) 

4 

A capabilidade de ajustar a 
entrega dos produtos de 

acordo com a necessidade 

dos clientes. 

9 

Flexibilidade 

de 

Fornecimento 

Flexibilidade 
Capabilidades 
Operacionais 

(MALHOTRA; 
MACKELPRANG, 2012) 

3 

A capabilidade de atender 

modificações não previstas 

do fornecimento. 
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Desempenho Operacional 

 

 

 

                                                          Palavras Chave 
Item Palavras Chave Frequência 

1 Redução 53 

2 Redução de custos 41 

3 Custos 19 

4 Processo 153 

5 Melhoria de processo 16 

6 Eficiência 24 

7 Eficiente 7 

8 Produtividade 8 

9 Retrabalho 9 

10 Reprogramar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Categoria Inicial 
Categoria 

Intermediária 

Categoria 

Final 

Unidade 

de 

Registro 

Unidade 

de 

Contexto 

1 Processos Eficientes Melhoria de Processos  
Desempenho 

Operacional 
Palavra Frase 

2 Produtividade Melhoria de Processos  
Desempenho 

Operacional Palavra Frase 

3 Reprogramação Melhoria de Processos  
Desempenho 

Operacional Palavra Frase 

4 Custos Logísticos Redução de Custos 
Desempenho 

Operacional Palavra Frase 

5 Custos de Retrabalho Redução de Custos 
Desempenho 

Operacional Palavra Frase 

6 Custos de Produção Redução de Custos 
Desempenho 

Operacional Palavra Frase 
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Transcrição das falas sobre desempenho operacional  - Entrevista 1 a 5 
Item Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da FALA 

(E5) 

1 Processos 

Eficientes 

    [...] tanto nós 

quanto os nossos 

fornecedores, para 
minimizar os 

riscos então nós 

conseguimos até 
ser mais 

agressivos para 

elaboração de 
custos e também 

para a melhoria de 

processos. Porque 
muitas vezes 

quando nós 

entramos em mais 
detalhes, nós 

conseguimos 

enxergar onde há 
oportunidades 

para que a gente 

possa melhorar os 
processos. 

[...] vocês pedem 

chapa de 1,5, mas 

se eu usar uma 
chapa de 2, apesar 

de ter um peso 

maior, eu vou ter 
no processo 

produtivo um 

melhor 
rendimento, 

porque é uma 

chapa que vai 
deformar menos 

do que a de 1,5 e 

se eu fizer esta 
solda de uma 

forma diferente do 

que você está 
pedindo eu 

também vou 

ganhar. Então 
existe esse input 

do fornecedor 

para algumas 
melhorias de 

processo, em 

relação aquilo que 
a nossa empresa 

está pedindo. 

[...] desenvolvido 

em parceria com o 

fornecedor alterar 
alguma coisa 

standard no 

fornecimento para 
que melhore a 

eficiência na 

fábrica, com 
certeza. 

2 Produtividade   [...] provoca 
sempre uma 

discussão sobre 

novas formas de 
negócio as vezes. 

Um exemplo, 

muitas coisas de 
que antes a gente 

fabricava 

internamente e ao 
desenvolver um 

bom fornecedor 

você pode buscar 
uma 

industrialização, 

então você sai de 
uma operação 

interna e transfere 

esta operação para 
fora [...] 

 

 
[...] às vezes esses 

fornecedores 

trabalham em 
atividades ou 

indústrias 

diferentes e eles 
conseguem 

transferir boas 

práticas de outras 
indústrias para 

dentro da indústria 
na qual a gente 

atua que é 

celulose e papel. 

[...] em relação à 
montagem dos 

motores, com 

relação às 
características 

como aqui na área 

produtiva nossa, 
principalmente em 

relação à 

instalação, aos 
cabos, a parte 

elétrica, uma série 

de detalhes no 
qual eles nos dão 

sugestões para 

melhorar... para 
agilizar nossa 

operação. 

 
[...] eles sugerem 

algumas  

melhorias para 
otimizar de forma 

que, por exemplo, 

na pintura fazendo 
lote executar isso 

em dois lotes 

simultâneos desde 
que isso não 

comprometa o 

nosso prazo, mas 
são algumas 

coisas que o 
próprio 

fornecedor vai 

desenvolvendo e 
vai trazendo 

propostas para nós 

para otimizar 
tanto a produção 

deles como a 

nossa. 

De qualidade, mas 
também de 

produção porque 

nós alteramos 
alguns processos 

aqui na retífica do 

rolo para que ele 
saísse daqui numa 

melhor condição 

para receber o 
cromo. Então, 

teve uma mudança 

no processo 
produtivo. 

 

 

[...] melhora o 
meu processo e eu 

até ganho em 

qualidade porque 
imagina que um 

processo de 

conformação ou 
de soldagem 

quanto mais 

cadenciado ele for 
com melhor 

qualidade o meu 

produto fica então 
se eu sei que eu 

vou ganhar um 

mês em um 
fornecimento 

qualquer aí eu 

posso trabalhar 
mais o meu 

processo fabril 

[...] 
 

Sim, trabalho de 

longo prazo em 
parceria. 

Exemplo: 

fornecimento de 
tarugos (de 

grafite) para 

fabricação de 
faces em 

comprimentos 
fora do padrão 

habitual de 

fornecimento ao 
mercado nacional, 

otimizando nossa 

produção. 
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Item Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da FALA 

(E5) 

3 Reprogramação [...] gente pode 

melhorar o 

desempenho da 
operação só por 

questões de 

redução de mão 
de obra [...] e 

obviamente 

redução de perda 
de tempo de 

inspeções e 

retrabalhos, e tudo 
mais. 

  [...] praticamente 

em todos os 

casos... claro que 
também existe a 

questão da nossa 

fábrica da gente 
reduzir bastante a 

questão do 

retrabalho, então 
todo o nosso 

processo é 

totalmente 
controlado 

    

4 Custos 

Logísticos 

 Então nós 

transferimos 
também esta 

capacidade de 

comprar em certos 
volumes e 

transferir este 

benefício para os 
nossos clientes 

nas pontas, 

tentando buscar 
preços mais 

competitivos [...] 

Então a gente 
opera... não só 

uma cotação... não 

só uma proposta 
de forma 

individual, mas 

sempre 
visualizando esta 

possibilidade de 

combinar volumes 
mesmo para poder 

manter a 

competitividade. 

[...] mas tudo isso 

passa pela minha 
área de supply 

quality, depois 

que ela processa, 
nós temos uma 

área de logística 

que faz todo o 
follow up, todo o 

recebimento, toda 

a parte de 
separação, toda 

parte de 

expedição. 

[...] quando você 

está junto você 
sabe a demanda 

do cliente no 

futuro tanto 
externo como 

interno e você tem 

condições de estar 
avaliando qual o 

melhor momento 

para um 
investimento de 

estoque por 

exemplo, uma 
compra grande de 

chapa e algo do 

tipo. 

Você precisa do 

fornecedor para 
que você tenha 

normalmente 

matéria prima em 
estoque e se 

adequar e 

consegue atender 
bem e é por isso 

que a gente se 

destaca neste item 
flexibilidade de 

entrega dos 

equipamentos. 

5 Custos de 

Retrabalho 

[...] gente pode 

melhorar o 

desempenho da 
operação só por 

questões de 

redução de mão 
de obra [...] e 

obviamente 

redução de perda 
de tempo de 

inspeções e 

retrabalhos, e tudo 
mais. 

   [...] praticamente 

em todos os 

casos... claro que 
também existe a 

questão da nossa 

fábrica da gente 
reduzir bastante a 

questão do 

retrabalho, então 
todo o nosso 

processo é 

totalmente 
controlado [...] 

[...] então aquilo 

que para a nossa 

empresa é 
extremamente 

importante que a 

gente preza de 
imagem de 

confiabilidade e 

de qualidade, a 
gente acaba tendo 

um retrabalho 

dentro da cadeia, 
porque o meu 

fornecedor me 

entrega tal 
equipamento com 

uma qualidade 

que não é aceita, 
então eu tenho 

que devolver par o 

fornecedor ou eu 
tenho que 

retrabalhar 

internamente. 

  

              continua 
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   continuação 

Item Categoria 

Inicial 

Trecho da FALA 

(E1) 

Trecho da FALA 

(E2) 

Trecho da FALA 

(E3) 

Trecho da FALA 

(E4) 

Trecho da FALA 

(E5) 

6 Custos de 

Produção 

Bom primeiro eu 

acredito que 
custos, uma 

relação mais 

colaborativa 
sempre tentando 

buscar isso. A 

parte financeira é 
importante, não só 

a redução de 

custos mas o 
controle de custos 

é muito 

importante para a 
gente poder 

confiar que aquele 

custo considerado 
é o real, não haja 

desvios ao longo 

do fornecimento 

  A redução de 

custo está sendo 
hoje mandatório 

em todas as áreas 

[...] eu acho 
motivos mais não 

só para aumentar 

a competitividade 
mas também para 

que aquela verba 

destinada seja, 
vamos falar assim, 

adequada dentro 

do orçamento. 
Então é claro que 

é necessário neste 

caso um estudo 
maior, mais 

detalhado, daquele 

vamos falar assim 
processo para que 

a gente entenda 

realmente o que é 
necessário. 

Diminuir algumas 

incertezas de 
forma que a gente 

possa então ter um 

ganho bom para 
contingências no 

qual normalmente 

nós consideramos, 
independente do 

grau de incerteza. 

[...] essa visão de 

inovar nos 
pensamentos 

porque senão a 

gente fica só 
naquela... não é só 

desconto mais a 

gente está 
procurando é 

realmente redução 

de custo e você só 
reduz de custo 

quando você faz 

algo diferente. 
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Transcrição das falas sobre desempenho operacional - Entrevista 6 a 10 

Item Categoria Inicial 
Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

1 Processos 

Eficientes 

O que eu 

caracterizaria 

seria a questão de 
treinamentos,  o 

acompanhamento 

da engenharia 
junto com o 

fornecedor 

visando 
desenvolver um 

processo, 

melhorias do 
processo 

produtivo [...] 

 
a gente tem tido 

experiências 

muito satisfatórias 
e inclusive 

melhorias de 

processo e 
também na 

questão de 

regularizar as não 
conformidades.  

Sim, melhora o 

meu processo e eu 

até ganho em 
qualidade porque 

imagina que um 

processo de 
conformação ou 

de soldagem 

quanto mais 
cadenciado ele for 

com melhor 

qualidade o meu 
produto fica então 

se eu sei que eu 

vou ganhar um 
mês em um 

fornecimento 

qualquer aí eu 
posso trabalhar 

mais o meu 

processo fabril 
nesta peça que eu 

recebi e 

consequentemente 
ter um ganho ou 

de prazo ou de 

qualidade lá na 
frente. 

  

Como ele está 

preocupado com 

isso, preocupado 
com prazo, com o 

custo que ele vai 

ter para fazer, 
porque nós 

compramos dele 

tudo isso. Tanto a 
engenharia de 

detalhamento 

como a própria 
construção, o 

procurement nas 

compras e todas 
essas parafernálias 

eles cuidam e nos 

entregam tudo 
pronto. A gente se 

surpreende com 

essa cooperação 
[...] 

[...] a gente chama 

agora de lean 

process, então 
você vai melhorar 

o processo... ser 

mais eficiente nos 
processos que 

você está fazendo, 

desperdício ou 
tempo parado 

custa dinheiro, 

então está todo 
mundo neste 

caminho. 

 
 

2 Produtividade 

  

A qualidade sem 

dúvida porque se 
eu trabalho com 

mais qualidade eu 

tenho menos 
retrabalho, então 

não tem dúvida 

que a qualidade 
é... ela ou no 

processo ela sim... 

a qualidade final 
do nosso produto 

ela sem dúvida é 

um agente gerador 
de menor custo, 

eu não tenho 

dúvida disso. 
 

[...] nós estamos 

buscando hoje em 
função do 

mercado é a maior 

produtividade dos 
nossos processos 

fabris. Aí na área 

de caldeiraria isso 
seja muito 

complicado, mas 

nós estamos 
buscando 

automatizar mais 

os processos [...] 

As vezes eu tenho 

que tratar ele 
assim, eu preciso 

da sua ajuda para 

resolver o meu 
problema, então 

nós temos essa 

proximidade a 
ponto da gente... 

eu tenho vários 

exemplos para dar 
de fornecedores 

que nós ligam e 

falam olha nós já 
tivemos problema 

no passado e você 

vão quer correr o 
mesmo erro, a 

gente pode fazer 

essa melhoria [...] 
 

[...] mas tem uma 

nitretação a 
plasma que é 

muito melhor e 

que pode melhorar 
a qualidade do seu 

produto, então nós 

acatamos isso , 
levamos para a 

engenharia e 

mudamos o 
processo de 

nitreração a sal 
para plasma [...] 

Os fornecedores 

contribuindo para 
a melhoria [...] 

  

[...] se você 

melhorou o seu 
processo e 

consequentemente 

melhorou o 
processo do seu 

fornecedor, você 

tende a ganhar 
mais projetos, e 

como a gente vive 

de projetos, a 
gente começa a ter 

uma base de custo 

melhor, a gente 
começa a ter um 

prazo melhor, a 

gente já começa a 
desenvolver nessa 

linha e ser 

reconhecida . 

             continua 
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                             continuação 

Item Categoria Inicial 
Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

3 Reprogramação 

 

[...] eu entendo e 

assim a 
especificação 

técnica você pode 

até flexibilizar 
alguma coisa, 

flexibilizar prazo 

você pode 
reprogramar 

alguma coisa 

desde que seja no 
começo.  

      

4 Custos Logísticos 

  

Eu tenho um 
processo de 

movimentação 

muito forte, de 
peças grandes. O 

just in time para 

mim aqui ele não 
funciona, eu 

preciso de ter a 

peça... o item 
disponibilizado no 

meu estoque, não 

pode ser em um 
prazo muito longo 

por questões de 

desembolso. Tudo 
que eu puder 

antecipar no meu 

processo fabril eu 
tenho ganho lá na 

frente para atender 

com mais 
tranquilidade lá na 

frente o prazo do 

cliente [...] 

  

A sua produção 

não para ou vai 
parar muito pouco 

ou você prefere 

continuar do jeito 
que a gente tenta 

sempre otimizar 

uma entrega que 
vem de fora, mas 

sabe como é [...] 

nesta pesquisa, o 
pronto 

atendimento a um 

custo um pouco 
maior foi a 

resposta de todos, 

de todos [...]. Nós 
aumentamos um 

pouco os nossos 

preços, 
normalmente a 

gente fecha 

contratos anuais 
[...] olha eu vou te 

manter em 

estoque mas vai 
custar mais um 

real, dois, três, 

cinco... Ah, ótimo 
mas eu fico mais 

tranquilo porque a 

hora que quebrar 
eu sei que ela está 

na prateleira. 

 
Então muitas 

vezes eu tenho 

estoques aqui 
específico para o 

cliente A, para o 

cliente B, para o 
cliente C [...]. 

Então a gente tem 

que fazer isso, 
mas é algo que 

dentro de um 

cenário, onde tudo 
o que eu faço é 

customizado, eu 

estou procurando 
estandardizar uma 

metodologia de 
atendimento [...] 

que é um negócio 

meio louco de 
fazer, mas está 

dando certo e 

dependo do 
fornecedor claro 

[...] 

A gente tem um 

estoque super 
pequeno aqui na B 

e tem algumas 

peças, mas assim 
aí é spare parts 

que a gente chama 

[...]  são peças 
exatamente assim 

de troca rápida em 

Taubaté, mas não 
é um super 

estoque, então por 

isso a gente 
trabalha com 

parada planejada, 

manutenção 
planejada, mas ela 

varia com o tempo 

ali. A gente não 
tem um estoque 

[...] o que a gente 

faz com os 
clientes que a 

gente tem estas 

paradas,  a gente 
tem por exemplo, 

com a P,  a A 

tinha a gestão do 
estoque, então a 

gente já 

sinalizava... olha 
vai acabar isso, 

vai acabar 

aquilo... já ia 
sinalizando com 

as peças e eles já 

iam buscando com 
a gente para 

atender os prazos, 

mas hoje a gente 
não tem um 

estoque que eu 

conseguiria fazer 
uma parada de 

manutenção 

sozinha... no 
Brasil. 
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Item Categoria Inicial 
Trecho da FALA 

(E6) 

Trecho da FALA 

(E7) 

Trecho da FALA 

(E8) 

Trecho da FALA 

(E9) 

Trecho da FALA 

(E10) 

5 Custos de 

Retrabalho 

 [...] porque é 

assim se você não 

desenvolve esses 
fornecedores 

existe o risco de 

você ter não 
conformidades, de 

você ter 

retrabalho, enfim. 
Então por isso a 

gente visa também 

desenvolver esses 
fornecedores.     

 

[...] agora 
contribui assim se 

você conseguir 

identificar algum 
caminho que você 

vê que tem muito 

retrabalho, que 
você está tendo 

desperdício de 

material, que 
você... e que você 

consiga 

otimizar[...] 
 

O que a gente 

chama de COPQ 
que é o custo da 

má qualidade, 

também pode ter 
um custo elevado 

porque significa 

que se você está 
fazendo alguma 

coisa errada no 
processo você terá 

algum retrabalho, 

está tendo perdas. 

A qualidade sem 

dúvida porque se 

eu trabalho com 
mais qualidade eu 

tenho menos 

retrabalho, então 
não tem dúvida 

que a qualidade 

é... ela ou no 
processo ela sim... 

a qualidade final 

do nosso produto 
ela sem dúvida é 

um agente gerador 

de menor custo 
[...] 

      

6 Custos de 
Produção 

  

[...] eu acho que 
nós temos que 

buscar é sempre 

em função ... 
contingência do 

mercado é a 

redução de custo. 
Eu acho que este 

dois pontos é 

buscar sempre a 
melhoria da 

qualidade e 

sempre a redução 
de custo [...] gente 

percebe é que nós 

nas concorrências 
que estamos 

enfrentando no dia 

a dia é que nós 
somos caros, 

talvez alguma 

improdutividade 
nossa, ou por 

taxas e tributos, 
ou pelo conjunto. 

O fato é que  a 

gente tem que 
buscar ser mais 

competitivo 

quando se fala em 
custo também. 

  

Principalmente na 
parte de aplicação 

e montagem dos 

componentes que 
não são raros os 

casos em que nós 

enviamos esta 
engenharia 

preliminar [...] e 

ele nos apresenta 
uma solução 

diferente lay out 

de tubulação, mas 
com melhorias de 

custo [...] a gente 

se surpreende com 
a criatividade de 

determinadas 

soluções [...] 
 

[...] e ele tem uma 

alternativa que 
nós usamos há 

pouco tempo, com 
um negócio até 

mais complexo do 

que o seu aqui... 
nossa fantástico, 

já está rodando e 

funciona muito 
bem [...] 

[...] ele sugeriu 
fazer o 

equipamento um 

pouco mais leve e 
continuava com a 

mesma eficiência 

e o custo era mais 
barato. Como os 

fornecedores são 

especialistas 
naquele 

equipamento 

específico dele, eu 
acho que a A tem 

abertura para 

entender. E 
aceitar. 
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Frequência nas entrevistas, autores e questão final. 

Item Categoria Inicial 
Categoria 

Intermediária 
Categoria Final Autores Frequência Assertiva 

1 
Processos 
Eficientes 

Melhoria de 
Processos 

Desempenho 
Operacional (CAO; ZHANG, 2011) 7 

Os processos produtivos 

se tornaram mais 

eficientes. 

2 Produtividade 
Melhoria de 

Processos 

Desempenho 

Operacional 

(CAO; ZHANG, 2011; 
FAWCETT et al., 2007; 

NAVEH; MARCUS; 

MOON, 2004) 

7 

Os padrões de 
produtividade foram 

superiores aos padrões 

de mercado. 

3 Reprogramação 
Melhoria de 

Processos 

Desempenho 

Operacional (LEE et al., 2010) 1 

As paradas por 

reprogramação da 

produção, não previstas, 
foram reduzidas. 

4 
Custos 

Logísticos 

Redução de 

Custos 

Desempenho 

Operacional (FAWCETT et al., 2007) 7 

O custo logístico total 

(estoques, armazenagem, 
transportes) diminuiu. 

5 
Custos de 

Retrabalho 

Redução de 

Custos 

Desempenho 

Operacional 

(NAVEH; MARCUS; 
MOON, 2004; SLACK; 

CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002) 

5 

O custo do retrabalho 

por problemas nos 

materiais, serviços e 
componentes foram 

reduzidos. 

6 
Custos de 

Produção 

Redução de 

Custos 

Desempenho 

Operacional 

(CAO; ZHANG, 2011; 
FAWCETT et al., 2007; 

VANPOUCKE; 

BOYER; VEREECKE, 
2009; WU; MELNYK; 

SWINK, 2012) 

6 

Os custos de produção 

foram menores em 

comparação aos padrões 
de mercado. 
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APÊNDICE E - Pré Teste 
B

lo
co

 1
: 

N
a

s 
d

ec
is

õ
e
s 

d
e
 n

eg
ó

ci
o

s 
re

la
c
io

n
a

d
o

s 
a

 

m
á

q
u

in
a

s 
e
 e

q
u

ip
a
m

e
n

to
s 

o
u

 s
im

il
a
r
e
s,

 é
 i

m
p

o
r
ta

n
te

 a
 

c
a

p
a

b
il

id
a

d
e
 d

a
 e

m
p

re
sa

 f
o
r
n

e
ce

d
o
r
a

 d
e
 m

a
te

r
ia

is
, 

se
rv

iç
o

s 
o

u
 c

o
m

p
o

n
e
n

te
s:

 
Item Assertiva BU1 BU2 AB1 AB2 SI1 SI2 SI3 JC1 JC2 Média DP 

B101 
Modificar os prazos de entrega 
para se adaptar a mudanças 

imprevistas de cronograma. 

2 2 4 4 4 4 4 4 4 3,56 0,93 

B102 
Entregar os equipamentos 

dentro dos prazos acordados. 
5 5 5 5 4 5 5 4 5 4,78 0,46 

B103 

Oferecer equipamentos com 

desempenho superior se 

comparados aos similares da 
concorrência. 

5 4 5 4 4 5 4 5 5 4,56 0,53 

B104 

Entregar rapidamente o 

equipamento adquirido de 

acordo com as necessidades do 

cliente. 

5 3 5 4 5 4 5 3 5 4,33 0,89 

B105 

Fabricar um equipamento que 

esteja em conformidade com a 
especificação. 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,89 0,35 

B106 

Aceitar modificações técnicas 

no equipamento durante o 
período de fabricação. 

3 3 4 4 4 4 3 4 4 3,67 0,52 

De forma geral, os participantes do pré teste não fizeram comentários relevantes sobre modificações nas 

assertivas. Solicitaram pequenos ajustes no texto ou inclusão de exemplos para melhor entendimento. 
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: Item Assertiva BU1 BU2 AB1 AB2 SI1 SI2 SI3 JC1 JC2 Média DP 

B201 

Troca de informações 

relevantes sobre processos e 

produtos. 

4 5 2 5 5 4 5 4 4 4,22 1,04 

B202 
Entendimento recíproco das 
metas e objetivos entre as 

empresas. 

5 4 4 5 5 5 5 4 5 4,67 0,52 

B203 
Compartilhamento de recursos 
materiais. 

3 4 3 3 4 3 3 3 4 3,33 0,46 

B204 

Troca constante de 

informações estratégicas dos 
parceiros negócio. 

3 5 2 3 3 3 3 4 3 3,22 0,89 

B205 

Comprometimento das 

empresas na busca de soluções 

de problemas comuns. 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4,11 0,35 

B206 

Apoio técnico reciproco para 

atender objetivos e metas 

comuns. 

4 4 4 4 5 4 4 4 3 4,00 0,35 

B207 

Troca Informações de forma 

aberta e recíproca entre os 

parceiros. 

4 5 3 4 4 4 5 3 3 3,89 0,76 

B208 
Alinhamento de metas para o 
atendimento de objetivos 

estratégicos comuns. 

5 4 4 4 4 4 4 4 5 4,22 0,35 

B209 
Utilização comum de recursos 
não financeiros (ex. tempo). 

4 4 3 3 3 4 3 3 3 3,33 0,52 

B210 
Troca de informações no 
tempo necessário para solução 

problemas. 

4 4 4 3 4 4 3 4 3 3,67 0,46 

B211 
Compartilhamento de recursos 
humanos especializados 

quando necessário. 

3 4 3 3 5 3 3 3 3 3,33 0,74 

B212 

Entendimento que os 

resultados da sua organização 
serão alcançados com os 

resultados da cadeia.  

4 4 4 5 5 4 4 5 4 4,33 0,52 

De forma geral, os participantes do pré teste não fizeram comentários relevantes sobre modificações nas 

assertivas. Solicitaram pequenos ajustes no texto ou inclusão de exemplos para melhor entendimento. 
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: 
Item Assertiva BU1 BU2 AB1 AB2 SI1 SI2 SI3 JC1 JC2 Média DP 

B301 
O custo logístico total (ex. 
estoques, transportes) foi 

menor. 

5 5 5 3 3 5 3 3 2 3,78 1,07 

B302 

Os padrões de produtividade 

foram superiores aos 
padrões de mercado. 

2 5 4 4 4 3 3 4 4 3,67 0,92 

B303 
Os processos produtivos se 

tornaram mais eficientes. 
5 5 4 4 5 4 5 4 5 4,56 0,53 

B304 

O custo do retrabalho por 
problemas de materiais, 

serviços e componentes 

foram reduzidos. 

3 4 5 4 5 5 5 5 3 4,33 0,76 

B305 

Os custos de produção 

foram menores em 

comparação aos padrões de 
mercado. 

5 3 4 4 5 5 4 2 4 4,00 1,07 

B306 

As paradas por 

reprogramação da produção, 
não previstas, foram 

reduzidas. 

4 3 4 4 4 5 4 4 4 4,00 0,53 

De forma geral, os participantes do pré teste não fizeram comentários relevantes sobre modificações nas 

assertivas. Solicitaram pequenos ajustes no texto ou inclusão de exemplos para melhor entendimento. 
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: 

Item Assertiva BU1 BU2 AB1 AB2 SI1 SI2 SI3 JC1 JC2 Média DP 

B401 
A capabilidade de atender 
modificações não previstas 

do fornecimento. 

4 3 3 4 5 4 4 4 4 3,89 0,64 

B402 
O fornecimento de produtos 
e serviços de qualidade 

superior. 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,89 0,35 

B403 

O atendimento de todos os 

prazos de entrega acordados 
nos pedidos de compras e 

contratos. 

5 5 5 5 2 5 4 4 5 4,44 1,06 

B404 

A flexibilidade para 
mudanças técnicas no 

produto a ser fornecido 

durante a fabricação. 

4 3 3 4 4 4 4 4 3 3,67 0,46 

B405 

A capabilidade de ajustar a 

entrega dos produtos de 

acordo com a necessidade 

dos clientes. 

4 4 4 5 3 4 4 4 3 3,89 0,53 

B406 

A fabricação de 

equipamentos com 

desempenho que superam as 
expectativas dos clientes. 

3 5 4 5 5 5 5 4 5 4,56 0,76 

B407 

A entrega dos produtos e 

serviços conforme 
especificação de clientes. 

3 5 5 5 4 5 5 4 4 4,44 0,76 

B408 

A qualidade processo 

produtivo que garante 

equipamentos e serviços de 
acordo com os requisitos do 

cliente. 

4 5 4 4 5 5 4 4 5 4,44 0,52 

B409 

A capabilidade de atender 

rapidamente as necessidades 

de materiais e serviços 

solicitados pelos clientes. 

3 3 5 5 4 5 4 4 4 4,11 0,83 

De forma geral, os participantes do pré teste não fizeram comentários relevantes sobre modificações nas 

assertivas. Solicitaram pequenos ajustes no texto ou inclusão de exemplos para melhor entendimento. 
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APÊNDICE F – E-mail enviado aos participantes da pesquisa 

 

Prezados Senhores (as), 

 

Trabalhei na XXXX por muitos anos na área de Suprimentos e hoje estou fazendo um 

Doutorado em Administração de Empresas. 

O Tema da pesquisa é a Colaboração na Cadeia de Suprimentos e o seu impacto no 

desenvolvimento das Capabilidades Operacionais e no Desempenho Operacional. 

Para isso necessito da sua colaboração no sentido de responder ao questionário em anexo ou 

através do link abaixo. 

Para melhor  detalhamento dos resultados, e se for possível, solicito que além da sua resposta 

você distribua para outros 2 a 3 colaboradores da sua empresa. 

Os dados da pesquisa serão tratados de forma estatística sem identificação da empresa ou 

respondente no trabalho final. 

 

Desde já agradeço a sua ajuda, o meu telefone para eventual contato é o XX - XXXXX-

XXXX. 

 

Att.                                                                                                       

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 

Acesse a pesquisa através do link: 

 

https://docs.google.com/forms/XXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/XXXXXX
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APÊNDICE G - Questionário – Pesquisa Descritiva (arquivo Word) 

 

          UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

                      Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

 Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

 

 

Prezado (a) Senhor / Senhora 

 

Esta pesquisa busca verificar como acontece e quais são os benefícios da colaboração entre empresas 

de uma cadeia de suprimentos, no setor de bens de capital. Para isso gostaria de conhecer um pouco 

mais sobre os relacionamentos colaborativos praticados por sua empresa. 

O tempo necessário para responder as questões é mínimo e desde já 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 desta pesquisa e para a ampliação do 

conhecimento sobre este tema.  

 

Atenciosamente. 

 

Antonio Carlos Domenek 

 

 
Caracterização do Respondente e da Empresa 

 

Bloco1 : Dados do Respondente 

Nome (opcional):  

Função: (  ) Diretor (   ) Gerente  (   ) Coordenador  (   ) Outros 

Área: (  ) Supply Chain  (  ) Compras/Suprimentos (  ) Industrial  (  ) Vendas (  ) Operações 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio  (   ) Superior  (   ) Pós Graduação 

Área  de Formação (    ) Administração  (  ) Engenharia  (  ) Economia  (  ) Outras 

Tempo na função: (   ) até 2 anos;  (   ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (   ) até 2 anos; (   ) Entre 2 e 5 anos; (   ) Acima de 5 anos 

 

Bloco 2: Dados da Empresa  

Nome da Empresa:  

Ramo de Atividade:  

Município:  

Unidade da Federação: 

Número de empregados da empresa em 2010 (classificação utilizada pela FIESP): 

(  ) até 99 empregados 

(  ) 100 a 499 empregados 

(  ) 500 e mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2010 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(  ) entre R$ 90,0  milhões e R$ 300,0 milhões 

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  

 

Bloco 3: Na sua opinião, os clientes ao adquirir máquinas e equipamentos ou similares, de sua empresa tem 

como principal fator motivador (escolher o principal fator):  

(  ) Inovação (do produto ou do processo produtivo) 

(  ) Substituição de máquinas e equipamentos (obsoletas e/ou improdutivas) 

(  ) Incentivos Fiscais 
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Bloco 4: O relacionamento entre a sua empresa e os seus principais fornecedores é caracterizado por (escolher no 

máximo duas características): 

(  ) Alianças estratégicas de longo prazo. 

(  ) Contratos jurídicos de fornecimento que garantem o que foi acordado entre as partes. 

(  ) Compras “spot” ou de oportunidade na maior parte das transações de compra e venda. 

(  ) Confiança e colaboração, independente da formalização do fornecimento. 

 

Bloco 5: Há quanto tempo (em média) a sua empresa se relaciona com os atuais principais fornecedores: 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Mais que 1 e menos 5 anos 

(  ) Mais que 5 anos 

 

 

 

 

Parte 2: Nesta parte do questionário, dividido em blocos, o senhor (a) deve anotar o grau de concordância com 

cada afirmação apresentada. Considerando o nível 1 como discordo totalmente e nível 5 como concordo 

totalmente. 

 

Bloco 1: Nas decisões de negócios relacionados a máquinas e equipamentos ou similares, é importante a 

capabilidade da empresa fornecedora de materiais, serviços ou componentes: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
Modificar os prazos de entrega para se adaptar a mudanças imprevistas de 

cronograma. 

     

2 Entregar os equipamentos dentro dos prazos acordados.      

3 
Oferecer equipamentos com desempenho superior se comparados aos 

similares da concorrência. 

     

4 
Entregar rapidamente o equipamento adquirido de acordo com as 

necessidades do cliente. 

     

5 Fabricar um equipamento que esteja em conformidade com a especificação.      

6 
Aceitar modificações técnicas no equipamento durante o período de 

fabricação. 

     

 

 

Bloco 2: As relações com os seus principais fornecedores de materiais e serviços são pautadas por: 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 Troca de informações relevantes sobre processos e produtos.      

2 Entendimento recíproco das metas e objetivos entre as empresas.      

3 
Compartilhamento de recursos materiais (ex.: equipamentos, instalações e 

materiais) 

     

4 Troca constante de informações estratégicas entre os parceiros de negócio.      

5 
Comprometimento das organizações na busca de soluções para problemas 

comuns. 

     

6 Apoio técnico e organizacional para atender aos objetivos e metas comuns.      

7 Troca de Informações entre os parceiros de forma aberta e recíproca.      

8 Alinhamento de metas para o atendimento de objetivos estratégicos comuns.      

9 Utilização comum de recursos não financeiros (exemplo: treinamento, tempo)      

10 Troca de informações no tempo necessário para solução de problemas.      

11 Compartilhamento de recursos humanos especializados quando necessário.      

12 
Entendimento que os resultados da própria organização só serão alcançados 

com os resultados da cadeia como um todo.  
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Bloco 3:  O melhor desempenho operacional da sua empresa é percebido quando: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 O custo logístico total (estoques, armazenagem, transportes) diminuiu.      

2 
Os padrões de produtividade foram superiores aos padrões de 

mercado. 

     

3 Os processos produtivos se tornaram mais eficientes.      

4 
O custo do retrabalho por problemas nos materiais, serviços e 

componentes foram reduzidos. 

     

5 
Os custos de produção foram menores em comparação aos padrões de 

mercado. 

     

6 
As paradas por reprogramação da produção, não previstas, foram 

reduzidas. 

     

 

 

Bloco 4: Os meus clientes reconhecem que a minha empresa tem como capabilidades operacionais principais: 

 

 
Grau de Concordância 

1 2 3 4 5 

1 
A capabilidade de atender modificações não previstas do 

fornecimento. 

     

2 O fornecimento de produtos e serviços de qualidade superior. 
     

3 
O atendimento de todos os prazos de entrega acordados nos pedidos 

de compras e contratos. 

     

4 
A flexibilidade para mudanças técnicas no produto a ser fornecido 

durante a sua fabricação. 

     

5 
A capabilidade de ajustar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade dos clientes. 

     

6 
A fabricação de equipamentos com desempenho que superam as 

expectativas dos clientes. 

     

7 
A entrega dos produtos e serviços conforme especificação dos 

clientes. 

     

8 
A qualidade do processo produtivo que garante os equipamentos e 

serviços de acordo com os requisitos do cliente. 

     

9 
A capabilidade de atender rapidamente as necessidades de materiais e 

serviços solicitados pelos clientes. 
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APÊNDICE H - Questionário – Pesquisa Descritiva (Google Docs) 
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