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RESUMO 

 

Gestão da cadeia de suprimentos (SCM) é um conceito que começou a ser explorado a 

partir da década de 1980 e tornando-se um tema de fundamental importância para a 

carreira acadêmica e executiva. Aplicada com sucesso em empresas de diversas áreas, a 

SCM é estudada por pesquisadores no mundo todo. Essa forma de gestão traz à 

discussão a busca da eficiência nas ações e decisões relacionadas às operações 

organizacionais. Com base nesses elementos, o objetivo deste trabalho foi verificar qual 

é a influência da colaboração no desempenho da gestão da cadeia de suprimentos do 

café orgânico. Para tanto, realizou-se um trabalho de pesquisa exploratório-descritivo 

em duas etapas. Na primeira etapa desta pesquisa, de natureza exploratória do tipo 

qualitativa, se buscou, por meio de entrevistas com profissionais, determinar elementos 

para caracterizar a SCM do café orgânico, bem como validar os indicadores de 

colaboração e de desempenho utilizados no estudo. Os dados coletados através de 

entrevistas com 3 gestores, foram tratados pela análise de conteúdo e contribuíram para 

a constituição dos elementos caracterizadores da SCM e para validar os constructos. Na 

segunda etapa foi promovida uma pesquisa de natureza descritiva do tipo quantitativa 

com questionários enviados a gestores envolvidos na SCM do café orgânico. Os dados 

foram coletados através de 107 questionários respondidos por gestores com experiência 

na SCM do café orgânico, tratados estatisticamente pela análise fatorial e 

desenvolvimento em equações estruturais para analisar as relações entre os constructos 

SCM, colaboração e desempenho. Os resultados obtidos apontaram relação válida entre 

os constructos [SCM e Colaboração] e [SCM e Desempenho]. No entanto, evidenciou-

se que a Colaboração não influenciou no Desempenho Operacional. Com base nesses 

resultados pode-se concluir que, embora a Colaboração seja válida para a melhoria do 

Desempenho na SCM do café orgânico, não foi evidenciada sua importância por parte 

dos executivos da área. Por fim, esta investigação buscou contribuir para alargar o 

conhecimento sobre a SCM do café orgânico e encontrar subsídios no ambiente 

corporativo para que se possam compreender os possíveis impactos da colaboração no 

desempenho operacional da SCM do café orgânico. 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão da cadeia de suprimentos, colaboração, desempenho, café 

orgânico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Supply chain management (SCM) is a concept that began to be explored from the 

1980s, became a subject of fundamental importance to the academic and business 

career. Successfully applied in various areas of business, the SCM is studied by 

researchers worldwide. This form of management discussion brings to the quest for 

efficiency in the actions and decisions related to organizational operations. On this 

basis, the aim of this study was to investigate what is the influence of collaborative 

performance management supply chain of organic coffee. Therefore, we carried out a 

research exploratory and descriptive in two stages. In the first step of this research, the 

exploratory nature of qualitative type was sought through interviews with professionals, 

determine elements to characterize the SCM organic coffee, as well as validate the 

indicators of collaboration and performance used in the study. The data collected 

through interviews with four managers, were treated for content analysis and 

contributed to the formation of characteristic elements of SCM and validate the 

constructs. In the second step was promoted research of descriptive type with 

quantitative questionnaires sent to managers involved in SCM organic coffee. Data 

were collected through questionnaires completed by 107 managers with experience in 

SCM organic coffee, treated statistically using factor analysis and structural equation 

development to analyze the relationships between the constructs SCM, collaboration 

and performance. The results showed valid relationship between the constructs [SCM 

and Cooperation] and [SCM & Performance]. However, it became clear that the 

collaboration had no influence on Operating Performance. Based on these results it can 

be concluded that although collaboration is valid for improving the performance of the 

SCM organic coffee, its importance was not evidenced by the executives. Finally, this 

research sought to contribute to broaden the knowledge about SCM's organic coffee and 

find grants in the corporate environment so that they can understand the potential 

impact of collaboration on operational performance of SCM organic coffee. 

 

 

 

Keywords: Supply chain management, collaboration, performance, organic coffee. 
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1  INTRODUÇÃO 

Atualmente é possível perceber uma significativa preocupação social em relação 

à necessidade de buscar um equilíbrio entre agricultura, desenvolvimento econômico e a 

preservação do meio ambiente (PENTEADO, 2003). A produção agrícola mundial vem 

sendo questionada devido à crescente preocupação com os efeitos prejudiciais ao solo e 

ao meio ambiente, resultado das tecnologias agropecuárias convencionais, que tem 

como base produtos químicos e sintéticos (NICOLELI; MOLLER, 2006). Para Severo e 

Pedrozo (2008), a agricultura convencional ou agroquímica tem sido responsável por 

diversos problemas ambientais como: erosões no solo, contaminação de lençóis 

aquíferos, contaminação de alimentos e diminuição da biodiversidade de espécies, além 

da dependência dos agricultores frente à indústria química, genética e de maquinário 

agrícola.  

Na agricultura, surgem novos processos produtivos, como a produção orgânica, 

com finalidades sociais e econômicas dentro dos fundamentos que permeiam a 

sustentabilidade (ORMOND et al., 2002). Na agricultura orgânica os recursos naturais 

são explorados de forma racional e sustentável, empregando métodos tradicionais e o 

que se tem de mais novo em tecnologia para exploração da terra. (PENTEADO, 2010). 

De acordo com Vilkas e Nantes (2007), a agricultura orgânica é um sistema não 

convencional de produção, baseado em princípios ecológicos e sustentáveis de cultivo 

da terra. Esses princípios garantem um melhor manejo dos recursos naturais e do solo, a 

nutrição vegetal, a proteção das plantas, a comercialização, o processamento dos 

alimentos e garantias dos direitos socioeconômicos dos produtores e trabalhadores 

rurais. 

A condição básica para que um produto seja considerado orgânico é a ausência 

de defensivos e fertilizantes químicos em seu cultivo. Para Darolt (2010), no processo 

produtivo agropecuário orgânico são utilizadas tecnologias de produção dos primórdios 

da agricultura. É um sistema de produção que exclui a utilização de fertilizantes 

químicos e sintéticos, além de defensivos químicos, reguladores de crescimento e 

aditivos sintéticos para alimentação animal. Ainda segundo esse autor, a produção 

orgânica utiliza adubo verde, rotação de culturas, compostagem e controle biológico de 

pragas e doenças. Em toda a cadeia produtiva, ou seja, na preparação do solo, compra 

de insumos, produção, processamento, estocagem, transporte e distribuição, o respeito 
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às normas estabelecidas é fundamental para que um produto seja reconhecido como 

orgânico (SAMBIASE; MOORI; SATO, 2004). 

 O Brasil é o país que apresenta o maior potencial de produção orgânica no 

mundo, são aproximadamente 90 milhões de hectares agricultáveis, sem contar as áreas 

de produção convencional que podem migrar para o sistema orgânico de cultivo 

agropecuário. Atualmente o Brasil ocupa o terceiro lugar em áreas cultivadas com 

produção orgânica e possui cerca de 90 mil produtores rurais orgânicos, tanto 

certificados como não certificados. Os produtos com maior volume de produção e 

consumo orgânico no Brasil são: açúcar, café, frango, fumo, hortaliças, laranja, leite, 

ovos e soja (PLANETA ORGÂNICO, 2012). 

 O café orgânico é um café produzido sem a utilização de fertilizantes químicos e 

de defensivos químicos. No lugar destes compostos químicos, utilizam-se fertilizantes 

orgânicos e adubo verde, aliados a um manejo do solo adequado (ORGÂNICOS DO 

BRASIL, 2008). Depois da água, o café é a bebida mais consumida no planeta. Beber 

café é um ato ligado ao convívio social e hospitalidade entre pessoas (ECCARDI; 

SANDALJ, 2002). Tomar café pode ainda ser considerado um ato de consumo 

consciente, que se apresenta como uma real oportunidade de mercado, onde questões 

ligadas à qualidade elevam os parâmetros tradicionais de consumo antes conhecidos 

(SOUZA, 2006). Para essa mesma autora, os cafés conhecidos como sustentáveis, 

dentre eles o café orgânico, são demandados pelos consumidores modernos, atentos às 

questões da qualidade e preocupados, não só com a saúde de seus familiares, mas com o 

bem estar dos trabalhadores rurais e com a preservação do meio ambiente.  

De acordo com Vilas Boas et al. (2006), a partir do conhecimento e segmentação 

das necessidades do consumidor, deve-se traçar um planejamento estratégico na gestão 

da cadeia de suprimentos (SCM) para se conseguir cumprir com a entrega desses 

produtos orgânicos da forma desejada. Ainda assim, existe uma excelente perspectiva 

para o futuro, levando-se em consideração a conscientização do público consumidor 

sobre a qualidade elevada do produto orgânico, associada à capacidade regular de 

entrega em maior escala e à viabilidade do preço. Nas prateleiras dos supermercados é 

cada vez mais comum encontrar ofertas de produtos provenientes da agricultura 

orgânica (VILAS BOAS et al., 2006). Segundo Vieira e Machado (2008), a mudança na 

percepção de preço, qualidade, serviço e marcas por parte do consumidor, somadas à 
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crescente concorrência em todos os elos da cadeia de suprimentos de produtos 

orgânicos, estão levando a pequenas alterações na característica do consumo. De acordo 

com esses autores, os clientes não estão mais comprando seguindo padrões sazonais, 

além de se mostrarem mais conscientes dos valores relativos aos produtos, acarretando 

fortes pressões para a redução de custos e aumento do desempenho de todos os 

membros da cadeia de suprimentos. 

O crescimento do mercado agroalimentar orgânico, não por acaso, possibilitou 

um crescimento também por parte dos estudos acadêmicos. Foi realizada uma revisão 

teórica sobre a agricultura orgânica, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de 

vista econômico e administrativo. Ainda assim, existe a necessidade de desenvolver 

mais pesquisas que apresentem os aspectos positivos do sistema agrícola orgânico e 

também identifiquem os pontos que necessitam de melhorias e adaptações (GEMMA; 

TERESO; ABRAHÃO, 2010).  

As práticas colaborativas e a avaliação do desempenho operacional se tornaram 

ferramentas importantes na busca por vantagem competitiva dentro de toda a cadeia de 

suprimentos (PIRES, 2010). Esse autor observa ainda que pouco a pouco as barreiras 

funcionais internas de cada organização estão se rompendo ao longo de um processo 

operacional horizontal, diminuindo de forma gradual a distância existente entre 

produtores, fornecedores, distribuidores e clientes.  

Este estudo buscou identificar a influência da colaboração sobre o desempenho 

da SCM do café orgânico. Além disso, esta pesquisa enriquece a teoria na área da 

gestão do agronegócio e amplia as possibilidades apresentando-se como base para 

trabalhos acadêmicos futuros que venham a trabalhar com os conhecimentos ligados à 

SCM dentro no agronegócio. O presente trabalho abre também a possibilidade de 

pesquisas focadas em setores específicos dentro da própria indústria agrícola.   

O presente estudo está estruturado em seis seções. Além desta introdução, 

desenvolveu-se uma revisão da teoria sobre SCM, colaboração e desempenho. Logo 

depois é apresentada uma caracterização do setor. A seguir serão apresentados os 

procedimentos metodológicos. Seguindo, serão apresentados e analisados os resultados 

obtidos. Ao final, na conclusão são apresentadas as considerações finais sobre esta 

pesquisa, além da discussão sobre as limitações deste trabalho e a sugestão para futuros 

estudos no setor da agricultura orgânica e sua cadeia produtiva. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O presente estudo buscou, por meio de uma pesquisa exploratório-descritiva, 

responder ao seguinte problema de pesquisa: QUAL É A INFLUÊNCIA DA 

COLABORAÇÃO NO DESEMPENHO DA GESTÃO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS DO CAFÉ ORGÂNCO? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 O objetivo geral deste estudo foi verificar qual é a influência dos principais 

fatores que incorporam o conceito de colaboração no desempenho da gestão da cadeia 

de suprimentos do café orgânico. 

 Objetivos intermediários: 

- identificar as principais razões que levam as empresas da cadeia de suprimentos do 

café orgânico a trabalharem de forma colaborativa;  

- analisar a eficiência da gestão da cadeia de suprimentos na produção de café orgânico. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Em geral, uma pesquisa acadêmica não consegue abraçar todos os aspectos e 

minúcias que permeiam a análise de um dado tema do conhecimento. O tema ligado à 

SCM do café orgânico é muito amplo e rico de informações e inovações, tonando difícil 

a definição da delimitação do estudo. Este trabalho ficou restrito à relação de 

colaboração existente nas organizações que fazem parte da cadeia de suprimentos do 

café orgânico. É importante salientar que não se pretendeu generalizar as conclusões 

para todos os casos de colaboração no desempenho da SCM, mas levantar discussões 

que pudessem estimular a ampliação de pesquisas nesta direção.  

Ainda quanto à delimitação referente ao escopo, é importante salientar: 

a) Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) – abordou a colaboração entre empresas da 

cadeia de suprimento, ou seja, interorganizacional. 
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b) Colaboração – entre pessoas (dentro de uma mesma organização). 

 Quanto à concepção pode-se dizer que este trabalho foi transversal, uma vez que 

todos os questionários foram apresentados e respondidos dentro de um mesmo espaço 

de tempo, onde se mantiveram as mesmas condições sociais, políticas e econômicas.  

Esta pesquisa foi desenvolvida sobre a cadeia de suprimentos do café orgânico. 

Para tanto, fixou-se atenção na experiência e percepção de gestores de empresas 

nacionais ou multinacionais com operações no Brasil que trabalhassem na cadeia de 

suprimentos do café orgânico.  

O presente estudo não teve como objetivo uma coleta de dados longitudinal, ou 

seja, se a percepção e opinião dos respondentes em relação aos efeitos da colaboração 

na cadeia de suprimentos colaborativa poderiam mudar com o tempo (VERGARA, 

2010). Nas conclusões deste estudo, foi sugerido o desenvolvimento de uma coleta de 

dados longitudinal para superação dessa delimitação e consequente avanço na pesquisa 

do setor relativo à agricultura orgânica. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DO TEMA 

 A escolha do tema partiu da experiência profissional do autor com o 

agronegócio e com a administração dos problemas referentes à agricultura orgânica no 

Brasil.  

 Após uma busca por publicações referentes ao tema SCM orgânica nas 

principais revistas acadêmicas de administração de empresas do país (RAM – 

Mackenzie, RAE – FGV, RAUSP – USP, REAd – UFRGS, REA – UFV, RAC – 

ANPAD entre outras) percebeu-se que os estudos relacionados à SCM do café orgânico 

são poucos, foram identificados 24 por esta persquisa. Devido a isso, constatou-se a 

necessidade de estudos acadêmicos que relacionassem SCM, colaboração, desempenho 

e café orgânico.  

 Para a academia este trabalho enriquecerá os conhecimentos operacionais e de 

abastecimento dentro da SCM do café orgânico, podendo estender-se para demais 

culturas que se baseiam na filosofia orgânica de produção. 
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 Para a gestão executiva, este estudo poderá auxiliar a entender melhor os 

benefícios da SCM com o objetivo de buscar melhor desempenho colaborativo e 

operacional para o setor do café orgânico. 

A seguir a Tabela 1 apresenta um panorama dos artigos acadêmicos, que tratam 

da gestão da agricultura orgânica, pesquisados para esse estudo. 

Tabela 1. Artigos acadêmicos consultados sobre agricultura orgânica. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 TOTAL 

RAM – Mackenzie    1    1     2 

RCA - Revista 

Científica da AJES 

         1   1 

Revista 

Agroecologia e 

Desenvolvimento 

Rural Sustentável – 

EMATER/RS 

1            1 

Revista Ciência 

Rural - UFSM 

         1   1 

Revista Custos e 

Agronegócios - 

UFRPE 

     1       1 

Revista Globo Rural         1    1 

Revista Informações 

Econômicas 

  1          1 

Revista 

Organizações Rurais 

e Agroindustriais – 

UFL 

     1 1 1     3 

BNDES Setorial  1           1 

EnANPAD          1   1 

IAPAR – Instituto 

Agronômico do 

Paraná 

         1   1 

IDER – Instituto 

Desenvolvimento 

Sustentável e 

Energias Renováveis 

           1 1 

Informe 

Agropecuário 

 2           2 

IFOAM – 

International 

Federation of 

Organic Agriculture 

Movements 

           1 1 

Jornal O Estado de 

São Paulo 

         1   1 

Ministério da 

Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento 

      1      1 

Planeta Orgânico            1 1 

SEBRAE            1 1 

SIMPOI      1    1   2 

 

TOTAL 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

0 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

6 

 

0 

 

4 

 

24 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

No Brasil a evolução de setores da economia, como por exemplo, o agronegócio, 

vem crescendo de forma desorganizada e desencontrada. A evolução de uma atividade 

agrícola comum para agronegócio é permeada por contradições, onde em certos lugares 
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do Brasil a produção agropecuária se apresenta ainda fora de um contexto de business, 

de certa maneira como era produção rural familiar antigamente. Já em outras regiões de 

nosso país, o agronegócio vem se desenvolvendo de forma bastante satisfatória com 

investimentos por parte do governo, incentivos fiscais, participação da iniciativa 

privada, envolvimento dos produtores, fornecedores e consumidores da cadeia produtiva 

agrícola (MADAIL; BELARMINO; BINI, 2010). 

A agricultura orgânica ganha cada vez mais espaço no mercado brasileiro e 

mundial. No Brasil o crescimento da produção agrícola orgânica superou a marca de 

50% em 2011. A comercialização dos produtos agrícolas de origem orgânica no país, já 

ultrapassou os US$ 100 milhões em volume de negócios. Um exemplo deste fato é o 

consumo de café orgânico que vem, de forma gradativa, aumentando no Brasil e fora 

dele (IDER, 2012).  

Com 1,767 milhões de hectares cobertos com lavouras orgânicas, o Brasil é o 

terceiro maior país no que tange a área cultivada, superando os Estados Unidos que têm 

1,64 milhões de hectares voltados à produção agropecuária orgânica, porém antecedido 

pela Austrália, com 12,02 milhões de hectares e a Argentina, com 2,78 milhões de 

hectares. Quanto a área certificada com atividades extrativistas, o Brasil, ocupa a 

segunda posição, com 6,18 milhões de hectares, logo atrás da Finlândia que possui 7,4 

milhões de hectares (IFOAM, 2012). 

A abertura do mercado brasileiro para produtos da agricultura orgânica é 

recente. Apoiado pela mídia e com uma boa aceitação por parte do consumidor é um 

setor que vem apresentando um crescimento gradativo a cada ano, mesmo assim o 

mercado de produtos orgânicos ainda enfrenta problemas com seu abastecimento 

(PENTEADO 2003). 

Segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Energias Renováveis 

(2012), o mercado para os produtos orgânicos está em formação e ainda é um mercado 

muito instável em função do abastecimento irregular, além da pequena variedade de 

produtos comercializados de maneira direta. Mesmo assim o crescimento da agricultura 

orgânica no Brasil superou a marca de 50% no último ano, fazendo com que o valor em 

negócios no setor ultrapassasse os US$ 100 milhões (IDER, 2012). Recomendada por 

médicos, nutricionistas e defendida por ambientalistas, a agricultura orgânica é uma 

área econômica de grande potencial no setor rural.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUORIMENTOS (SCM) 

As discussões sobre gestão da cadeia de suprimentos (SCM – Supply Chain 

Management) tiveram início na década de 80 e continua sendo um tema de interesse 

fundamental para a carreira acadêmica e executiva. Porém, somente no fim da década 

de 90 que o número de pesquisa sobre SCM começou a crescer, tomando lugar de 

destaque nos estudos relacionados às operações organizacionais (KOUVELIS; 

CHAMBERS E WANG, 2006). 

Inicialmente o termo SCM foi utilizado como definição do gerenciamento e 

integração das funções organizacionais, tais como, produção, aquisição, vendas e 

distribuição, observando sempre a redução de estoque e custo dentro das empresas 

participantes da cadeia de suprimentos (HARLAND, 1996).  

Kopczak e Johnson (2003) definem cadeia de suprimentos como duas ou mais 

empresas trabalhando de forma conjunta para planejar e executar as operações 

relacionadas aos suprimentos, obtendo maior sucesso do que se trabalhassem de forma 

isolada, ou seja, a colaboração na cadeia de suprimentos é baseada em objetivos 

recíprocos. A cadeia de suprimentos funciona como uma rede de parcerias entre 

fabricantes, fornecedoras de matéria-prima, transportadoras, varejistas ou de qualquer 

outra categoria (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2003). 

É importante ressaltar que a cadeia de suprimentos é um fenômeno que existe 

independentemente de ser administrada. Já a SCM necessita de esforços e 

gerenciamento por parte das empresas envolvidas na cadeia de suprimentos 

(MENTZER et. al. 2001). De acordo com esse autor, SCM possui uma conceituação 

muito ampla, não se limitando, desta forma, a uma única área do conhecimento. Para 

Burgess, Singh e Koroglu (2006), a teoria envolvendo SCM ainda passa por um 

processo de consolidação, construindo fundamentos próprios interligando-os a outras 

áreas do conhecimento. Devido a isso e a sua complexidade como tema de estudo, SCM 

pode ser abordada de diversas maneiras. 

SCM pode ser definida como a coordenação sistêmica e estratégica das 

tradicionais funções empresariais e de negócios dentro de uma organização particular e 

ao longo da cadeia, com o propósito de melhorar o desempenho das empresas 
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individualmente e de todos os demais elos da cadeia de suprimentos. Em geral, as 

empresas adotam práticas de SCM para conquistar competitividade em seu mercado, 

bem como para reduzir seus custos e melhorar a satisfação de seu cliente (MENTZER et 

al., 2001). Para Paulraj e Chen (2007), a SCM contribui para eliminação de desperdício 

e uso mais eficiente de capacidades e tecnologias internas e externas, levando a 

competição, antes no nível entre organizações, para um nível entre cadeias de 

suprimentos. 

De acordo com Paularaj, Chen e Lado (2012), SCM é um conjunto de operações 

e abordagens utilizadas para integrar eficientemente fornecedores, fabricantes, depósitos 

e armazéns, de forma que a mercadoria seja produzida e distribuída na quantidade certa, 

para a localização certa e no tempo certo, de forma a minimizar os custos globais do 

sistema ao mesmo tempo em que atinge o nível de serviço desejado, oferecendo a todas 

elas, resultados positivos. 

SCM permite que uma organização leve em consideração uma série de 

relacionamentos estratégicos a serem realizados em parceria com seus fornecedores. 

Essas empresas fazem alianças que as permitem não apenas reduzir custos operacionais 

como também oferecer melhor nível de serviço aos seus clientes e criar cada vez mais 

oportunidades de negócios (BOWEN et al., 2001). 

De acordo com Barney e Hesterly (2007), a SCM pode ocorrer também na forma 

de alianças estratégicas, ou seja, quando duas ou mais empresas independentes iniciam 

um trabalho na produção, no desenvolvimento e na distribuição de bens ou serviços. 

Essas alianças estratégicas apresentam-se como acordos, normalmente de longo prazo, 

entre as organizações. Esta modalidade vai além das transações normais de mercado, 

porém não chega a ser uma fusão. A aliança estratégica faz com que as empresas 

trabalhem de forma conjunta, porém sem perder a independência e autonomia. 

A SCM contribui para que, mais de uma empresa trabalhe no planejamento e na 

execução de operações, obtendo um maior sucesso quando comparadas às atividades de 

organizações isoladas (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2002). Segundo Uzzi (1997), a 

SCM promove a capacidade das empresas participantes da cadeia no sentido de 

responder com mais agilidade, as oportunidades presentes no mercado. Dentro de uma 

cadeia de suprimentos os recursos compartilhados entre seus membros podem ser fonte 

de recursos, auxiliando na redução de custo (TANRIVERDI, 2006). Ainda segundo 
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Simatupang e Sridharan (2002), a sinergia entre os parceiros da cadeia de suprimentos é 

uma condição fundamental para que seus membros sejam capazes de expandir seus 

ganhos totais, potencializando o desempenho de toda a cadeia.  

Park, Mezias e Song (2004) apontam os principais benefícios conquistados pela 

gestão da cadeia de suprimentos, tais como, redução de custo, compartilhamento de 

risco, acesso ao capital financeiro, ativos complementares, maior capacidade de 

aprendizagem e transferência de conhecimento. Para Min e Mentzer (2004), a SCM 

ocorre quando duas ou mais organizações se responsabilizam a compartilhar 

informações sobre planejamento, gestão, execução e medição de desempenho. Para 

esses autores toda relação entre organizações nasce inicialmente entre os elos de contato 

direto na cadeia de suprimentos, em um segundo momento esse relacionamento acaba 

se espelhando até outros níveis da cadeia produtiva. Segundo Simatupang e Sridharan 

(2005), com uma eficiente gestão da cadeia de suprimentos, as empresas participantes 

vão potencializando sua base operacional. De acordo com Pires (2010), o principal 

benefício conquistado pela SCM está ligado à produtividade. Ao longo desta gestão, as 

organizações participantes da cadeia de suprimentos esperam o desenvolvimento de 

seus produtos que poderiam se transformar em vantagem competitiva e desempenho. 

Para existir SCM é fundamental que os produtores, distribuidores e clientes 

estejam alinhados na perspectiva de um relacionamento na busca por benefícios para a 

cadeia e para cada empresa, ou seja, toda a decisão de uma empresa deve levar em conta 

o desempenho de toda a cadeia de suprimentos e não somente sua performance 

individual (SAHAY, 2003). Segundo Sousa e Voss (2008), a SCM pode trazer 

benefícios para todos os membros envolvidos, reduzindo os riscos e custos ao longo da 

cadeia, além de aumentar a produtividade e a lucratividade dessas organizações. Para 

Sezen (2008), os benefícios conquistados por empresas que se rendem à SCM são: a 

melhora no compartilhamento de informações, a coordenação entre as empresas, 

redução do estoque total na cadeia de suprimentos, conquista de novos mercados, 

melhoria nos níveis de serviços, melhoria na qualidade do serviço, melhoria nos 

processos, redução dos custos, um ciclo curto de desenvolvimento de produto e 

satisfação do cliente.  

Simatupang e Sridharan (2008) afirmam que, em geral, a SCM contribui para 

ajustar a demanda e melhorar a lucratividade ao longo da cadeia de suprimentos. Para 
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Dyer e Singh (1998), a SCM pode gerar um lucro acima do normal para as empresas 

participantes, através do relacionamento de troca nascido das contribuições conjuntas 

dos parceiros dentro da cadeia de suprimentos. Uma organização, de forma isolada, não 

chegaria a esse ponto. 

Uma das principais barreiras para a SCM está ligada à necessidade que as 

empresas envolvidas têm de disponibilizar informações que são consideradas 

estratégicas, para todos os outros membros da cadeia (MENTZER; STANK; ESPER, 

2008). Levando-se isso em conta, pode-se perceber que as ações de SCM estão cada vez 

mais voltadas à integração dos participantes da cadeia de suprimentos, por intermédio 

de novas tecnologias e comunicação visando desenvolvimento estratégico e 

planejamentos operacionais que acabam por beneficiar o consumidor final com 

melhores produtos e serviços, além de proporcionar competitividade para todos os 

envolvidos na cadeia de suprimentos (BOWERSOX; CLOSS, 2004). Portanto, as 

companhias que apresentam melhor desempenho são aquelas que melhor integram os 

principais processos internos com fornecedores e clientes estruturando, desta maneira, 

uma SCM com perspectivas e procedimentos definidos e consistentes (ZHANG; 

DILTS, 2004).  

Com isso a competição passa a não ser mais entre empresas concorrentes, mas 

sim entre cadeias de suprimentos. A cadeia que tiver maior capacidade de agregar valor 

aos seus produtos, serviços e eficiência em seus processos, terá maior vantagem 

competitiva (BOWERSOX; CLOSS, 2004). Para esses autores estratégias ligadas à 

SCM tem como objetivo principal eliminar os custos excedentes dentro da cadeia 

suprimentos, além de servir de uma forma plena e satisfatória a demanda do 

consumidor. Para Mentzer et al. (2001), a SCM continuará influenciando empresas a 

buscar ações diferenciadas, processos de terceirização e aproximação dos elos da 

cadeia, além da melhoria na coordenação das operações. A gestão da cadeia de 

suprimentos resulta em ganhos provenientes da relação de parceria entre as 

organizações, que não poderiam ser alcançados por elas individualmente, mas somente 

através da combinação dos recursos de cada empresa da cadeia (DYER; SINGH, 1998). 

Importante salientar que todas as empresas, dentro de uma cadeia de 

suprimentos, possuem um relacionamento transacional com as demais organizações 

participantes. Devido às novas demandas, essas empresas desenvolvem um 
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relacionamento de trabalho conjunto com as demais firmas de sua cadeia (LI et al., 

2006). De acordo com esses autores, os resultados financeiros conquistados através do 

relacionamento de parceria dentro da SCM tornam as empresas envolvidas mais 

competitivas. Desta forma, a SCM se torna um recurso importante e de difícil imitação 

para transpor barreiras dentro e fora de uma organização. 

Como se pode perceber, muitos autores têm abordado diversos aspectos sobre o 

tema SCM. Sintetizando a doutrina sobre esse tema tão amplo, Cao e Zhang (2011) 

definiram sete dimensões interligadas dentro do conceito de SCM. São elas: o 

compartilhamento de informação, a congruência nos objetivos, a sincronização nas 

decisões, o alinhamento de incentivos, o compartilhamento de recursos, a comunicação 

e a criação de conhecimento comum. 

Para Cao e Zhang (2011), essas sete dimensões são intercorrelacionadas e 

covariantes, embora os autores admitam que possa haver relações causais entre elas. De 

qualquer maneira, esses aspectos agregam valor à SCM com a redução de custos, 

redução do tempo de resposta e troca de recursos, além de melhorar o processo de 

inovação. 

a) O compartilhamento de informação se refere à variedade de informações 

relevantes, precisas, completas e confidenciais que uma organização compartilha com 

seus parceiros da cadeia de suprimentos em tempo hábil. Essa dimensão é considerada 

requisito fundamental para a gestão da cadeia de suprimentos (SHEU; YEN; CHAE, 

2006). Para que a SCM seja eficiente é necessário um maior contato entre as 

organizações envolvidas e um maior compartilhamento de informações entre elas. 

(SAHAY, 2003). 

Para Bowersox, Closs e Cooper (2006), a SCM contribui para o 

compartilhamento de informações e para o planejamento conjunto, potencializando a 

movimentação de materiais reduzindo, desta maneira, os riscos de não atender o cliente. 

As empresas que conquistam os melhores desempenhos tem sido as mesmas que 

investem mais na estruturação, coordenação e administração dos relacionamentos com 

seus parceiros dentro da cadeia de suprimentos. Assim, as empresas que fazem parte 

destas cadeias passam a depender dos resultados conjunto dos seus parceiros 

(PAULRAJ; CHEN, 2007). Segundo esses autores, a troca eficiente de informações 

opera como uma ferramenta no auxílio do planejamento da demanda, além de contribuir 
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para a eliminação das atividades que não tragam valor para a operação ao evitar 

possíveis congestionamentos de informações. De acordo com Squire et al. (2009), o 

compartilhamento de informações com fornecedores remove obstáculos pela lealdade e 

possibilita eliminação de barreiras técnicas para modularização. 

Segundo Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003), para toda iniciativa, 

onde a forma de operar da empresa pode mudar de forma radical, como no caso de uma 

rede de abastecimento colaborativa, é necessário o comprometimento dos gestores para 

que esta estratégia seja bem-sucedida. Isso se explica porque, informações até então 

sigilosas, terão que ser compartilhadas com as empresas da cadeia de suprimentos. 

b) A congruência nos objetivos entre os parceiros da cadeia de suprimentos é 

atingida a partir do momento em que a empresa, que aplica a SCM, percebe que seus 

objetivos são atingidos quando os objetivos de toda a cadeia de suprimentos também 

são atingidos. (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2002). De acordo com Lejeune e 

Yakova (2005), é possível definir duas situações de congruência nos objetivos. Na 

primeira, o que se entende como a verdadeira congruência nos objetivos, onde a 

empresa entende que seus objetivos coincidem plenamente com os objetivos de seus 

parceiros. Na segunda, nota-se um caso de disparidade, ou seja, a organização acredita 

que seus objetivos serão alcançados como resultado direto do trabalho promovido em 

prol dos objetivos da cadeia de suprimentos. 

c) A sincronização das decisões refere-se ao processo pelo qual uma organização 

prepara sua decisão dentro de um planejamento dentro da cadeia de suprimentos. Essa 

decisão deve contribuir para o benefício de todos os parceiros (SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2005). O planejamento conjunto é utilizado para o alinhamento dos 

parceiros, voltado para a sincronização das decisões operacionais, tais como, reposição 

de estoque, ordem de pedido e entrega (CAO; ZHANG, 2011). 

d) O alinhamento de incentivos, segundo Simatupang e Sridharan (2008), se 

referente à política de distribuição de custos, riscos e benefícios entre os parceiros 

dentro de uma cadeia de suprimentos. Segundo Cao e Zhang (2011), para a SCM 

obtenha sucesso é necessário que cada empresa participante compartilhe ganhos e 

perdas de forma equivalente. Para Lee e Whang (2001), o alinhamento de incentivos 

requer uma cuidadosa administração da estrutura de ganhos por participação, ou seja, o 

ganho de uma empresa deve ser proporcional ao seu investimento e ao seu risco.  
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e) O compartilhamento de recurso está ligado ao processo organizacional de 

investir e alavancar capacidades e recursos em parceria com as demais empresas de sua 

cadeia de suprimentos. Esse aspecto é de fundamental importância para a eficiência da 

SCM (CAO; ZHANG, 2011). De acordo com Harland et al. (2004), como recursos 

entendem-se os físicos, ou seja, equipamentos e tecnologias.  

Durante a distribuição, ferramentas como o Estoque Gerenciado pelo Fornecedor 

(VMI) permitem ao fornecedor avaliar os dados referentes ao estoque, via o intercâmbio 

eletrônico de dados (EDI), e cuidar para adequada reposição deste estoque 

(LAMMING, 1996). 

Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI – Eletronic Data Interchange): tem como 

função executar, de forma estruturada, o compartilhamento eletrônico de dados entre 

computadores de organizações parceiras dentro de um negócio específico. Esses dados 

compartilhados entre as empresas são como documentos que seguem uma padronização 

e contém informações sobre uma cadeia de suprimentos, tais como: produção, 

fornecimento, pedidos, avisos de recebimentos, reposição de estoque, faturas, 

pagamentos, etc (PIRES, 2010). Para esse autor, o elevado custo para implementação e 

operação da rede de comunicação, além da integração dos programas de comunicação e 

tradução de dados com os sistemas de informação das empresas participantes, são 

consideradas as principais dificuldades para a adoção do sistema EDI. 

Estoque Gerenciado pelo Fornecedor (VMI – Vendor Managed Inventory): nesta 

prática, a administração do estoque dos compradores (inclusive a reposição), é de 

responsabilidade do fornecedor (LAMMING, 1996). Segundo esse autor, o VMI pode 

ser encarado como uma prática de estoque consignado melhorada ou evoluída, utilizada 

em um ambiente de negócios com mais colaboração e tecnologia. Ainda de acordo com 

Lamming (1996), uma eficiente implementação e operacionalização do VMI é 

necessário haver uma relação próxima de confiança e parceria, além de um completo 

compartilhamento de informações entre os fornecedores e os compradores. 

f) A comunicação interorganizacional é o contato e o processo de transmissão de 

mensagens entre as empresas de uma cadeia de suprimentos (PAULRAJ; LADO; 

CHEN, 2008). A comunicação deve ser aberta, frequente e equilibrada. Na maior parte 

dos casos, uma indicação de uma relação interorganizacional bem estruturada ocorre 
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quando a comunicação se desenvolve em vários níveis nas empresas (GOFFIN; 

LEMKE; SZWEJCZEWSKI, 2006). 

g) A criação conjunta de conhecimento se refere à maneira que os parceiros em 

uma cadeia de suprimentos desenvolvem, de forma conjunta, uma melhor compreensão 

do mercado competitivo (MALHORTA; GASAIN; EL SAWY, 2005). Bhatt e Grover 

(2005) apontam dois tipos de criação de conhecimento: exploration, ou seja, pesquisar e 

adquirir novos e relevantes conhecimentos e exploitation que se pode entender como o 

meio pelo qual uma empresa assimila e aplica um conhecimento relevante. Para 

Johnson e Sohi (2003), a troca de conhecimento, seja conhecimento tecnológico, 

conhecimento de processo ou conhecimento de mercado, entre organizações parceiras 

em uma cadeia de suprimentos permite um maior poder de inovação, tornando essa 

cadeia mais competitiva por mais tempo. 

O Quadro abaixo apresenta a matriz conceitual entre as dimensões de SCM e 

seus principais autores: 

Quadro 1. Matriz conceitual (SCM). 

DIMENSÕES DE SCM AUTORES 

Compartilhamento de informação Bowersox, Closs e Cooper (2006); Paulraj e Chen (2007); Sahay 

(2003); Sheu, Yen e Chae (2006); Simchi-Levi, Kaminsky e 

Simchi-Levi (2003); Squire et al. (2009). 

Congruência nos objetivos Lejeune e Yakova (2005); Simatupang e Sridharan (2002). 

Sincronização nas decisões Cao e Zhang (2011); Simatupang e Sridharan (2005). 

Alinhamento de incentivos Cao e Zhang (2011); Lee e Whang (2001); Simatupang e 

Sridharan (2008). 

Compartilhamento de recursos Cao e Zhang (2011); Harland et al. (2004); Lamming (1996); 

Pires (2010). 

Comunicação interorganizacional Goffin, Lemke e Szwejczewski (2006); Paulraj, Lado e Chen 

(2008). 

Criação conjunta de 

conhecimento 

Batt e Grover (2005); Johnson e Sohi (2003); Malhorta, Gasain 

e El Sawy (2005). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.2 COLABORAÇÃO 

As novas tendências do mercado que pregam serviços e produtos de qualidade 

com baixo preço tem feito com que as organizações revejam seus antigos modelos de 

gestão. Para o sucesso na adoção de modernas ferramentas de gestão empresarial é 
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necessário haver colaboração (KNIGHT, 2000). Ainda para essa autora, colaboração 

entre pessoas é um conceito ainda muito confuso que tem relação com cooperação e 

oposto aos conceitos de conflito e competição. 

Autores como Bueno, Amato Neto e Catharino (2006) e Thompson, Perry e 

Miller (2009), conceituam a cooperação e a colaboração como sinônimas. Por outro 

lado pesquisadores como Silva (2007) apresentam distinções entre estas duas 

expressões. A autora faz um alerta sobre a similaridade destes dois conceitos, por vezes 

dependem do contexto em que são utilizados, mesmo assim confirma trata-se de termos 

distintos. Embora ambos os termos signifiquem “trabalho conjunto”, a cooperação se 

diferencia da colaboração pelo fato de que, cooperando, cada um dos envolvidos 

disponibiliza o seu máximo, além de atuar de forma complementar, sem se esquecer de 

sua independência. A cooperação é assimétrica. Por sua vez, a colaboração não é 

equitativa, o que exige a presença de um responsável pelo trabalho e resultado 

desenvolvido de forma conjunta, enquanto os demais membros são coadjuvantes 

(POLENSKE, 2004). De acordo com a autora, colaboração é um conceito de aplicação 

estratégica. 

 Para Burtsev e Turchin (2006), a cooperação pode ser traduzida como atuação 

conjunta, ou seja, atuação de forma coordenada dentro de um processo ou outras ações 

conjuntas para alcançar um objetivo ou propósito comum. Ainda segundo esses autores, 

a cooperação ocorre horizontalmente com motivações semelhantes. Segundo esses 

autores quando a cooperação ocorre como ação de apoio, ou seja, o ato cooperativo 

ocorre sem se esperar nada em troca, pode ser chamada de colaboração. De acordo com 

Polenske (2004), a colaboração é a ato que gera resultados para um parceiro. Ela pode 

ocorrer em um sentido vertical ou horizontal e não precisa gerar ganho para todos, pode 

ser interpretada como um apoio. 

A colaboração pode ocorrer ainda na forma de auxílio em uma relação de 

hierarquia, ou seja, gerando ganhos para um envolvido, não se enquadrando em um 

esquema de reciprocidade (WINCKLER; MOLINARI, 2010). Em geral, a colaboração 

é uma postura oposta à competição dos indivíduos dentro de empresas. Em uma 

estrutura competitiva, as pessoas apresentam objetivos conflitantes, ou seja, para que 

uma obtenha sucesso, é necessário que uma segunda fracasse (HUMPHREYS; SHIU; 

CHAN, 2001).  
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Para Knight (2000) a colaboração ainda não apresenta um conceito totalmente 

segmentado. Muitas vezes sua definição ainda está ligada à ideia de cooperação, 

opondo-se a outros conceitos como os de conflito, comportamento adverso e 

competição. De acordo com a autora, a competição ocorre quando pessoas visam 

somente o resultado final individual. Quando o relacionamento futuro passa a ser 

importante também, surge a colaboração dentro das empresas. Segundo Herzog (2001), 

a colaboração se apresenta como um caminho para atingir objetivos ou resultados 

determinados. Para esse autor, existem muitas formas de colaboração, ou seja, objetivos 

diferentes, inseridos em estruturas diferentes, exigem diferentes formas de colaboração. 

A colaboração pode se apresentar como parcerias entre clientes e fornecedores 

com o objetivo de facilitar a gestão organizacional, tronando-a mais eficaz, diminuindo 

impactos e problemas relacionados à sua prática (MARGERUM, 2002). Para Barrat 

(2002), a implementação de toda a gestão administrativa em uma organização, envolve 

o recurso humano que conduz o sistema de informação empresarial, portanto o fator 

crítico para o sucesso desta gestão empresarial não se limita às barreiras técnicas. O 

fator humano na empresa torna-se um pilar fundamental em qualquer processo 

administrativo, são as pessoas que conduzem as mudanças, os projetos e a 

administração das organizações. Ainda segundo esse autor, é importante salientar que o 

simples fato de algumas pessoas estarem trabalhando conjuntamente não significa que 

necessariamente esta ação se enquadre na ideia e concepção de colaboração. A 

realização de uma atividade conjunta, que esteja de acordo com as perspectivas da 

colaboração, necessita de uma quantidade maior de interação e partilha.  

Pode-se ainda observar o conceito de colaboração pela abordagem da Teoria dos 

Jogos. De acordo com essa teoria, os envolvidos fazem escolhas baseadas em um 

pequeno grupo de estratégias possíveis, seguindo uma estrutura que lhes ofereça retorno 

(BURTSEV; TURCHIN, 2006). Inserido nesta linha de raciocínio, o Dilema do 

Prisioneiro formulado inicialmente pelo matemático canadense Albert William Tucker 

apresenta o problema de dois prisioneiros presos suspeitos da autoria de um crime. 

Levando-se em consideração a teoria conhecida como Equilíbrio de Nash do 

matemático norte-americano Jonh Forbes Nash, cada um dos prisioneiros seria induzido 

à escolha de trair o outro, porém curiosamente os dois prisioneiros obteriam um melhor 

resultado se colaborassem com a investigação, para tanto seria fundamental que entre os 
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prisioneiros houvesse confiança, ou seja, para o Dilema do Prisioneiro a colaboração 

levaria a um melhor resultado final (CHRISTOPHER, 2012).  

Para esse estudo será aceito o entendimento de Knight (2000), ou seja, 

colaboração como um conceito diverso de cooperação, quantificado por três dimensões: 

confiança, comprometimento e trabalho em equipe, essenciais para garantir maior 

qualidade nos serviços prestados aos clientes e facilitar integração além das fronteiras 

da firma em relações diáticas com parceiros (PAULRAJ; CHEN, 2007). 

a) A confiança no parceiro estimula e potencializa a colaboração; 

O estudo de confiança no ambiente organizacional tem em sua base diversos 

estudos provenientes de múltiplas áreas do conhecimento, o que acabou resultando em 

variadas definições (SINGH; SIRDESHMUKH, 2000). De acordo com esses autores 

confiança para os economistas, por exemplo, é vista como um constructo calculado ou 

institucional já para os profissionais ligados à psicologia analisa a confiança como parte 

em uma relação focada nas cognições que atributos pessoais geram.  

Por outro lado, os cientistas sociais observam a confiança em valores 

socialmente inseridos nas relações humanas (ROUSSEAU et al., 1998). Para esse autor, 

mesmo não havendo uma definição única de confiança, não há discordância em um 

aspecto, as condições necessárias para que a confiança ocorra. Ainda para Rousseau et 

al. (1998), a primeira condição está ligada ao risco, ou seja, a probabilidade de perda, 

quando observada por uma das partes. De acordo com o mesmo autor, a segunda 

condição estaria ligada à interdependência, ou seja, os objetivos de uma das partes 

envolvidas não podem ser alcançados sem a colaboração de seu parceiro. 

A colaboração exige dos envolvidos certo nível de confiança para gerar o 

resultado esperado (SIMCHI-LEVI; KAMISNKY; SIMCHI-LEVI, 2003). Em 

determinadas circunstâncias, a confiança pode colaborar com a redução de custos de 

transação apresentando-se como um bom substituto aos contratos de mercado e de 

autoridade hierárquica (EVANS; WOLF, 2005). Segundo Dyer e Singh (1998), a 

confiança tem uma função de proteção informal em um relacionamento, além de reduzir 

os custos de transação, possibilita maior investimento, transparência e 

compartilhamento de resultados.  
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A confiança ocorre quando existe cumplicidade, integridade e troca entre as 

pessoas (MORGAN; HUNT, 1994). Para esses autores, a confiança é definida como a 

disponibilidade de uma pessoa em contar, compartilhar informações e confiar em um 

parceiro de equipe ou colega de trabalho. Ainda segundo os mesmos autores, a 

confiança, dentro destas três dimensões, é a principal componente para a colaboração. 

Somente através da confiança entre os envolvidos pode-se dar o primeiro passo para a 

eficiente interação e comunicação. Quando existe confiança em outros indivíduos, 

entende-se que esses terão um comportamento estável e consistente com os interesses 

do grupo (KUMAR; PADDISON, 2000). De acordo com Nooteboom, Berger e 

Noorderhaven (2003), a colaboração de indivíduos nas organizações é um 

relacionamento personalizado, que tem como base: a mútua confiança, o relacionamento 

aberto e o compartilhamento dos maus e dos bons resultados, proporcionando para a 

empresa um desempenho e competitividade maior se comparado aos resultados obtidos 

por companhias onde o conceito de colaboração não está bem segmentado.  

Por outro lado, segundo Novelli, Fisher e Mazzon (2006), a confiança auxilia na 

consolidação dos relacionamentos interpessoais no momento em que passa segurança 

nas relações sociais, quando diminui a possibilidade de ocorrer rupturas e quando 

oferece uma estabilidade. Para esses autores, eliminando-se os pontos negativos, a 

confiança potencializa a colaboração, auxiliando a formação de equipes voltadas para 

atividades integradas. De acordo com Squire, Brown e Cousins (2009), a confiança faz 

com que o trabalho faça parte e seja fundamental para a vida das pessoas envolvidas 

que, por sua vez, criam expectativas sobre o futuro, nas quais os desejos pessoais e 

profissionais se confundem. 

A confiança e o relacionamento de longo prazo entre colaboradores reduz o 

comportamento oportunístico, auxilia na resolução de problemas ou conflitos e permite 

maior investimento entre as empresas (DYER; SINGH, 1998). Ainda para esses autores, 

a confiança passa a ser uma proteção informal no relacionamento entre elas, o que 

diminui o custo de transação, além de possibilitar maiores investimentos conjuntos, 

transparência e compartilhamento dos resultados.  

Por fim, a confiança poderia ser observada por dois ângulos. Na confiança 

baseada na expectativa, as partes envolvidas acreditam que a outra parte agirá de 

maneira íntegra e responsável não prejudicando nenhum dos envolvidos. Já na 
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confiança comportamental a ação dos envolvidos dependerá da ação da outra parte 

(SINGH; SIRDESHMUKH, 2000). 

b)   O comprometimento colabora com a resolução dos problemas;  

Em relação a esta pesquisa acadêmica, o comprometimento será estudado como 

uma dimensão única no objetivo de mensurar colaboração, no entanto é importante 

ressaltar que alguns autores como Grant (2003), dividem o comprometimento em outras 

três dimensões, ou seja, comprometimento organizacional, comprometimento do 

trabalho, e comprometimento de projeto. 

O comprometimento é um estado psicológico que procura alinhar os valores e 

interesses individuais com os valores e interesses do grupo ou da empresa. Para que 

exista comprometimento, os valores e interesses individuais (ou de um grupo de 

trabalhadores) devem ter uma menor importância se comparados com os valores e 

interesses da organização (GRANT, 2003). Para Herzog et al. (2001), as relações de 

colaboração requerem comprometimento e confiança, além do compartilhamento dos 

problemas e divisão dos riscos. 

O conceito de comprometimento indica a identificação, por parte do indivíduo, 

de todos os valores e objetivos organizacionais, assumindo-os como seus próprios 

valores e metas (MOWDAY; STEERS; PORTER, 1979). Para esses autores o 

comprometimento está ligado aos sentimentos de lealdade, desejo de pertencer e se 

esforçar pela organização. Ainda segundo esses autores, o comprometimento 

organizacional representa um vínculo muito forte do trabalhador com a organização, 

fazendo com que o empregado identifique e aceite como suas as crenças, metas e 

valores da organização. 

Para que haja sucesso em um relacionamento de colaboração, em um mundo 

moderno e atualizado onde o individualismo supera o ideal do coletivo, é muito 

importante e extremamente necessário existir comprometimento em todos os níveis da 

empresa. (SWAILES, 2002). Esse comprometimento potencializa o relacionamento 

colaborativo, isto porque ele atua como um compromisso de continuidade desta parceria 

entre empresas de uma cadeia de suprimentos, fornecendo recursos para manter este 

relacionamento (DWYER; SCHURR; OH, 1987). Segundo Know e Suh (2003), a 

confiança entre os parceiros, em geral, influencia positivamente a relação estabelecida, 
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diminuindo as incertezas. O comprometimento contribui para a melhora do 

relacionamento de confiança entre os parceiros. 

c)   O trabalho em equipe, que fortalece a sinergia entre pessoas;  

Segundo Benbunam-Fich e Hiltz (1999), o trabalho em equipe deve estar 

comprometido com os valores da organização. O trabalho em equipe é um excelente 

motivador para os próprios membros do grupo, uma vez que seu suas atividades serão 

comentadas e avaliadas por colegas que fazem parte do mesmo grupo. Para Cannon e 

Homburg (2001), a colaboração está relacionada ao modo como as pessoas trocam 

informações, realizam ações de forma conjunta e fortalecem as suas relações. 

Evidentemente, para uma colaboração plena é fundamental e necessário que todos os 

envolvidos conheçam as estratégias de negócios, ações, dificuldades e problemas da 

organização.  

Os relacionamentos baseados na colaboração contribuem para a troca de 

conhecimentos entre os envolvidos, facilitando a consolidação de um novo e mais 

completo conhecimento e sinergia (HARDY; PHILLIPS; LAWRENCE, 2003).  

Salas, Burke e Cannon-Bowers (2000) apresentam uma discussão sobre trabalho 

em equipe nas organizações. Para os autores uma equipe com pessoas de áreas distintas 

de formação apresenta uma ameaça e uma vantagem. Quanto mais diversificada é uma 

equipe, ou seja, diferentes linguagens, referências e estilo de trabalho, maior será o 

esforço e o tempo gasto para que uma colaboração efetiva funcione com sucesso. 

Mesmo assim, levando-se em conta essa dificuldade apresentada, pessoas com olhares 

múltiplos sobre uma mesma situação, podem acrescentar vantagem para uma equipe 

diversificada, adicionando à atividade colaborativa uma interpretação mais completa da 

realidade observada. 

Nalebuff e Brandenburger (1996) sugerem que dentro de um grupo, onde as 

pessoas desenvolvem atividades de forma colaborativa, ocorre à complementação de 

capacidades, de conhecimentos e de esforços individuais, além da interação de pessoas 

com diferentes pontos de vista e habilidades que acabam se complementando na 

resolução dos problemas organizacionais. 

De acordo com Knight (2000), os benefícios da implementação do planejamento 

colaborativo não pode ser observados somente em função da efetiva colaboração dos 
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funcionários, ou seja, uma análise adequada deve levar em conta outros aspectos 

organizacionais, tais como treinamento, valorização do profissional, qualificações 

técnicas e ferramentas de gestão. 

Na colaboração, o resultado final surge através da utilização conjunta das 

diferentes competências individuais de cada envolvido. Para tal, é importante que os 

participantes avaliem com cautela e de maneira compartilhada as possíveis vantagens 

competitivas, resultado da colaboração, podem potencializar as estratégias de negócios 

da empresa, sem abalar a confiança, o respeito, o aprendizado, a reputação dos 

colaboradores, evitando-se, desta maneira, eventuais comportamentos oportunistas 

(GULATI; LAVIE; SINGH, 2009).  

O Quadro 2 apresenta a matriz conceitual entre as três dimensões de 

Colaboração e seus principais autores: 

Quadro 2. Matriz conceitual (Colaboração). 

DIMENSÕES DE COLABORAÇÃO AUTORES 

Confiança Dyer e Singh (1998); Evans e Wolf (2005); Kumar e 

Paddison (2000); Nooteboom, Berger e Noorderhaven 

(2003); Novelli, Fisher e Mazzon (2006); Simchi-Levi, 

Kaminsky e Simchi-Levi (2003); Singh e Sirdeshmukh 

(2000); Squire, Brown e Cousins (2009); Rousseau et al. 

(1998). 

Comprometimento Dwyer, Schurr e Oh (1987); Grant (2003); Herzog et al. 

(2001); Know e Suh (2003); Mowday, Steers e Porter 

(1979); Swailes (2002). 

Trabalho em equipe Benbunam-Fich e Hiltz (1999); Cannon e Homburg (2001); 

Hardy, Phillips e Lawrence (2003); Knight (2000); Nalebuff 

e Brandenburger (1996); Salas, Burke e Cannon-Bowers 

(2000). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.3 DESEMPENHO  

O desempenho de uma empresa é reconhecido como principal constructo em 

pesquisas estratégicas, diferenciando-se das demais áreas dos estudos sobre 

organizações (COMBS; CROOK; SHOOK, 2005). Para Venkatraman e Ramanujam 

(1986), o desempenho financeiro e o desempenho operacional são os pilares da 

eficiência de uma organização. Ainda de acordo com estes autores, o desempenho 

financeiro envolve o crescimento das vendas, lucros, retorno de investimento e etc; no 
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desempenho operacional são observadas medidas como qualidade, flexibilidade, 

entrega, valor adicionado na produção, dentre outros. Estudos acadêmicos como o de 

Arino (2003) sobre desempenho operacional têm sido desenvolvidos para identificar a 

métrica ideal que leva estratégias ligadas à SCM ao sucesso, em termos de causas e 

processos que influenciam seu desempenho. 

Desempenho pode ser traduzido como a métrica usada para calcular a eficiência 

de uma ação (NEELY et al., 2005). Para esses autores o constructo desempenho pode 

ser mensurado através das dimensões qualidade, tempo, flexibilidade e custo. Pesquisas 

como a de Cao e Zhang (2011), que observaram o constructo desempenho na SCM, 

relacionam a performance ao quão bem uma empresa cumpre seus objetivos 

estabelecidos, principalmente financeiros, se comparadas com as suas principais 

concorrentes. De esses autores, o desempenho organizacional pode ser medido através 

de quatro indicadores: 1) Crescimento das vendas; 2) Margem de lucro sobre as vendas; 

3) Retorno do investimento realizado; 4) Crescimento no retorno do investimento 

realizado. Ainda para Cao e Zhang (2011), esta régua fora utilizada para medir 

desempenho organizacional em outros trabalhos acadêmicos uma vez ser formatada 

dentro de conceitos fundamentais dentro do conhecimento de desempenho. 

 Ainda assim, com tantos estudos sobre performance empresarial, permanece a 

dúvida relativa à qual seria a mais eficiente medida para avaliar o desempenho de uma 

organização (SAMBIASE et al., 2012). Para estes autores, o principal motivo que leva a 

essa falta de consenso, vem da necessidade que cada organização tem de usar formas de 

mensurar desempenho, relevantes à própria situação. Em geral os trabalhos sobre 

performance apresentam dois focos de análise diferentes. O primeiro foco é voltado 

para o desempenho da aliança, ou seja, quando as alianças são observadas como 

entidades separadas, o desempenho se resume ao sucesso das organizações em termos 

de lucratividade e crescimento em suas receitas, como por exemplo, nos estudos sobre 

joint ventures (ARINO, 2003). O segundo bloco de estudo, onde o foco é voltado no 

desempenho das empresas parceiras pertencentes à aliança, ou seja, dirigidos para 

organizações parceiras que utilizam as alianças para atingir certos objetivos 

estratégicos. Para esta perspectiva, a performance da aliança deve ser medida em termos 

da agregação de resultados a essas organizações. Buscando compreender essas 

organizações, essas pesquisas procuram medir o desempenho organizacional através do 
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alcance dos objetivos e resultados estratégicos das firmas envolvidas de forma isolada 

(ZOLLO; REUER; SINGH, 2002). 

Mentzer e Firman (1994) recomendam que a medida de desempenho seja 

realista, representante, consistente, eficaz, compreensível e não “indeterminadas”. Para 

Banker, Potter e Srinivasan (2000), existe outra forma de estudar o desempenho em na 

SCM. Pode-se mensurar performance através de indicadores não financeiros, ou seja, 

medidas quantitativas que não relacionem valores monetários ou financeiros. Neste 

sentido, os autores sugerem que indicadores não financeiros são mais adequados para se 

presumir o desempenho de uma organização. Esses indicadores possibilitam que a 

gestão organizacional se concentre a médio e longo prazo. Com isso, os gestores 

analisam o impacto das ações atuais no futuro da empresa. É importante ressaltar que a 

proposta dos autores não é eliminar ou substituir os indicadores financeiros, mas criar 

um arcabouço de indicadores que possa estruturar precisamente a complexidade e o 

ambiente organizacional, permitindo desta maneira, projetar com maior eficiência, 

futuro resultados da empresa. 

Por outro lado, segundo Walter, Bornia e Kliemann (2000), os indicadores não 

financeiros, podem medir com boa eficiência o desempenho de uma empresa em longo 

prazo, porém para esses autores, os indicadores não financeiros devem complementar os 

indicadores financeiros dentro de um estudo sobre o desempenho de uma organização. 

De qualquer forma, o atual momento econômico, o dinamismo e a atual complexidade 

organizacional acabam exigindo novas medidas que possam quantificar, da forma mais 

confiável, o desempenho das empresas (VITALE; MAVRINAC; HAUSER, 1994). Para 

esses autores, aspectos como lançamento do produto, qualidade do produto, participação 

no mercado e satisfação do cliente são classificados como indicadores não financeiros e 

podem auxiliar a identificar o desempenho organizacional de uma empresa e de uma 

cadeia de suprimentos. 

 Ainda como contraponto à utilização das medidas não financeiras para 

quantificar o desempenho, o estudo de Manoochehri (1999) indica que existem 

inúmeras variáveis a serem observadas por um gestor no processo de tomada decisão. 

Na busca por resultados dentro de uma organização, os líderes devem considerar os 

indicadores financeiros somados aos não financeiros. De acordo com esse autor, há 

pouca utilização das medidas não financeiras, o que poderia ser explicada por três 
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fatores fundamentais: 1) à pouca importância disponibilizada pelos gestores; 2) ao 

pequeno número de organizações com experiência no tema; 3) à dificuldade na 

obtenção e análise das informações. 

 De acordo com Slack (2009), para quantificar o desempenho é necessário 

compreender alguns determinantes operacionais como qualidade, confiabilidade, 

velocidade, flexibilidade e custo. No mesmo sentido, Dornier et al. (2000) utilizam 

como medida para desempenho quatro dimensões: custo inicial, qualidade de projeto, 

serviço, flexibilidade de novos produtos. Da mesma forma Swink, Narasimhan e Wang 

(2007) trabalharam com indicadores métricos operacionais que utilizam os critérios 

tradicionais de competitividade, ou seja, custo, qualidade, flexibilidade e entrega para 

mensurar a performance. Neste estudo, os autores sugerem que aumento da integração 

entre os indicadores operacionais pode influenciar positivamente o desempenho 

operacional. 

 Ward et al. (1998), em seu estudo, buscaram avaliar a validade e a 

confiabilidade de indicadores que possam medir de uma forma mais precisa o 

desempenho. Neste trabalho os autores apresentaram algumas dimensões que pudessem 

medir o desempenho operacional. São elas: a) Qualidade; b) Confiabilidade na entrega; 

c) Flexibilidade do processo; d) Eficiência em custo. Segundo Jeong e Hong (2007), o 

desempenho operacional está diretamente ligado à competitividade organizacional, 

levando-se em consideração a efetividade operacional, incluindo qualidade, 

flexibilidade, tempo de entrega e eficiência em custo. Para Rungtusanatham et al. 

(2003), o desempenho operacional é medido pelas dimensões custo, qualidade, 

flexibilidade e tempo, este último ligado à questão da entrega eficiente. 

 De acordo com Sambiase et al. (2012), a pesquisa acadêmica passou a observar 

com mais atenção as estratégias operacionais a partir das capacidades de manufatura de 

uma organização tais como, qualidade, entrega, flexibilidade e baixo custo. Nesse 

sentido autores como Alolayyan, Mohd All e Fazli (2011) têm se preocupado em 

compreender a influência que o desenvolvimento de capacidades operacionais tem sobre 

o desempenho de uma empresa. 

 Estudos como Kushwaha (2012) buscaram identificar uma perspectiva relacional 

entre SCM e desempenho operacional das empresas, ou seja, verificar até que ponto o 

fato de uma organização ficar suas operações em um conjunto restrito de atividades 
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influenciaria o desempenho de suas operações (HUCKMAN; ZINNER, 2008). 

Reynolds (2012), em seu estudo, também buscou compreender como métodos de 

planejamento e controle poderiam influenciar o desempenho operacional de 

organizações. 

 Assim, levando-se em consideração os trabalhos acadêmicos apresentados, para 

mensurar desempenho, esta pesquisa também adotou as dimensões: qualidade, 

confiabilidade na entrega, flexibilidade de processo e eficiência em custo. 

 a) Qualidade – Reflete a melhoria contínua dentro de uma organização. A 

qualidade só é alcançada quando todo o processo empresarial passa por melhorias, ou 

seja, desde a compra de insumos e matéria-prima até o atendimento pós-venda ao 

consumidor (WARD et al., 1998). Para Bowersox e Closs (2004), a qualidade determina 

a eficácia da performance de toda a logística integrada, não somente sendo reflexo das 

atitudes individuais das organização que compõem uma cadeia de suprimentos.  

Segundo Dornier et al. (2000), a qualidade está ligada aos atributos que 

melhoram a adequada utilização do produto, bem como, o atendimento às 

conformidades normativas de produção. De acordo com Slack (2009) um menor 

número de erros durante a produção, reduz significativamente o desperdício. 

 Para Vitale, Mavrinac e Hauser (1994), a qualidade do produto é um indicador 

não financeiro de desempenho que auxilia a quantificar as mudanças que estão 

ocorrendo em uma organização. Esse constructo é encontrado com frequência em 

pesquisas que buscam evidência empírica que comprove a relação entre desempenho e o 

resultado de negócios em uma empresa. 

 A qualidade pode ainda ser conceituada como uma filosofia de administração 

holística, ou seja, voltada para a constante melhoria das funções empresariais 

(KAYNAK, 2003). Ainda para esse autor, a eficiência na qualidade só pode ser atingida 

quando engloba todo o processo organizacional, ou seja, da aquisição de matéria-prima 

até o pós-venda. 

A pesquisa de Ward et al. (1998) que foi baseada sobre o modelo do cone de 

areia (FERDOWS; MEYER, 1990). Este modelo conceitual defende a ideia de que as 

empresas, para atingir um desempenho favorável, devem focar primeiramente a 

qualidade.   
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Quando diferentes áreas organizacionais trabalham de forma conjunta, a gestão 

da qualidade leva a um melhor desempenho operacional e de negócios 

(ROSENZWEIG; ROTH; DEAN, 2003). 

b) Confiabilidade na entrega – Entregar o produto no local e no prazo certo. 

Uma empresa pode ser competitiva baseando na confiabilidade da entrega, mesmo não 

apresentando a melhor qualidade e o menor custo (WARD et al., 1998). Para Slack 

(2009), confiabilidade pode ser entendida como um conjunto de informações dentro do 

planejamento que evita despesas indiretas com atrasos.  

De acordo com Ward et al. (1998), tornar o sistema de fornecimento mais 

confiável permite à organização identificar falhas no conhecimento e confiabilidade do 

sistema organizacional. Se o modelo de cone de areia for válido, todos os programas 

para potencialização da qualidade deveriam ser associados a outros indicadores de 

desempenho, não somente com aqueles diretamente relacionados à qualidade, mas 

também à confiabilidade, flexibilidade e eficiência em custo. 

Dornier et al. (2000) aborta a questão da confiabilidade na entrega como serviço, 

ou seja, a velocidade na entrega da mercadoria dentro de um intervalo de tempo 

aceitável. 

 c) Flexibilidade do processo – É composta por sete aspectos, ou seja, produto, 

volume, modificação, adaptação, redirecionamento, insumos e sequenciamento 

(GERWIN, 1993). De acordo com Ward et al. (1998), esse item engloba a habilidade 

para desenvolver novos produtos e introduzi-los no mercado de forma rápida e eficiente.  

A flexibilidade está ligada à capacidade de variar do desenvolvimento de novos 

produtos e serviços que atendam os mais diversos tipos de mercado, ou seja, traçar um 

planejamento que acompanhe as flutuações de demanda (DORNIER et al., 2000). 

 d) Eficiência em Custo – Custo de produção, produtividade, operacional e de 

estoque. É importantíssimo para uma organização, que pretende se posicionar de uma 

forma estratégica no mercado, observar a influência do custo em seu resultado (WARD 

et al., 1998).  

Pode-se ainda entender custo como custo de compra de matéria-prima, custo de 

produção, custo de manutenção e custo de eliminação do produto (DORNIER et al. 
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(2000). Segundo Slack (2009), o custo é afetado por todas as outras unidades de 

medidas de desempenho, ou seja, qualidade, confiabilidade e flexibilidade. 

De acordo com Ferdows e Meyer (1990), o modelo do cone de areia sugere que, 

para todo aumento em eficiência de custo ou flexibilidade do processo será necessário 

um esforço adicional na busca por qualidade, ou seja, para toda potencialização em um 

dos indicadores operacionais de desempenho, será necessária uma melhoria maior nos 

demais indicadores. 

No Quadro 3 observa-se a matriz de conceitual entre as dimensões de 

Desempenho e seus principais autores: 

Quadro 3. Matriz conceitual (Desempenho). 

DIMENSÕES DE DESEMPENHO AUTORES 

Qualidade Bowersox e Closs (2004); Dornier et al. (2000); Fersows e 

Meyer (1990); Kaynak (2003); Rosenzweig, Roth e Dean 

(2003); Slack (2009); Vitale, Mavrinac e Hauser (1994); Ward 

et al. (1998). 

Confiabilidade de entrega Dornier et al. (2000); Slack (2009); Ward et al. (1998). 

Flexibilidade de processo Dornier et al. (2000); Gerwin (1993); Ward et al. (1998). 

Eficiência em custo Dornier et al. (2000); Ferdows e Meyer (1990); Slack (2009); 

Ward et al. (1998). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.4 MODELO ESTRUTURAL E HIPÓTESES 

Levando em consideração os estudos científicos que serão expostos e analisados, 

a presente pesquisa teve como base o modelo estrutural demonstrado na Figura 1. 

Figura 1. Modelo Estrutural. 

 

                                                     Colaboração 

                                                      
                                H2                                                 H3 
                                                                                    

         
 

                   SCM                                                                                         Desempenho 

                                                                        H1                                

 

Fonte: Elaborado pelo autor.                                                                                                
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2.4.1 Gestão da Cadeia de Suprimentos e Desempenho 

Estudos como o de Pires (2010) têm apontado para a necessidade de uma maior 

integração das estratégias ligadas à SCM. Essa integração trás muitos benefícios às 

empresas envolvidas, principalmente para o melhora do desempenho organizacional. 

Uma SCM eficiente trás benefícios operacionais e financeiros, além de auxiliar 

na criação de produtos inovadores e na potencialização dos esforços entre as empresas, 

reduzindo o custo total e aumentando o desempenho das empresas ao longo da cadeia de 

suprimentos (LAMBERT; KNEMEYER; GARDENER, 2004). 

Por outro lado, resultados de pesquisas como a de Green Jr., Whitten e Inman 

(2008) indicam que a desempenho operacional é influenciada, de forma positiva, pelas 

estratégias de SCM, porém é importante ressaltar que as estratégias ligadas à SCM e o 

desempenho operacional não garantem, necessariamente, melhores resultados 

financeiros.  

A adequada SCM contribui de forma positiva para o desempenho operacional de 

toda a cadeia de suprimentos. Neste cenário, onde as organizações têm a possibilidade 

de trabalhar mais próximas de seus fornecedores e clientes, a necessidade de parcerias 

ao longo de uma cadeia de suprimentos é fundamental (RUNGTUSANATHAM et al., 

2003). Esses autores confirmam que a prática da SCM contribui com a melhora do 

desempenho operacional. Rungtusanatham et al. (2003), relacionam de forma direta a 

SCM com o desempenho operacional, utilizando-se de algumas dimensões, tais como: 

compartilhamento de informações e efetiva participação do fornecedor na estruturação 

do produto, relacionados à SCM e qualidade, eficiência na entrega, flexibilidade e 

eficiência em custo relacionados ao desempenho operacional. 

O efeito da SCM sobre o desempenho operacional é uma questão complexa, 

exigindo por vezes uma perspectiva de contingência. De acordo Deveraj, Krajewski e 

Wei (2007), existem outros fatores que podem afetar o desempenho das empresas 

envolvidas com SCM, como por exemplo, as variáveis ambientais ou contextuais 

(tamanho da empresa). As organizações com diferentes tamanhos podem apresentar 

diferentes níveis de vantagem competitiva e benefícios, atingindo assim diferentes 

níveis de desempenho (DEVERAJ; KRAJEWSKI; WEI, 2007). Segundo Nesheim 

(2001), a gestão da cadeia de suprimentos contribui para redução do custo de operação, 
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do ciclo de pedido e na potencialização do desempenho operacional ao longo de toda a 

cadeia de suprimentos. Essas vantagens só são possíveis quando os parceiros em uma 

cadeia de suprimentos, de comum acordo, combinam, trocam ou investem seus ativos, 

competências, conhecimentos e recursos, gerando menores custos de transação e maior 

desempenho (FLYNN; HUO; ZHAO, 2010). 

Segundo Barrat e Oliveira (2001), empresas que trabalham em cadeia de 

suprimentos, ou seja, observando as principais estratégias da SCM têm conquistado 

vantagem competitiva o que resulta em um maior desempenho operacional. Autores 

como Armosted e Mapes (1993) apresentaram em suas pesquisas que fatores 

relacionados à SCM influenciam, de uma forma positiva, o desempenho. Um exemplo 

muito claro disso é o compartilhamento de informações. Para esses autores essa 

dimensão da SCM potencializa a qualidade, o tempo de entrega, a flexibilidade e por 

consequência diminui o custo total.  

Para Narashiman e Jayaram (1998), a SCM pode influenciar de maneira positiva 

o desempenho operacional melhorando aspectos como tempo de entrega, qualidade, 

flexibilidade e custo, apesar de não estar plenamente implementada em alguns setores 

(PEREIRA; CSILLAG, 2004). 

De acordo com os fundamentos teóricos apresentados, estabelece-se uma das 

hipóteses que serão testadas:  

H1: A gestão da cadeia de suprimentos tem um efeito positivo no desempenho 

operacional. 

 

2.4.2 Gestão da Cadeia de Suprimentos e Colaboração 

A colaboração na SCM permite que todas as organizações envolvidas alcancem 

uma vantagem competitiva. Quando existe colaboração, uma organização aprende a 

lidar com as mudanças de mercado, ou seja, torna-se mais flexíveis (SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2002).  

Para Kanter (1994), a colaboração é vista como uma aliança estratégica, os 

envolvidos mantêm sua autonomia, porém passam a ser bilateralmente dependentes, 
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realizando em conjunto com parceiros atividades difíceis ou pouco convenientes de se 

fazer de forma isolada. 

Segundo Simatupang e Sridharan (2008), a SCM é desenvolvida por práticas 

logísticas que integram os envolvidos, facilitando o fluxo das informações no decorrer 

da cadeia, surgindo desta forma, um modelo de colaboração ao longo dela. De acordo 

com Queiroz et al. (2011), o atual cenário dos negócios contribui para o 

desenvolvimento da colaboração entre empresas envolvidas em uma cadeia de 

suprimentos resultando em uma gestão eficiente.   

Para uma SCM eficiente é necessário guardar a devida atenção para as práticas e 

iniciativas a serviço da colaboração dentro da cadeia de suprimentos (PIRES, 2010). 

Phahinski e Benton (2004) apresentaram evidências da existência de uma relação 

positiva entre a colaboração e o sucesso na implementação dos conceitos ligados à 

SCM.  

As relações de colaboração tem se apresentado como uma importante ferramenta 

estratégica, uma vez que facilita às organizações o acesso a competências e recursos 

antes indisponíveis (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005). Segundo esses autores, a 

gestão da cadeia de suprimentos possibilita a criação de capacidade de resposta por 

parte dos agentes da cadeia, auxiliando na reação às mudanças de demanda. A 

colaboração dentro da SCM permite ainda que os envolvidos potencializem sua 

estrutura e capacidade para atender às necessidades e desejos dos clientes. 

Levando-se em consideração os fundamentos teóricos apresentados, foi 

estabelecida a segunda hipótese a ser testada:  

H2: A gestão da cadeia de suprimentos tem um efeito positivo na colaboração. 

 

2.4.3 Colaboração e Desempenho 

Em sua natureza, a colaboração pressupõe que dois ou mais indivíduos 

trabalhem de forma conjunta a fim de trocar ideias e experiências entre si, resultando 

novos conhecimentos, onde ambos são favorecidos (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). 

Para esses autores, a colaboração necessita de uma dedicação dos envolvidos amparada 
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nos esforços coordenados existentes entre eles, ou seja, esses indivíduos devem ser 

envolvidos por atitudes e posturas que se justificam em qualquer relação colaborativa. 

A colaboração pode ser vista como ferramenta para a eficiência de custos, além 

do compartilhamento de recursos e em informações dentro das organizações 

(MORASH; CORNELIA; SHAWNEE, 1996). Para esses autores, com a colaboração as 

empresas podem coordenar suas atividades e potencializar seu desempenho, 

satisfazendo seus clientes evitando os erros, com entregas rápidas e completas, a um 

baixo custo total.  

Duffy e Fearne (2004) afirmam que as organizações buscam potencializar as 

relações de colaboração com o objetivo de melhorar seus resultados e potencializar seu 

desempenho. Para Stank, Keller e Daugherty (2001) a colaboração é necessária para 

assegurar o desempenho. Esse fator auxilia na melhora da rentabilidade, redução de 

custo e aumento da cooperação técnica. 

Levando-se em consideração os fundamentos teóricos apresentados, foi 

estabelecida a terceira hipótese a ser testada:  

H3: A colaboração tem um efeito positivo no desempenho da cadeia de 

suprimentos. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO CAFÉ 

ORGÂNICO 

 A agricultura orgânica é um sistema produtivo que utiliza praticas alternativas se 

comparada à agricultura convencional. Nessa modalidade de produção não se utiliza 

fertilizantes químicos e defensivos sintéticos, também chamados de agrotóxicos ou 

defensivos agrícolas (PENTEADO, 2010). Ainda para esse autor, a agricultura orgânica 

é a reunião de diversas correntes de pesquisa e pensamento. A produção agrícola 

orgânica é agrupada em quatro vertentes: a agricultura biodinâmica, a agricultura 

biológica, a agricultura orgânica e a agricultura natural. Dessas vertentes originam-se 

outros métodos como a permacultura e a agricultura regenerativa. Essas correntes fazem 

parte do que atualmente é conhecida de forma genérica como agricultura sustentável. 

 De acordo com Vilckas e Nantes (2007), considera-se sistema orgânico de 

produção agrícola todo aquele que adota técnicas específicas que tenham como objetivo 

a potencialização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis sempre 

respeitando a integridade cultural das comunidades rurais. Portanto a agricultura 

orgânica segue os passos da sustentabilidade econômica, da maximização dos recursos 

sociais, da minimização no uso de energia não renovável. 

 Atualmente a agricultura orgânica vem se desenvolvendo de forma acelerada e já 

praticada em mais de 120 países. O mercado agroalimentar orgânico vem sendo 

apontado como aquele que mais cresce no Brasil e no mundo (GEMMA; TERESO; 

ABRAHÃO, 2010). 

 No Brasil a agricultura orgânica também vem sendo reconhecida pelos órgãos 

oficiais de pesquisa como uma das principais maneiras de buscar um equilíbrio entre a 

produção agrícola e a preservação dos recursos naturais (SOUZA; ALCÂNTARA, 

2011).  

 De acordo com a página eletrônica do SEBRAE (2012), o Brasil vem se 

consolidando como um dos principais produtores e exportadores de produtos orgânicos 

no Mundo. São mais de 15 mil propriedades já certificadas para a produção orgânica ou 

em processo de transição, das quais 75% fazem parte da agricultura familiar. 

 Ainda para o SEBRAE (2012) O aumento da demanda por alimentos orgânicos, 

principalmente nos países industrializados, é favorável para o desenvolvimento da 
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exportação brasileira de produção orgânica, sobretudo nos mercados de açúcar, café, 

carne, frutas tropicais e outros produtos básicos. 

 O mercado brasileiro de produtos orgânicos movimenta em torno de US$ 250 

milhões, entre exportações e consumo interno. O Brasil se destaca na produção de 

açúcar, café, cana, frutas, hortaliças e soja. O consumo interno de produtos orgânicos no 

Brasil não é maior devido aos elevados preços uma diferença variável de 15% a 100% 

em relação aos produtos convencionais. Como ocorreu na Europa e nos EUA, no Brasil, 

com o crescimento de mercado, a tendência do preço dos produtos de origem orgânica é 

de queda (KISS, 2009). 

 O crescente aquecimento deste mercado sustentável tem atraído um número cada 

vez maior de produtores rurais, transformadores, processadores e distribuidores, a fim 

de atender da melhor maneira a demanda do consumidor por esses novos produtos, 

desenvolvendo novas estratégias e estrutura de abastecimento buscando satisfazer essas 

expectativas geradas (NEVES; ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2005). 

 Para Severo e Pedrozo (2008), a agricultura orgânica leva o produtor a retomar 

antigas técnicas agrícolas que devem trabalhar harmoniosamente com a mais recente 

tecnologia. 

 A principal barreira para os produtores agrícolas que buscam a conversão de sua 

cultura para o sistema produtivo orgânico é a mudança da percepção. O agricultor foi 

acostumado a utilizar a tecnologia química ou sintética como meio de melhoria na 

qualidade de seu produto, rentabilidade e produtividade. Para compreender a agricultura 

orgânica é necessário acreditar exatamente no inverso do que foi proposto pela 

agricultura convencional nos últimos anos (SEVERO; PEDROZO, 2008).  

 Hoje se percebe uma expansão de oferta. O que o consumidor só encontrava em 

feiras específicas de produtos orgânicos, agora pode encontrar em grandes redes 

varejistas. Muito desse crescimento deve-se ao surgimento de associações, cooperativas 

e empresas distribuidoras de produtos orgânicos que permitem uma maior oferta nos 

grandes centros urbanos, nas capitais e nas cidades do interior (PENTEADO, 2003). 

 Apesar de todo esse crescimento, como na agricultura convencional os pequenos 

e médios produtores devem se unir para obter maior poder de comercialização perante 
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os grandes grupos de supermercados e cadeias de distribuição (SAMBIASE; MOORI; 

SATO, 2004). 

 A união de produtores em cooperativas ou associações de classes é uma 

excelente estratégia para coordenar a produção e superar os problemas referentes à 

fragmentação e descontinuidade no abastecimento. Essa cooperação entre os produtores 

de alimentos orgânicos torna-os mais preparados para suprir as ofertas, além de 

potencializar seu poder de barganha frente às grandes redes supermercadistas e de 

distribuição (SOUZA; ALCÂNTARA, 2011).  

 Neste cenário o produtor agroalimentar orgânico precisa controlar, ao mesmo 

tempo, os aspectos técnicos, econômicos, mercadológicos, sociais, financeiros, 

políticos, legais e ambientais dentro de seu negócio (VILCKAS; NANTES, 2007). 

Segundo esses autores, um problema muito comum na produção rural, inclusive na 

produção agrícola orgânica, é a distância geográfica entre os agentes da cadeia 

produtiva, o que dificulta a gestão da empresa rural como um todo e os negócios 

relacionados à mesma. 

Cadeia de suprimentos é o termo utilizado para definir uma rede interligada de 

materiais, informações, processos e serviços de transformação, realizada por várias 

empresas, para fabricação de produtos, serviços, fornecimento, transformação e 

demanda (CHEN; PAULARJ, 2004). 

O agronegócio opera dentro de um sistema complexo de cadeia de suprimentos, 

que envolvem processos em permanente modernização e aperfeiçoamento, visando 

vantagem competitiva e expansão dentro do mercado nacional e no mercado 

internacional (BUAINAN; BATALHA, 2007). 

Os estudos desenvolvidos sobre a SCM agroindustrial refletem a expressiva 

participação do agronegócio na composição do Produto Interno Bruto brasileiro 

(BRONZERI, 2010). Ainda para esse autor, o tema SCM agroindustrial tem sido foco 

principal em diversas pesquisas, isto porque a melhoria na gestão desta acaba resultando 

um aperfeiçoamento em todos os seus elos. 

Para Ormond et al. (2002), a SCM de produtos orgânicos, como por exemplo, o 

café, pouco se diferencia de uma cadeia de suprimentos convencional. São duas 

diferenças fundamentais. A primeira refere-se à inexistência da figura do intermediário 
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ou atacadista entre a produção e o elo decorrente. A segunda diferença está relacionada 

à necessidade de certificação que atesta a legitimidade do produto orgânico. A Figura 2 

apresenta um esquema da cadeia produtiva de produtos de origem orgânica. De acordo 

com Souza (2003), a cadeia de suprimentos do café orgânico apresenta alguns pontos 

fracos, a produção inconstante é um deles. Ainda para este autor, o produtor não tem 

conhecimento preciso da demanda, não tem como planejar sua safra, não sabe quantos 

clientes poderá atender, não pode preparar ações de marketing visando conquistar novos 

consumidores e, por fim, acabam não aceitando novos contratos. 

Outro ponto fraco da SCM do café orgânico é o difícil acesso aos insumos 

orgânicos, apesar da produção ser nacional (SOUZA, 2003). De acordo com Wilson 

(2001), é um entrave muito grande encontrar em quantidade e variedade de insumos 

orgânicos, o que resulta em elevados custos. Uma oferta maior de insumos orgânicos 

acarretaria preços mais baixos e uma liberdade de escolha por parte do produtor 

(WILSON, 2001). Para esse autor é importante ressaltar que a experiência do Brasil 

como principal país produtor de café convencional, vem sendo passada para a produção 

de café orgânico, o que se pode entender como um ponto positivo. 

O Brasil é o principal país produtor e exportador de café convencional no 

Planeta, responsável por aproximadamente 1/3 da produção mundial. Segundo o 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2012), a estimativa de 

produção de café no Brasil para a safra 2012/2013, que ocorre de julho a junho, é de 

55,9 milhões de sacas de 60 quilos. A produção de café arábica corresponderia a 71,9 % 

com 40,2 milhões de sacas, enquanto a produção do café robusta ou conilon responderia 

por 15,7 milhões de sacas. 

Em setembro de 2012, a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou sua 

terceira estimativa oficial para a produção de café no Brasil em 2012/2013. Esta 

estimativa ficou em 50,48 milhões de sacas de 60 quilos, 7 milhões de sacas acima da 

produção relativa à temporada 2011/2012 que fechou em 43,48 milhões de sacas de café 

(CONAB, 2012). 

No ano de 2011, foram exportadas 34,9 milhões de sacas de café convencional, 

o que gerou uma receita de 8,7 bilhões de dólares. Neste mesmo ano, os principais 

países importadores do café brasileiro foram os EUA com 7,3 milhões de sacas e a 

Alemanha com 6,2 milhões de sacas de 60 quilos (CECAFÉ, 2012). 
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Figura 2. Cadeia Produtiva dos Produtos de Origem Orgânica. 

 

Fonte: Adaptado a partir do trabalho de Ormond el al. (2002). 

Levando-se em consideração o foco e objeto deste estudo, detectada na Figura 2, 

foram observados os elos de interesse de estudo dentro da cadeia de suprimentos do café 

orgânico, como mostra a Figura 3: 

Figura 3. Elos de interesse da cadeia de suprimentos do café orgânico, foco do presente 

estudo acadêmico. 

 

                                P. Primário 

 

 

 

    Produção                                                           Distribuição                          Consumo 

 

 

 

                              P. Secundário 

 
              

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do trabalho de Ormond et al. (2002). 

 Os conceitos apresentados a seguir foram desenvolvidos a partir das obras de 

Buainan e Batalha (2007) e Ormond et al. (2002). 

a) Produção: Esse elo é formado pelos proprietários rurais e empresas agrícolas. 

Em regra essas organizações de dedicam à produção de commodities, além de 
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ser verticalizadas. As empresas deste elo também atuam no processamento 

secundário . 

b) Processamentos primários: Neste segmento encontram-se empresas agrícolas, 

cooperativas ou associações de produtores de café. Essas organizações atuam na 

coleta, seleção, higienização, padronização e envase de produtos que serão 

vendidos in natura. Os atores deste elo da cadeia de suprimentos são 

responsáveis pelo transporte e comercialização do café orgânico. Muitas destas 

empresas possuem private label, além de administrarem stands ou gôndolas em 

supermercados. Em regra a venda é direta ao consumidor final (ex.: entrega 

domiciliar), porém uma pequena parte das vendas é voltada para outras empresas 

ou indústrias. 

c) Processamento secundário: Neste elo encontra-se a mais variada tipologia de 

indústria, entre elas as grandes e tradicionais indústrias de alimentos, além das 

médias e pequenas indústrias de processamento de alimentos, algumas quase 

artesanais. 

d) Compradores: Neste elo estão os consumidores institucionais como os 

supermercados, restaurantes, cafés, lanchonetes, empórios e outros. 

e) Consumidores finais: Aqui estão incluídos os clientes finais, ou seja, quem 

efetivamente consome a bebida café orgânico. 

O que atrai o consumidor de produtos agroalimentares de origem orgânica são a 

aparência e o preço. A imagem do produto está muito mais relacionada ao varejista do 

que ao produtor, isto porque, é o varejo que garante a qualidade do produto orgânico e 

através dela que a confiança do consumidor final é conquistada (SAMBIASE; MOORI; 

SATO, 2004).  

Segundo Vialli (2010), o consumidor brasileiro, em geral, não está disposto a 

pagar um preço mais alto por produtos orgânicos. Nesta pesquisa 91% dos respondentes 

afirmaram que não aceitam pagar mais caro por produtos orgânicos e somente 27% dos 

entrevistados afirmaram ter comprado produtos orgânicos naquele ano. Mesmo assim, 

59% das pessoas entrevistadas afirmaram que a preservação dos recursos naturais é 

fundamental e deve estar acima das questões econômicas. 



49 

 

  Para Caixeta e Pedini (2002b), o aumento do número de consumidores de café 

orgânico, antes mesmo da melhoria na distribuição, seria importante que os grandes 

varejistas preparassem seus pontos de vendas com áreas exclusivas de produtos 

orgânicos. 

 Neste mesmo sentido, Souza e Alcântara (2011) apontam que os produtos 

resultados da agricultura orgânica devem utilizar canais de distribuição e 

comercialização que se apresentem compatíveis com suas características diferenciadas, 

permitindo assim, o reconhecimento de seus atributos de qualidade pelos consumidores. 

Um canal de distribuição que não permite a adequada diferenciação do produto orgânico 

pode interferir na percepção do consumidor na hora da compra, comprometendo o 

desempenho de toda cadeia produtiva. 

 A oferta de produtos orgânicos de forma direta aos supermercados, feirantes e 

consumidores finais descarta a figura do intermediário resultando maior margem de 

lucro ao produtor (PEROSA et al., 2008). 

 A certificação dos produtos orgânicos, por instituições devidamente cadastradas 

no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, é peça chave no 

reconhecimento da qualidade e das características diferenciadas desses produtos. Além 

disso, essa certificação possibilita de forma clara e objetiva o acesso à informação por 

parte do consumidor final. Para tanto são necessárias estratégias mercadológicas 

especificas no desenvolvimento desse mercado (CÉSAR; BATALHA; PIMENTA, 

2008). 

 Em geral os investimentos com a produção agrícola orgânica são mais altos. Isso 

se dá pela utilização de fertilização orgânica, que apresenta um custo de fabricação 

maior que o fertilizante químico, além da contratação de mais mão de obra e maiores 

recursos a serem investidos na preservação do ambiente produtivos e arredores 

(PENTEADO, 2003). Segundo Souza e Alcântara (2011) esse cenário acaba explicando 

os valores na comercialização de produtos orgânicos, em média 40% mais elevados se 

comparados com os valores praticados na comercialização de produtos convencionais. 

Por outro lado, produtos agroalimentares de origem orgânica, como o café, têm a 

tendência de sofrer pouca alteração quanto à sua cotação comercial durante o ano, o que 

representa maior segurança para o produtor traçar estratégias e investir (CAIXETA; 

PEDINI, 2002a). 
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 É possível perceber uma crescente demanda por alimentos ecologicamente 

responsáveis, ou seja, mais seguros e saudáveis como o produto agrícola orgânico. Nos 

grandes centros urbanos é muito comum encontrar produtos orgânicos como: frutas, 

verduras e legumes cultivados sem a utilização de defensivos químicos ou fertilizantes 

sintéticos, em diversas redes supermercadistas (HOPPE et al., 2010). 
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 Esse estudo foi dividido em duas etapas no que tange ao método de sua pesquisa. 

A Etapa 1 foi de natureza Exploratória do tipo Qualitativa; A Etapa 2 será de natureza 

Descritiva do tipo Quantitativa. Os detalhes dessas duas etapas da pesquisa são 

apresentados a seguir. 

 

4.1 ETAPA 1 – PESQUISA EXPLORATÓRIA DO TIPO QUALITATIVA 

4.1.1 Objetivo, Natureza e Tipo de Pesquisa 

 Existe pouco conhecimento acumulado e sistematizado ligado à SCM do café 

orgânico no Brasil, portanto, nesta primeira etapa o objetivo da pesquisa foi explorar 

com mais profundidade o tema. 

 Optou-se por escolher, em uma etapa preliminar, a pesquisa exploratória, pois 

este método seria o mais adequado quando existe pouco conhecimento no setor o qual 

foca-se o estudo (VERGARA, 2010). Foi possível justificar a prática de entrevistas, a 

fim de explorar, com mais profundidade, os constructos presentes neste estudo. Essa 

fase inicial tornou o questionário mais sólido para a coleta de dados na próxima etapa, 

ou seja, esta fase do estudo possibilitou validar as assertivas utilizadas no questionário 

da etapa descritiva.  

 

4.1.2 Instrumento de Coleta de Dados, Amostra e Sujeito da Pesquisa 

Considerando, que a fase exploratória teve objetivos bastante específicos, como 

a caracterização dos elementos definidores de um sistema de gestão da cadeia de 

suprimentos do café orgânico e também a revisão de assertivas relacionadas à 

colaboração e desempenho para aperfeiçoamento do questionário da Etapa 2, verificou-

se a necessidade de entrevistar profissionais que conciliassem o conhecimento prático e 

alguns conceitos teóricos.  

A amostra foi composta por três executivos responsáveis, cada um pela sua 

empresa, pela gestão da cadeia de suprimentos do café orgânico, descritos conforme o 

Quadro 1. A coleta de dados foi elaborada através de entrevistas gravadas em áudio e 
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transcritas, em sua íntegra, para análise posterior de conteúdo. Os resultados obtidos 

serviram de base para a validação dos constructos e medidas utilizados na Etapa 2. 

Quadro 4. Experiência dos entrevistados na SCM do café orgânico. 

Sujeito Sexo Idade Tempo na 

Empresa 

Nível Hierárquico Curso Superior Perfil da 

Empresa 

E1 M 37 10 anos Gerente de Compras 

de Orgânicos 

Administração Grande 

distribuição 

E2 F 35 5 anos Gerente da linha 

produtiva de Café 

Orgânico 

Engenharia de 

Alimentos 

Produção 

E3 M 45 5 anos Gerente de Operações 

Comerciais 

Engenharia de 

Produção 

Produção 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foram apresentados aos entrevistados, os objetivos do estudo por meio de 

ilustração com a representação dos constructos e a forma como podem se relacionar. 

Também foi apresentado todos os elementos e indicadores que compõem cada uma das 

variáveis. 

Os participantes da entrevista foram convidados a:  

1. Comentar a relevância da proposta de estudo apresentada;  

2. Contribuir diretamente com a construção das variáveis presentes na pesquisa;  

3. Avaliar os indicadores que representam as variáveis deste estudo;  

4. Interpretar os modelo estrutural proposto;  

5. Gerar comentários gerais sobre a estrutura de pesquisa proposta. 

As entrevistas realizadas cumpriram assim seus objetivos, isto é, permitiram 

validar os constructos gestão da cadeia de suprimentos, colaboração e desempenho com 

suas respectivas medidas de caracterização, além de confirmar a relevância das 

hipóteses e contribuir na elaboração das assertivas. 

 

 4.1.3 Tratamento dos Dados 

 Os dados foram tratados pela análise de conteúdo relacional. Esta técnica tem 

como objetivo agrupar unidades de análise como palavras que ao serem observadas fora 

do contexto, puderam oferecer um significado alheio ao tema relacionado, porém 

quando apresentadas dentro de um conjunto de frases, essas palavras mostraram-se de 

acordo e complementares ao tema tratado (SMITH, 2000). Ao longo da fase de análise 
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do conteúdo, foram utilizadas as três técnicas mais comuns, ou seja, léxica, semântica e 

sintática (BARDIN, 1977). 

A aplicação dessas técnicas tiveram dois objetivos, primeiro: confrontar as 

respostas obtidas com o conteúdo apresentado no referencial teórico, de tal modo que 

pudesse avaliar as percepções dos entrevistados a partir da literatura consultada e 

também complementar o conhecimento não obtido no estudo bibliográfico; segundo: 

subsidiar a elaboração definitiva do questionário que foi utilizado na Etapa 2 da 

pesquisa de campo (descritiva de natureza quantitativa), ajustando as assertivas a partir 

do conhecimento e da sensibilidade dos entrevistados e do mercado de café orgânico. 

A justificativa para utilizar a análise de conteúdo sem apoio de aplicativos 

estatísticos informatizados foi devido à objetividade da pesquisa. As entrevistas foram 

baseadas estritamente no constructo elaborado e nas assertivas desenvolvidas, o que 

determinou um viés mais confirmatório que não demandou exaustiva pesquisa. 

Na análise dos resultados foi montado quadro resumido onde se comparou as 

respostas dos entrevistados sobre os elementos apresentados nas questões. As 

entrevistas transcritas e o Quadro resumo estão no Anexo B. 

 

4.1.4 Limitação do Método de Estudo 

Nesta primeira etapa exploratória, as entrevistas foram realizadas com três 

gestores de empresas especialistas na venda ou compra de café orgânico. 

O número de entrevistas pode ser um limite natural deste método, uma vez que 

as três entrevistas podem não representar um nível satisfatório de respostas (HAIR et al. 

2005a). O elevado conhecimento do tema e do mercado do café orgânico por parte dos 

entrevistados contribuiu para contornar esta limitação.  

Outra eventual limitação estaria ligada às entrevista. Os entrevistados poderiam 

ter sido conduzidos, de uma maneira indireta, a concordar com os constructos e 

assertivas propostas pelo estudo. A entrevista foi conduzida da maneira mais imparcial 

possível, procurando contornar essa possível limitação deste método (CRESWELL, 

2007). 
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O desenvolvimento de uma pesquisa com caráter longitudinal, ou seja, que 

captasse as opiniões dos entrevistados no decorrer do tempo, além de uma maior 

amostra no número de participantes, poderiam contribuir para minimizar as limitações 

deste método de pesquisa (GODOI; MATTOS, 2006). 

 

4.1.5 Análise dos dados e resultados  

A análise de dados das entrevistas foi estruturada de maneira a evidenciar a 

cobertura dos seguintes pontos: validação dos constructos gestão da cadeia de 

suprimentos, colaboração e desempenho, além da interpretação das assertivas e 

comentários gerais de pontos relevantes ou não cobertos na proposta de pesquisa 

apresentada. 

As empresas preferiram que os nomes de seus gestores participantes da 

entrevista não fossem identificados, portanto esses entrevistados serão identificados 

como E1, E2 e E3. Os entrevistados foram abordados com uma entrevista com 4 

questões abertas (Apêndice B), sendo que a questão 1 e 2 eram subdivididas em 3 cada 

uma. 

Para Flores (1994), um dado possui uma importância limitada, ou seja, foi 

necessário encontrar sua relevância para que assim se apresentasse como um dado útil 

para o pesquisador. Para a categorização das variáveis que foram objeto de pesquisa, o 

autor optou que a análise desses conceitos fosse baseada na classificação dos 

componentes constitutivos, da redução dos dados, da disposição dos dados, passando do 

geral para o campo específico e, por conseguinte chegando às suas conclusões. 

a) Validação do constructo gestão da cadeia de suprimentos.  

Análise das respostas com relação ao primeiro constructo (SCM) com o intuito 

de validar o questionário utilizado na Etapa 2, é mostrado no Quadro 5. 
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Quadro 5. Categorias da pesquisa (SCM). 

METAS-CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Compartilhamento de informações Informações relevantes 

Informações completas 

Informações confidenciais 

Comunicação aberta 

Comunicação informal 

Canais de comunicação 

Congruência nos objetivos e decisões Objetivos dos parceiros 

Benefícios aos envolvidos 

Objetivos comuns 

Promoções 

Previsões de mercado 

Soluções 

Alinhamento de incentivos e 

recursos 

Custo 

Benefícios 

Investimentos 

Riscos 

Suporte técnico 

Equipamentos 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do estudo de Cao e Zhang (2011). 

- Compartilhamento de informações: 

Refere-se à variedade de informações relevantes, precisas, completas e 

confidenciais que as organizações parceiras em uma cadeia de suprimentos 

compartilham entre si em tempo hábil (SAHAY, 2003). Esse compartilhamento de 

informação se dá pela comunicação entre as organizações parceiras. É o contato e o 

processo de transmissão de informações entre as empresas de uma cadeia de 

suprimentos. A comunicação deve ser aberta, frequente e equilibrada (GOFFIN; 

LEMKE; SZWEJCZEWSKI, 2006). 

Sobre esta meta-categoria, os entrevistados contribuíram com informações 

baseadas em suas experiências profissionais. O E1 ressaltou alguns importantes 

conceitos ligados à SCM. Destacou a importância do compartilhamento de informações 

e comunicação interorganizacional “Bom, quando eu penso em cadeia de suprimentos 

do café orgânico imediatamente me vem em mente alguns conceitos dentre eles: a troca 

de informações entre as empresas. Essas informações tem que ser informações 

relevantes e contribuir para os melhores resultados ao longo da cadeia, essas 

informações tem que suprir as lacunas que existe entre os elos da cadeia de 

suprimentos, não podem ser incompletas, ou seja, não passando dados que sejam vitais 

para a informação, caso contrário a informação pode ser inútil. Para ter essa troca de 

informações é muito importante, na minha opinião, que as empresas mantenham-se 

sempre em contato, um contato constante, aberto entre todas as empresas participantes 
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da CS. Seria importante ter um canal de comunicação entre as firmas de duas mãos, ou 

seja, a informação vai e retorna, não morre em um dos elos...” 

O compartilhamento de informações e comunicação interorganizacional, 

também foram destacados pelos entrevistados 2 e 3. O E3 chegou a dizer que o 

compartilhamento de informações era vital para a gestão da cadeia de suprimentos: 

“(...) e importantíssimo, diria até vital para as empresas que trabalham em cadeia a 

troca de informações entre todas as empresas envolvidas...”. Adiciona ainda “(...) 

Essas informações tem que ser importantes à atividade de cada cadeia produtiva, é 

claro, e muitas vezes confidenciais se pensarmos na questão da empresa 

individualmente, o que não mais ocorre com as empresas dentro da cadeia de 

suprimentos. Muitas vezes informações confidenciais são base para uma decisão 

gerencial dentro das empresas participantes da cadeia de suprimentos...”.. 

Ficou claro, levando-se em consideração o E3, que canais de comunicações 

informais e abertos eram ferramentas importantes na busca por uma eficiente SCM do 

café orgânico: “(...) Entendo que seja também importante, para a SCM, canais de 

comunicação eficientes ao longo da cadeia, que possam de uma forma aberta, clara e 

transparente manter a comunicação ativa e permanente entre empresas parceiras 

dentro de uma cadeia de suprimentos de uma forma bastante natural. Essa ferramenta 

está intimamente ligada à troca de informação. De que forma trocar informações 

importantes se não por meio de comunicação fácil e aberta...”. Nesta mesma linha de 

raciocínio E2 ressalta a importância da utilização de diferentes canais para uma 

comunicação aberta e informal: “(...) Acho que a comunicação entre todos os elos da 

cadeia é fundamental, essa comunicação tem que ser franca, informal, aberta e tem que 

partir de todas as empresas participantes através de diversos canais, assim podemos 

equacionar os problemas que surgem ao longo da cadeia. Quando falta comunicação 

entre as empresas que fazem parte de uma parceria ou cadeia de suprimentos, os 

resultados podem não ser atingidos ou serem atingidos com maior tempo e maior 

dificuldade, Manter-se em contato com seus fornecedores, colaboradores e 

compradores é vital para gestão da cadeia de suprimentos, caso contrário, não 

havendo a troca de informações e, não havendo comunicação entre as empresas, 

melhor trabalhar de forma isolada...”. Em outro trecho da entrevista E2 ressalta a 

importância da troca de informações relevantes e confidenciais como uma importante 

ferramenta da SCM: “A troca de informações entre as empresas faz parte de nossa cadeia 
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produtiva. É importante que essas informações sejam pertinentes. Muitas vezes temos que 

trocar informações até confidenciais para o melhor desempenho desta gestão da nossa cadeia 

de suprimentos. Essas informações tem que ser completas, ou seja, não podem ser 

fragmentadas ou não seguir uma sequência lógica de raciocínio...”. 

- Congruência nos objetivos e decisões: 

Referente essa dimensão o E1 falou sobre benefícios e objetivos gerais: “(...) As 

empresas têm que ter os mesmo objetivos, ou seja, acordos voltados para esse resultado 

comum, sempre observando benefícios para todas as empresas da cadeia de 

suprimentos...”. Este entrevistado ainda ressaltou aspectos como objetivos comuns, 

planejamento de promoção e de mercado, na busca conjunta por soluções:”(...) 

Observando o que ocorre na prática, para seguirem um mesmo objetivo, observando 

resultados comuns à todas as empresas da cadeia de suprimentos, é  importante 

também que todo planejamento e decisão sejam promovidos de forma conjunta, ou seja, 

de forma sincronizada. Esse planejamento deve ser voltado para a solução de possíveis 

problemas e voltado para o planejamento de demanda, de mercado e promocional...”. 

A sincronização nas decisões é necessária para determinar a forma mais eficiente 

de usar os recursos das organizações parceiras e encontrar soluções, com o foco em 

atingir os objetivos gerais da cadeia de suprimentos (LOCKAMY; McCORMACK, 

2004). 

Segundo o E2: “(...) Também poderia dizer que é fundamental, quando 

trabalhamos em cadeia, que o planejamento e os objetivos das empresas estejam 

afinados, uns aos outros, ou seja, meus resultados tem que estar ligado aos resultados 

dos demais participantes, com o objetivo de beneficiar toda a cadeia de 

suprimentos...”. Ficou claro na interpretação do segundo entrevistado que os conceitos 

de congruência nos objetivos e sincronização nas decisões estão interligados, como se 

pode perceber a seguir: “(...) Falando um pouco mais da parte gerencial, é importante 

que as decisões, por parte dos gestores que compõem a cadeia de suprimentos, sejam 

congruentes, ou seja, que sejam interligados no sentido de buscar objetivos e benefícios 

comuns para todos, além de soluções para eventuais problemas. Além disso, toda a 

decisão organizacional das empresas que trabalham na mesma cadeia tem que seguir 

um plano coerente que esteja ligado às perspectivas do mercado, ou melhor, do 

planejamento de mercado...”. 
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Segundo Lejeune e Yakova (2005), quando se fala congruência nos objetivos, os 

parceiros na cadeia de suprimentos têm que sentir que seus objetivos estão alinhados 

aos objetivos comuns das demais organizações envolvidas. Esses objetivos são 

alcançados quando existe trabalho e planejamento conjunto. 

O entrevistado 3 também contribuiu para esse entendimento: “(...) As decisões 

ao longo da cadeia de suprimentos, ou seja, quando falamos das empresas envolvidas, 

tem que ser sincronizadas e interligadas. Essas decisões tem que observar questões 

ligadas ao atual cenário econômico e de mercado, além de encontrar ferramentas e 

soluções para buscar a competitividade da cadeia como um todo. É muito importante 

que os diretores, gerentes ou gestores de empresas que trabalham em cadeia, Tenham 

conhecimento das decisões operacionais a medida que forem ocorrendo dentro da 

empresa que é sua parceira na cadeia...”. Ainda de acordo com o E3: “(...) Os 

resultados a serem alcançados por uma empresa e suas parceiras dentro de uma cadeia 

de suprimentos tem que estar alinhados, ou seja, os objetivos das empresas em cadeia 

tem que ser comuns, observando um beneficiamento de todas as empresas 

envolvidas...”. Em outro trecho da entrevista E3 complementa: “(...) A sincronização e 

alinhamento dos objetivos estão ligadas às decisões gerenciais, ou seja, as decisões dos 

gestores das empresas envolvidas devem estar de acordo com o resultado e objetivo 

pretendido pela cadeia de suprimentos...”. 

- Compartilhamento de incentivos e recursos: 

O E1 foi claro ao conceituar essa dimensão e suas subcategorias como 

compartilhamento de custos, investimentos, riscos e benefícios, bem como o 

compartilhamento de equipamentos físicos e suporte técnico: “(...) Eu ainda citaria a 

importância do compartilhamento dos custos, dos investimentos, dos riscos e dos 

benefícios ao longo das empresas parceiras da CS. Sem esse compartilhamento de 

custos e etc a gestão a SCM não funcionaria, da mesma maneira, posso dizer o mesmo 

da parte tecnológica, esses recursos também devem ser compartilhados como por 

exemplos equipamentos ao longo da cadeia...”. Ainda nesta linha E1 continua seu 

relato: “(...) Incentivos coerentes ocorrem quando as empresas compartilham custos, 

benefícios, investimentos, risco e melhorias. Por fim acredito que o compartilhamento 

de recursos é a utilização conjunta de equipamentos, principalmente suporte técnico e 

processos por parte das empresas da cadeia de suprimentos...”. 
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Segundo o E3 o compartilhamento de benefícios, custos, investimentos e risco 

fazem parte de uma eficiente SCM quando se falou em café orgânico: “(...) A postura 

de uma empresa e seus parceiros tem que estar alinhada às demais empresas da cadeia 

de suprimentos levando-se em conta os seus objetivos, ou seja, as decisões estão 

ligadas aos objetivos pretendidos e aos benefícios, custos, gastos, investimentos e 

riscos...”. Para a conclusão deste raciocínio, remeteu-se à afirmação apresentada pelo 

E3: “(...) Os incentivos financeiros também devem estar alinhados entre as empresas 

parceiras dentro de uma cadeia de suprimentos, sejam eles custos nas operações, 

benefícios, investimentos, lucros e riscos. Não havendo essa cumplicidade entre as 

empresas que trabalham em uma cadeia, provavelmente, toda a gestão da cadeia estará 

comprometida, pois não se dedicando integralmente aos investimentos comuns da 

cadeia, uma empresa pode não estar comprometida com o grupo de empresas, podendo 

não ter objetivos comuns ou objetivando resultados individuais em primeiro plano, não 

observando os benefícios comuns a todos. Essa é a real natureza da SCM...”. 

“(...) Isso serve também para os benefícios e custos, ou seja, as empresas têm 

que estar alinhadas nas questões de investimentos, custos, benefícios e riscos...” 

declarou o entrevistado 2 confirmando a importância do alinhamento de incentivos na 

SCM do café orgânico. “(...) Poderíamos também falar sobre os recursos técnicos e 

físicos, o compartilhamento desses recursos de natureza técnica e material, como 

materiais e equipamentos, me parece muito importante para manter uma boa SCM...” 

complementou E2 destacando a importância do compartilhamento de recursos 

(equipamentos e suporte técnico). 

Este gestor, em outro trecho da entrevista conceituou com suas palavras essa 

dimensão apresentada aqui: “(...) Divisão dos custos, incentivos, benefícios e 

investimentos ocorre quando as empresas participantes de uma cadeia elaboram um 

plano de gastos coerente com o desempenho da cadeia, todas as empresas envolvidas 

devem estar alinhadas. Compartilhamento de recursos está mais voltado para a parte 

de recurso técnico e equipamentos. É importante que as empresas se ajudem com a 

troca de recursos, o que contribui para uma evolução operacional, sem nenhuma 

dúvida...”. 

Voltando à teoria, pode-se definir alinhamento de incentivos como o 

gerenciamento da estrutura de investimentos, benefícios e riscos por participação ao 
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longo da cadeia de suprimentos. Isso significa que todos os benefícios de uma empresa 

devem ser proporcionais ao seu investimento dentro da cadeia de suprimentos e ao 

decorrente risco (MANTHOU; VLACHOPOULOU; FOLINAS, 2004). 

Ao longo das entrevistas, pode-se perceber que o entendimento dos entrevistados 

sobre compartilhamento de recursos limitava-se aos conceitos de recurso técnico e de 

equipamento.  

Portanto, neste trabalho acadêmico o entendimento referente ao 

compartilhamento de recursos esteve ligado aos aspectos físicos (equipamentos) 

técnicos e tecnológicos. Segundo Harland et al. (2004), entende-se compartilhamento de 

recursos como o compartilhamento de equipamentos e tecnologias. 

b) Validação do constructo colaboração. 

Análise das respostas com relação ao segundo constructo (Colaboração) com o 

intuído de validar, através da percepção dos entrevistados sobre esse tema voltado para 

o mercado do café orgânico, o questionário utilizado na Etapa 2 (Apêndice A), é 

mostrado a seguir no Quadro 6. 

Quadro 6. Categorias da pesquisa (Colaboração). 

METAS-CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Confiança Informações sobre os parceiros 

Troca de informações estratégicas 

Comunicação entre parceiros 

Conhecimento dos parceiros 

Relação colaborativa 

Compartilhamento dos valores 

Comprometimento Sacrifícios para manter relacionamento 

Oportunidade de parcerias 

Compensação econômica 

Atualização profissional 

Desenvolvimento profissional 

Esforços extras 

Trabalho em equipe Controle administrativo 

Equipes capacitadas para socorrer colegas 

Atendimento ao cliente 

Demanda de mercado 

Equipes se ajudam mutuamente 

Valores organizacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do estudo de Knight (2000). 

- Confiança: 

Para Gronröos (2007), a confiança pode ser conceituada como a expectativa que 

uma das partes envolvidas no relacionamento tem sobre seu parceiro, ou seja, este 
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último deverá se comportar de uma maneira previsível em situação específica. Segundo 

Moorman, Deshpande e Zaltman (1993), define-se confiança como a tendência de um 

dos envolvidos no negócios em acreditar em um parceiro no qual se tem crédito. 

Neste sentido E1 afirmou: “(...) Bom, para existir colaboração no nosso setor de 

atuação acho que tem haver confiança. Essa confiança, cumplicidade entre empresas e 

gestores leva a uma comunicação mais efetiva, aberta e franca entre as empresas, além 

de permitir uma troca de informações muitas vezes confidenciais, pois todo processo de 

negociação ou empresarial tem que estar envolvido por confiança e estratégias, 

fazendo com que conheçamos de uma forma bastante clara nossos parceiros...”. Ficou 

claro nesta resposta que a comunicação, que permite a troca de informações, e o 

conhecimento entre os parceiros é importante para se estabelecer colaboração na gestão 

da cadeia de suprimentos do café orgânico. Esse raciocínio foi confirmado quando E1 

diz: “(...) Bom, acho que posso. A confiança ocorre quando os parceiros trocam 

informações ou segredos estratégicos de forma natural com outras empresas parceiras. 

Compartilhar livremente os pensamentos os objetivos e as estratégias da empresa faz 

parte de uma relação de confiança...”. O E1 acrescentou ainda: “(...) A confiança 

colabora com o livre compartilhamento de valores organizacionais entre as empresas 

envolvidas em uma cadeia de suprimentos. Essa cofiança entre empresas também 

influencia positivamente na colaboração entre as parceiras afastando-as de uma antiga 

postura de concorrência ou adversária...”, reforçando a ideia de relação colaborativa 

entre os parceiros em uma cadeia de suprimentos de café orgânico. 

 O E2 também confirmou, dentro de sua ótica, que para existir a confiança é 

necessário o profundo conhecimento de seus parceiros: “(...) É importante que eu 

conheça e confie em algumas pessoas para conseguir desempenhar o trabalho em 

grupo com eficiência...”. Em outro trecho da entrevista, este raciocínio foi retomado: 

“(...) Entendo que a confiança não precisa necessariamente ser uma confiança pessoal, 

mas uma confiança profissional. Posso não conhecer uma pessoa em seu íntimo, mas 

confio no trabalho desta pessoa, sei que seu trabalho é bom, desta maneira confio e 

conheço bem meus parceiros profissionais...”. 

 E2 também confirmou a importância da comunicação entre os parceiros e troca 

de informações que resulta na relação colaborativa entre parceiros: “(...) A confiança 

transforma um possível adversário em parceiro, nasce uma relação de colaboração 
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dentro de uma aliança empresarial com empresas que trabalham em cadeia de 

suprimentos. Para nós, é necessário manter viva a comunicação entre nossos aliados, 

no sentido de compartilhar informações importantes para nossa evolução 

empresarial...”. 

 E3 iniciou sua resposta ressaltando a importância da confiança para o setor da 

agricultura orgânica: “(...) Na colaboração o braço mais forte e o que sustenta qualquer 

relacionamento colaborativo é a confiança. Toda a relação colaborativa (profissional 

ou pessoal), seja em qual nível for, precisa de confiança. Em nosso setor o agronegócio 

e principalmente na venda de produtos de origem orgânica a confiança é 

indispensável... Para quem trabalha com a agricultura orgânica, talvez pela sua 

filosofia e valor agregado, a demanda por confiança (falando de parceiros) é muito 

grande”. O E3 destacou também a importância das informações estratégicas para o 

estabelecimento da confiança entre parceiros: “(...) Por vezes nossa empresa busca 

trocar informações privilegiadas com os fornecedores ou compradores que confiamos, 

com o objetivo de entender como nossas empresas podem se ajudar mutuamente...”. O 

profundo conhecimento dos parceiros também fez parte da resposta do E3: “(...) 

Falando de cafeicultura orgânica, para nossa empresa é fundamental conhecer bem 

nossos parceiros, confiar amplamente neles, caso contrário não conseguimos manter a 

parceria...”. Segundo E3, esse profundo conhecimento entre os parceiros pode resultar 

em uma relação de colaboração entre eles: “(...) Tenho que conhecer profundamente e 

intimamente nossos parceiros, para que possa ser estabelecida uma relação 

colaboração plena entre nós...”. O E3 fecha seu raciocínio defendendo que a confiança 

auxiliou no compartilhamento da filosofia organizacional entre as empresas envolvidas: 

“(...) Veja só, com confiança em meus parceiros, eu fico muito mais aberto a 

compartilhar meus pensamentos e valores empresariais para meus parceiros...”. 

 - Comprometimento: 

 O comprometimento é uma relação forte que parte de um indivíduo para uma 

organização. Em geral ocorre através de três fatores: a) estar disposto a exercer esforço 

considerável em benefício da organização; b) forte crença e aceitação dos valores e 

objetivos da organização; e c) forte desejo de se manter parte da organização 

(MOWDAY; STEERS; PORTER, 1979). De acordo com esses autores, para que exista 
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comprometimento o empregado deve assumir uma postura ativa, ou seja, parte-se do 

princípio de que ele deseja se esforçar, dando o seu máximo para a organização. 

O E3 destacou a relevância do sacrifício para manter o relacionamento com 

parceiros: “(...) O comprometimento pode ser entendido como sacrifícios, vontade de 

fazer e manter um bom relacionamento com parceiros, vontade de manter parcerias...”. 

Para o E3 está claro que alianças estratégicas não servem somente para construir 

parcerias, mas também para proporcionar uma compensação econômica: “(...) É um 

conceito positivo que ajudará na resolução de problemas e no efetivo trabalho mais 

rápido, limpo e eficiente, além de ser uma ferramenta na busca por uma compensação 

financeira, as parcerias não existiriam se não trouxessem aos envolvidos alguma 

vantagem econômica.”. 

 E2 inicia seu relato sobre comprometimento falando sobre a disposição dos 

parceiros para manter o relacionamento de colaboração: “(...) Tenta contribuir da 

melhor maneira possível com a empresa, como por exemplo, faz de tudo para tentar 

manter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho e parceiros...”. O 

segundo entrevistado também destacou a importância do esforço extra para atender aos 

parceiros, que muitas vezes ultrapassa a barreira das obrigações contratuais: “(...) 

desempenhar o melhor trabalho possível, ultrapassando as expectativas dos parceiros, 

mesmo que isso vá além de suas obrigações, demonstrando empenho, vestindo a camisa 

da empresa...”. O E2 falou ainda das alianças estratégicas como forma de fazer 

parcerias e conquistar vantagem econômica: “(...) Por fim, o comprometimento auxilia 

para a construção de parcerias estratégicas voltadas para um desenvolvimento 

empresarial e econômico para todos os parceiros.”. 

 Para E1, o comprometimento é uma variável ligada à confiança e ao trabalho em 

equipe: “(...) Na minha opinião o comprometimento está alinhado à confiança e ao 

trabalho em grupo, pois todas requerem um bom relacionamento com meu parceiro...”. 

Em sua entrevista o E1 falou sobre o sacrifício para manter um relacionamento de 

parceria: “(...) Quanto ao comprometimento acredito que para alcançá-lo as empresas 

precisam fazer certos sacrifícios para manter o relacionamento estratégico com seus 

parceiros alinhado aos objetivos de todos...”. Quanto à atualização profissional da 

equipe e ao desenvolvimento profissional, o E1 ressaltou: “(...) A atualização dos 

profissionais, treinamento e desenvolvimento profissional é importante para atender de 
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forma satisfatória o mercado, mas não vamos excluir a questão dos ganhos, ou seja, 

toda a parceria empresarial só irá ocorrer se trouxer ganhos financeiros para as 

empresas envolvidas...”. A subcategoria ligada aos esforços além das obrigações 

também fez parte das respostas do E1: “(...) esforços para desempenhar bem o meu 

trabalho, que muitas vezes ultrapassam o normal, além até de qualquer compensação 

financeira ou obrigação, você me entende? Um funcionário às vezes recebe muito 

pouco pelo seu trabalho, mas o emprenho é tamanho e a confiança na estrutura ou em 

seu grupo de trabalho o faz trabalhar e se dedicar de forma completa...”. 

 - Trabalho em equipe: 

De acordo com Hardy, Phillips e Lawrence (2003), o trabalho em equipe é uma 

dimensão importante da colaboração. Essa dimensão contribui para a troca de 

conhecimentos entre os grupos de trabalhadores envolvidos, facilitando na construção 

de um conhecimento mais completo. Segundo os autores, o trabalho em equipe 

contribui para a gestão organizacional, a capacitação de trabalhadores, o apoio mútuo 

entre os envolvidos e a busca de soluções.  

Para E2 é muito importante o trabalho em equipe, destaque para as subcategorias 

ligadas ao controle administrativo e aos grupos de trabalhos capacitados: “(...) O 

trabalho em grupo torna o controle das atividades mais eficiente. Quando se trabalha 

em grupo, os membros da equipe têm de se preparar para estarem prontos para ajudar 

seus parceiros de trabalho...”. Quanto à subcategoria ligada aos grupos de trabalho 

movidos pelas estratégias organizacionais, o E2 acrescentou: “(...) Me parece 

importante também que os grupos de trabalho estejam alinhados com a empresa e com 

suas estratégias...”. 

 Segundo E1, as equipes de trabalho devem ser caracterizadas pela 

disponibilidade e capacidade para encontrar soluções, além do apoio mutuo entre os 

integrantes dos grupos de trabalho: “(...) Essas equipes, muitas vezes multidisciplinares 

e capacitadas, estão prontas para estender a mão para seu parceiro de trabalho. 

Quando pessoas trabalham unidas, em um grupo, acabam se ajudando mais, apoiando-

se uns aos outros no intuito de encontrar as melhores soluções para a resolução dos 

problemas organizacionais e nas conclusões das mais diversas tarefas...”. E1 

confirmou que os grupos de trabalho devem ser influenciados pelo contexto da 

competitividade e necessidades de atendimento do mercado consumidor de sua 
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empresa: “(...) Esses grupos ou equipes de trabalho têm que estar alinhados às 

perspectivas da empresa, ou seja, atender com seu trabalho as necessidades que a 

empresa tem para manter-se ativamente no mercado atendendo sua demanda...”. E1 

também relacionou a importância do controle administrativo resultado do trabalho em 

equipe: “(...) Acredito que o trabalho em grupo colabore também para a gestão 

administrativa...”. Terminando seu relato sobre trabalho em equipe, E1 destacou os 

valores dos empregados: “(...) Para que uma equipe de trabalho seja eficiente é 

necessário que as empresas invistam em trabalhadores que sejam flexíveis, preparados 

e adaptados ao trabalho em grupo...”. 

E3 conceituou o trabalho em equipe como peça importante para a colaboração: 

“(...) O trabalho em equipe é muito importante para que exista o conceito de 

colaboração. A ideia de colaboração já dá a ideia de que existe mais de uma pessoa 

envolvida e que estariam (essas duas ou mais pessoas) trabalhando juntas, apoiando-se 

e colaborando uma com a outra...”. De acordo com E3 o grupo de trabalho deve ser 

movido pelas estratégias organizacionais: “(...) Os grupos de trabalho tem que estar 

alinhados às estratégias da empresa, conhecendo seu mercado e sua demanda. Essa 

busca por competitividade deve mover o trabalho em grupo eficiente...”. 

Para o E3 é fundamental que os membros de um grupo de trabalho sejam 

solidários: “(...) Trabalho em grupo ocorre quando mais de uma pessoa resolver, 

muitas vezes por motivos estratégicos, desenvolver projetos e trabalhos de forma 

conjunta, ou seja, um ajudando o outro na resolução de trabalhos, para o bem da 

empresa e de seus parceiros...”. Ainda dentro deste raciocínio, este entrevistado 

destacou a importância da capacitação dos trabalhadores que farão parte de uma equipe: 

“(...) Para que ocorra essa solidariedade entre os membros dos grupos de trabalho, me 

parece muito importante que os empregados e membros dessas equipes sejam 

capacitados para as atividades que irão desempenhar e as barreiras que irão ter que 

atravessar.”.  

c) Validação do constructo desempenho.  

Análise das respostas com relação ao terceiro e último constructo relacionado 

nesta pesquisa acadêmica (Desempenho) com o intuído de validar o questionário 

utilizado na Etapa 2. 
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Para mensurar o constructo desempenho, esta pesquisa utilizou indicadores não 

financeiros, ou seja, medidas quantitativas que não relacionem valores monetários ou 

financeiros (BANKER; POTTER; SRINIVASAN, 2000). Autores como Jeong e Hong 

(2007) sugerem que os indicadores operacionais de desempenho são mais adequados 

nos estudos voltados à SCM. De acordo com esses autores, esses indicadores, ou seja, 

qualidade; entrega e flexibilidade; e custo possibilitam a identificação e mensuração da 

performance operacional na SCM.  

De acordo com o E1: “Bom, falando em performance em operações sem 

nenhuma duvida eu citaria a entrega eficiente, a pontualidade, a fidelidade ao pedido, 

a flexibilidade, a qualidade e o menor custo...”. E2 também ressaltou a importância das 

medidas operacionais de desempenho nos estudos sobre SCM: “Como estamos falando 

de cadeia de suprimentos, vou pensar em desempenho nas operações de forma isolada 

e independente do desempenho financeiro...”. Para E3 as medidas financeiras, de forma 

isolada, não medem mais o desempenho de forma completa quando se trata de SCM: 

“Existem diversos aspectos ligados ao desempenho. O desempenho pode ser 

simplesmente o financeiro, onde tendo lucro, retorno dos investimentos e pouco custo 

envolvidos, uma empresa estaria tendo um bom desempenho. Acho que hoje em dia, 

pensando em um planeta onde a concorrência ocorre mais entre cadeias de 

suprimentos, o desempenho precisa ser observado através de outras facetas, tão 

importantes ou até mais que simples dados financeiros para uma empresa moderna...”. 

O Quadro seguinte apresenta a categorização do constructo Desempenho. 

Quadro 7. Categorias da pesquisa (Desempenho). 

METAS-CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Qualidade Qualidade 

Confiabilidade 

Entrega e flexibilidade Eficiência na entrega 

Flexibilidade na entrega 

Eficiência em custo Custos administrativos 

Custo com mão de obra 

Aumento das vendas 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do estudo de Ward et al. (1998). 

 - Qualidade. 

 Para o E1, a qualidade do produto orgânico está ligada à qualidade e 

confiabilidade: “(...) Quando falamos de qualidade do café orgânico, estamos falando 

das questões ligadas à conformidade e confiança do produto...”. E1 destacou também 
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uma importante característica do produto agroalimentar orgânico, a qualidade percebida 

pelo seu consumidor: “(...) O produto agrícola de origem orgânica tem que apresentar 

valor aos olhos do consumidor final, compreende? É importante ressaltar a 

importância da percepção dessas características, ou seja, nosso cliente tem que 

perceber e acreditar na qualidade vendida juntamente com o café orgânico...”. 

 E2 assinalou a importância da qualidade do café orgânico, seja a qualidade 

efetiva do produto, como a qualidade percebida pelo comprador: “(...) Aqui em nossa 

empresa e pensando em cadeia de suprimentos do café orgânico eu citaria a qualidade 

do nosso produto como peça chave para nossa sobrevivência. A qualidade real do 

nosso produto, que segue uma rigorosa certificação para atender aos preceitos da 

agricultura orgânica e a qualidade percebida pelos nossos clientes, empresas ou 

consumidores finais...”. 

 Em sua resposta E3 confirmou a importância da qualidade e da confiabilidade do 

produto, bem como da qualidade percebida pelo comprador de café orgânico: “(...) 

Falando de agricultura orgânica é mais que importante o aspecto da qualidade do 

produto e dos serviços envolvidos. Hoje em dia o consumidor que compra produtos 

orgânicos, procura por qualidade, o produto tem que ter um valor adequado para esse 

consumidor, ou seja, tem que atender alguns padrões de qualidade criados por normas 

e outros que estão na percepção do cliente final. Essa qualidade constrói um 

relacionamento de confiança entre nossos compradores e nosso café orgânico...”. 

 - Entrega e flexibilidade. 

 “(...) A entrega eficiente é fundamental pensando em operações, é muito 

importante que nosso produto esteja na hora certa, no local certo e na quantidade certa 

para nosso comprador/cliente. É muito importante que nossos parceiros confiem na 

nossa entrega na hora, local e quantidade certa. Por fim, eu diria que é fundamental 

para a eficiência em operações que a empresa (ou cadeia de suprimentos) consiga 

rapidamente responder de forma correta e eficiente ao mercado...”. Em sua resposta o 

E2 destacou aspectos fundamentais para o desempenho operacional tais como o tempo e 

a flexibilidade na entrega, além da capacidade de atender demandas de mercado 

imediatas. 
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 E1 também destacou ideias relacionadas ao tempo de entrega: “(...) Acredito que 

o bloco que envolve a entrega eficiente já estaria explicando questões de pontualidade 

e fidelidade ao produto. A questão da pontualidade e flexibilidade na entrega são 

questões importantes quando falamos da distribuição de produtos orgânicos que ainda 

é muito irregular. A entrega tem que ser eficaz e constante para manter a fidelidade e 

não deixar o produto faltar na gôndola...”. E1 também falou sobre a capacidade da 

organização em atender as demandas imediatas: “(...) Acredito que nesse bloco de 

análise se encaixaria a administração de uma produtividade inteligente que fosse capaz 

de atender aos pedidos urgentes e que não levasse ao custo desnecessário...”. 

 E3 assinalou importância da eficiência na entrega de produtos orgânicos: “(...) a 

questão da eficiência da entrega é fundamental para o desempenho da gestão da cadeia 

de suprimentos, principalmente quando estamos falando de produtos orgânicos...”. 

Referente à capacidade de atender novas demandas de forma imediata, o E3 afirmou: 

“(...) Acho que as empresas têm que estar prontas a atender seus clientes e o mercado 

da maneira que a demanda pede. A demanda é dinâmica, os pedidos são dinâmicos e 

muitas vezes imediatos, os desejos e necessidades mudam também com muito 

dinamismo, os processos empresariais também tem que ser dinâmicos, quero dizer que 

uma empresa tem que estar pronta para atender rapidamente um novo mercado ou uma 

nova demanda...”. 

 - Eficiência em custo. 

Ao falar sobre eficiência de custo, o E3 destacou que menores custos com mão 

de obra, insumos e matéria prima resultaria um custo total reduzido para sua empresa: 

“(...) o controle dos custos, ao longo de todas as operações envolvidas no 

abastecimento, também poderia ser citada como uma característica importante do 

desempenho de uma cadeia de suprimentos do café orgânico. Para sermos competitivos 

temos que buscar os menores custos dentro de um padrão alto de qualidade, uma vez 

que trabalhamos com café orgânico. Menores custos totais que nossos concorrentes, de 

que forma, com menores custos com mão de obra e menores custos com matéria prima 

e insumos...”. 

Como gestor de uma empresa produtora de café orgânico, E2 também destacou a 

importância da eficiência dos custos ligados à mão de obra, matéria prima e custos 

internos totais: “(...) Para nossa empresa é importante observar a eficiência do nosso 
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custo total, ou seja, ao longo da cadeia de suprimentos temos que buscar a máxima 

eficiência dos custos ligados às operações, mão de obra e matéria prima. Nossa 

empresa busca equacionar da melhor forma os custos, tornando nossa cadeia mais 

eficiente e nossos custos menores que os de nossos concorrentes...”. 

O E1 como gerente de compras de produtos orgânicos de uma grande rede 

supermercadista brasileira, não destacou a eficiência de custo relacionada ao consumo 

de matéria prima, porém destacou a importância da eficiência dos custos totais da 

cadeia, comparando com suas principais concorrentes e o a eficiência dos custos 

relacionados à mão de obra: “(...) Falando de custo, estamos falando de menores custos 

ao longo da cadeia, custo com mão de obra e custos em geral que nos fará mais 

competitivo que nossos concorrentes diretos por essa fatia de mercado orgânico...”. 

 

4.2.6 Conclusões  

A Etapa 1 desta pesquisa cumpriu seus objetivos, ou seja, validou a relevância 

do problema de pesquisa e suas hipóteses. As entrevistas com executivos ligados à 

comercialização de café orgânico validaram os constructos gestão da cadeia de 

suprimentos, colaboração e desempenho. 

As entrevistas elaboradas validaram os indicadores dos constructos e também a 

interpretação das assertivas elaboradas. Nesse sentido, com as contribuições e 

validações dos executivos entrevistados, a pesquisa com as assertivas foi considerada 

apta a ser aplicada. 

 

4.2 ETAPA 2 – PESQUISA DESCRITIVA TIPO QUANTITATIVA 

4.2.1 Objetivo, Natureza e Tipo de Pesquisa 

 De posse dos resultados da etapa preliminar, nesta segunda etapa se desenvolveu 

uma pesquisa empírica de natureza descritiva do tipo quantitativo com o objetivo de 

verificar o grau de influência do constructo colaboração no desempenho da gestão da 

cadeia de suprimentos do café orgânico.  

 



70 

 

4.2.2 Instrumento de Coleta de Dados, Amostra e Sujeito da Pesquisa 

A elaboração do instrumento de coleta de dados foi precedida de uma pesquisa 

de natureza exploratória do tipo qualitativo, realizada no mês de agosto de 2012, 

conforme descrito na Etapa 1. 

Com os resultados da pesquisa exploratória qualitativa, os constructos e medidas 

foram validados o que permitiu a elaboração do questionário definitivo (Apêndice A). 

Esse instrumento de coleta de dados foi composto por cinco blocos. O primeiro e o 

quinto bloco referiram-se aos dados demográficos dos respondentes e empresas. O 

segundo, terceiro e quarto bloco referiram-se respectivamente às medidas dos 

constructos: Gestão da cadeia de suprimentos, colaboração e desempenho, num total de 

35 assertivas. 

O bloco 2, referente à caracterização da Gestão da Cadeia de Suprimentos, foi 

subdividido em três dimensões com os seguintes temas: 1) compartilhamento de 

informações e comunicação; 2) congruência nos objetivos e decisões; 3) 

compartilhamento de incentivos e recursos.  

Assim, no Quadro 8 apresenta-se o bloco de assertivas relacionadas ao 

compartilhamento de informações. 

Quadro 8. Compartilhamento de informações. 

ASSERTIVA Código Variável 

1 Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos 

trocam informações relevantes. 
B2_1_1 Informações relevantes 

2 Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos 

trocam informações completas. 
B2_1_2 Informações completas 

3 Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos têm 

uma comunicação aberta. 
B2_1_3 Comunicação aberta 

4 Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos têm 

uma comunicação informal. 
B2_1_4 Comunicação informal 

5 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos se 

utilizam de diferentes canais de comunicação (telefone, e-

mail, link direto, etc). 

B2_1_5 
Canais de 

comunicação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Quadro 9 apresenta o bloco de indicadores relativos à congruência nos 

objetivos e decisões. 
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Quadro 9. Congruência nos objetivos e decisões. 

ASSERTIVA Código Variável 

1 Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos têm 

acordos voltados aos objetivos de cada empresa membro. 
B2_2_1 Objetivos dos parceiros 

2 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos têm 

acordos voltados à melhorias que beneficiem as empresas 

envolvidas. 

B2_2_2 
Benefícios aos envolvidos 

3 Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos 

planejam, de forma conjunta, eventos promocionais. 
B2_2_3 Promoções 

4 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos 

desenvolvem, de forma conjunta, as previsões de consumo 

do mercado. 

B2_2_4 
Previsões de Mercado 

5 Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos 

trabalham, de forma conjunta, para encontrar soluções. 
B2_2_5 Soluções 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O próximo Quadro diz respeito ao bloco de assertivas relacionadas ao 

alinhamento de incentivos e recursos. 

Quadro 10. Alinhamento de incentivos e recursos. 

ASSERTIVA Código Variável 

1 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão 

satisfeitos  com os critérios do acordo fechado no que diz 

respeito ao compartilhamento de custos. 

B2_3_1 
Custos 

2 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão 

satisfeitos  com os critérios do acordo fechado no que diz 

respeito ao compartilhamento de benefícios. 

B2_3_2 
Benefícios 

3 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão 

satisfeitos  com os critérios do acordo fechado no que diz 

respeito ao compartilhamento dos investimentos. 

B2_3_3 
Investimentos 

4 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão 

satisfeitos  com os critérios do acordo fechado no que diz 

respeito ao compartilhamento dos riscos. 

B2_3_4 
Riscos 

5 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão 

satisfeitos  com os critérios do acordo fechado no que diz 

respeito ao compartilhamento dos suportes técnicos. 

B2_3_5 
Suporte técnico 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No bloco referente à mensuração da Colaboração, foram apresentadas três 

dimensões: 1) confiança; 2) comprometimento; 3) trabalho em equipe. 

A seguir, no Quadro 11, Quadro 12 e Quadro 13 apresentam-se os indicadores 

que compõem o bloco da confiança, o bloco do comprometimento e o bloco do trabalho 

em equipe respectivamente. 
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Quadro 11. Confiança. 

ASSERTIVA Código Variável 

1 Nossa empresa mantém informações atualizadas a respeito 

de seus parceiros. 
B3_1_1 Informações sobre os 

parceiros 

2 
Nossa empresa tem uma pragmática e sensível discussão 

com os parceiros, a respeito do que gostaríamos de vê-los 

fazer e o que eles poderiam fazer por nós. 

B3_1_2 
Comunicação entre 

parceiros 

3 Nossa empresa tem um profundo conhecimento de seus 

parceiros e vice-versa. 
B3_1_3 Conhecimento dos 

parceiros 

4 
Sob o ponto de vista de nossa empresa, a relação com 

outras empresas, envolvidas na cadeia de suprimentos, é 

mais colaborativa do que adversária. 

B3_1_4 
Relação colaborativa 

5 Nossa empresa compartilha diversos pensamentos, crenças 

e valores, livremente e francamente, com nossos parceiros. 
B3_1_5 Compartilhamento 

valores  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 12. Comprometimento. 

ASSERTIVA Código Variável 

1 
Nossa empresa tem uma disposição para fazer sacrifícios 

de curto prazo para manter o bom relacionamento com os 

parceiros. 

B3_2_1 
Sacrifícios para manter 

o bom relacionamento 

2 
Para nossa empresa, trabalhar em cadeia de suprimentos é 

um meio para fazer parcerias, mas de alguma forma, 

proporcionar compensação econômica. 

B3_2_2 
Oportunidade de 

parcerias 

3 Para nossa empresa, trabalhar em cadeia de suprimentos é 

um meio para alcançar compensação econômica. 
B3_2_3 Compensação 

econômica 

4 Para nossa empresa, o aspecto mais importante para nossos 

empregados é a sua atualização profissional. 
B3_2_4 Atualização 

profissional 

5 Para atender nossos parceiros, a nossa empresa coloca 

esforços extras que vão além da obrigação contratual. 
B3_2_5 Esforços extras 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 13. Trabalho em equipe. 

ASSERTIVA Código Variável 

1 

Em nossa empresa, os empregados são caracterizados, por 

trabalharem em equipe, estando dispostos e capacitados 

para socorrerem seus colegas. 

B3_3_1 

Equipes capacitadas 

para socorrer colegas 

2 

Em nossa empresa, os empregados são influenciados pelo 

contexto da competitividade e das necessidades de 

atendimento dos nossos clientes. 

B3_3_2 

Atendimento do 

cliente 

3 

Em nossa empresa, os empregados são influenciados pelo 

contexto das necessidades de atendimento das demandas 

do mercado. 

B3_3_3 

Demanda de mercado 

4 

Em nossa empresa, os integrantes das equipes de trabalho, 

socorrem e apoiam-se mutuamente, ajudando nas 

conclusões das tarefas. 

B3_3_4 

Equipes que se ajudam 

mutuamente 

5 
Em nossa empresa, os empregados são caracterizados pela 

flexibilidade, adaptação, crenças e atitudes. 
B3_3_5 

Valores 

organizacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O bloco 4 referiu-se ao constructo Desempenho, como se observa no Quadro 14. 
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Quadro 14. Desempenho. 

ASSERTIVA Código Variável 

1 Melhorou a qualidade (impurezas) do café orgânico B4_1_1 Qualidade 

2 Melhorou a pontualidade entregas B4_1_2 Eficiência na entrega 

3 Reduziu os custos administrativos B4_1_3 Custos administrativos 

4 Reduziu os custos de matéria prima e mão de obra. B4_1_4 Custos primários 

5 Aumentou a quantidade de vendas do café orgânico B4_1_5 Aumento das vendas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A coleta dos dados foi feita através de um questionário composto por assertivas 

objetivas (Apêndice A). Foi solicitado aos respondentes assinalar com um “x” o que 

expressava seu grau de concordância para as respectivas assertivas, seguindo uma escala 

Likert com seis níveis de resposta, sendo do nível 1 (discordância plena) até o nível 6 

(plena concordância).  

O envio dos questionários foi precedido por um pré-teste com cinco respostas 

que foram acompanhas pelo pesquisador. Isso pôde confirmar a ausência de problemas 

no entendimento das assertivas. A liberdade de percepção dos gestores também foi 

verificada nesses acompanhamentos.  

 Foi adotada uma amostra não probabilística seguindo o procedimento empírico 

proposto por Hair et al. (2005a), ou seja, conseguir pelo menos cinco respondentes para 

cada assertiva do questionário. 

O questionário completo encontra-se no Apêndice A, assim como o sumário das 

assertivas e as variáveis relacionadas.  

 

4.2.3 Tratamento dos Dados 

Para o tratamento dos dados nesta segunda etapa da pesquisa, foram utilizadas 

técnicas de estatística descritiva, estatística multivariada (análise fatorial confirmatória) 

e modelagem em equações estruturais, procurando encontrar aderência entre a teoria e a 

pesquisa empírica. A modelagem em equações estruturais permite uma avaliação 

simultânea em um conjunto de equações distintas, porem que se relacionem (HAIR et 

al., 2005).  

 Para validar o modelo de mensuração proposto foram utilizados como índices a 

carga fatorial, AVE (média das cargas fatoriais), confiabilidade composta e o Alpha de 

Cronbach. 
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 Para verificar o modelo de ajuste estrutural foi utilizado o coeficiente de 

correlação (R²), ou seja, a porcentagem variância da variável que é explicada pela outra 

variável e a significância entre as variáveis. 

 

4.2.4 Limitação do Método de Estudo 

 A Etapa 2 apresentou algumas limitações. A principal delas foi o uso de uma 

amostra não probabilística que, eventualmente, poderia estar abaixo do mínimo 

prescrito por Hair et al. (2005a). Essa limitação não permitiu que fossem feitas 

generalizações em relação aos resultados encontrados durante a pesquisa. 

 Além disso, o uso de estatística multivariada, quando se tem uma amostra 

pequena, faz com que sejam utilizadas inferências estatísticas cujo erro independe da 

técnica utilizada, podendo camuflar ou dificultar a interpretação dos dados obtidos 

(CRESWELL, 2007). 

 De qualquer forma, essas limitações podem ser controladas e minimizadas não 

invalidando a pesquisa, ou seja, essa metodologia foi plenamente válida para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Os dados foram coletados no período de outubro a dezembro de 2012. O envio 

de questionários foi feito a partir de lista de empresas que atuam com SCM do café 

orgânico. Foram enviados, via e-mail, 180 solicitações de respostas, do que retornaram 

107 questionários respondidos, e, após depuração, foi descartado apenas um.  

Em geral a média dos questionários respondidos é de 10% (HAIR et al., 2005). 

Este estudo acadêmico conseguiu uma média alta de questionários respondidos, isso 

pode ter ocorrido devido ao contato próximo do pesquisador (que atua quatro anos 

como consultor no setor agroalimentar orgânico) com os negócios relacionados à 

agricultura orgânica, além disso cerca de um terço dos potenciais respondentes 

selecionados foram contatados por telefone antes de receber a pesquisa, com o objetivo 

de explicar o propósito da pesquisa e a importância da contribuição de cada um para a 

evolução do conhecimento do tema SCM do café orgânico.  

Como não havia restrição de mais de um gestor da mesma empresa responder à 

pesquisa, pôde-se acompanhar a não necessária convergência integral das respostas. A 

análise dos dados teve suporte de softwares estatísticos. As análises fatoriais 

confirmatórias foram realizadas com apoio do SPSS versão 15.0, e o desenvolvimento 

de equações estruturais teve auxílio de Smart PLS 2.0 M3. 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

Para uma melhor compreensão da amostra, requisitou-se dos respondentes 

informações quanto ao seu cargo, tempo de desempenho da função e tempo de atuação 

na empresa. 

a) Perfil dos respondentes: 

Todos os respondentes eram responsáveis por cargos de liderança ligados à 

gestão da cadeia de suprimentos, dentro de suas respectivas empresas. Quanto ao tempo 

na função desempenhada, 18,69% dos entrevistados tinham mais de 10 anos, 40,19% 

tinham de 5 a 10 anos e 41,12 tinham menos de 5 anos, conforme mostrado no gráfico 

na Figura 4. 
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Figura 4. Tempo de vivência em cargo de liderança em SCM dos respondentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Dos respondentes, 33,64% tinham mais de 10 anos trabalhando em sua empresa, 

45,79% tinham de 5 a 10 anos e 20,57% trabalham em sua empresa a menos de 5 anos, 

conforme demonstrado na figura a seguir. 

Figura 5. Tempo de trabalho do respondente em sua empresa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em resumo: a maioria dos gestores respondentes (41,12%) tinham menos de 5 

anos de experiência em cargos gerenciais ligados à SCM, porém a maioria dos gestores 

participantes da pesquisa (45,79%) tinham de 5 a 10 anos em suas respectivas empresas.  
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b) Perfil das empresas: 

O grupo de organizações nas quais os respondentes trabalham era formado por 

empresas que desempenham atividades ligadas ao café orgânico (Figura 6), sendo 

24,36% do total de produtores agroindustriais, 16,67% de empresas de torrefação e 

moagem de café, 16,67% no comércio atacadista, 37,18% no comércio varejista, 2,56% 

de empresas de certificação, 1,28% de grupos usineiros com departamento de produtos 

orgânicos e, finalmente, 1,28% de associações de produtores orgânicos.  

Figura 6. Ramo de atividade das empresas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto ao número de empregados, seguindo a classificação utilizada pela 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 7,69% das empresas tinham 

até 19 funcionários, 43,59% tinham de 20 a 99, 20,51% têm de 100 a 499 e 28,21% 

tinham 500 ou mais funcionários, conforme a Figura 7. 
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Figura 7. Número de empregados das empresas em 2012. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A distribuição geográfica das empresas dos respondentes corresponde à 

realidade da produção, transformação e comercialização do café orgânico no Brasil 

(CONAB, 2012), conforme é mostrado na Figura 8. 

Figura 8. Distribuição geográfica das empresas envolvidas na pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Figura 9 é apresentado o faturamento anual das empresas em 2012, segundo 

classificação do BNDES. 
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Figura 9. Faturamento anual da empresa em 2012. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto ao tempo em que as empresas dos respondentes trabalhavam em parceria 

com sues fornecedores e/ou clientes a relação se mostrou da seguinte forma: 5,13% 

menos de 2 anos, 6,41% entre 2 e 3 anos, 26,92% entre 3 e 5 anos e, por fim, 61,54% 

acima de 5 anos (Figura 10). 

Figura 10. Tempo em que as empresas trabalhavam em parceria com seus 

fornecedores/clientes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 As empresas envolvidas nesta pesquisa também disponibilizaram o tempo médio 

que trabalham com café orgânico, dados esses que são apresentados na Figura 11. 
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Figura 11. Tempo médio em que as empresas trabalhavam com café orgânico. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Em resumo: a maior parte das organizações envolvidas nesta pesquisa era ligada 

ao comércio varejista (37,18%), 43,59% tinham de 20 a 99 funcionários, 37% estavam 

localizadas no Estado de São Paulo, 39,74 faturaram entre 2,4 e 16 milhões de reais em 

2012, 61,54% trabalharam com seus parceiros mais de 5 anos e 38,46 trabalharam com 

café orgânico por mais de 5 anos. 

c) Análise descritiva dos constructos e indicadores: 

O segundo bloco do questionário destinou-se às assertivas relativas ao 

constructo SCM. Nesse sentido, três principais dimensões de SCM encontradas para o 

café orgânico foram: compartilhamento de informações; congruência nos objetivos e 

decisões; alinhamento de incentivos e recursos. Essas dimensões foram reconhecidas na 

revisão teórica e confirmadas na pesquisa exploratória.  

Nas Tabelas 2, 3 e 4 observou-se a densidade de respostas nas assertivas 

relacionadas ao reconhecimento da prática de elementos da SCM do café orgânico. 

1) Compartilhamento de informações: 

Na Tabela 2 observa-se a frequência de respostas atribuídas a cada uma das 

assertivas relacionadas ao compartilhamento de informações. 
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Tabela 2. Frequência de respostas (em %) atribuída às assertivas – Compartilhamento 

de informações. 

Variáveis 

Escala 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a

 

M
ed

ia
n

a
 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B2_1_1 
Informações 

relevantes 
0 0 0,9 18,7 45,8 34,6 5,14 0,75 0,15 5 5 

B2_1_2 
Informações 

completas 
0 0 0,9 23,4 40,2 35,5 5,10 0,79 0,15 5 5 

B2_1_3 
Comunicação 

aberta 
0 0 7,5 28 36,4 28 4,85 0,92 0,19 5 5 

B2_1_4 
Comunicação 

informal 
0 2,8 1,9 7,5 44,9 43 5,23 0,89 0,17 5 5 

B2_1_5 
Canais de 

comunicação 
0 0 0,9 20,6 43 35,5 5,13 0,77 0,15 5 5 

GERAL 0 0,56 2,42 19,64 42,06 35,32 5,09 0,82 0,16   

Fonte: Dados da pesquisa. 

No item compartilhamento de informações, houve 97,02% de concordância 

geral sobre todas as assertivas, com média de 5,09 na escala de assertividade e desvio 

padrão de 0,82. O resultado indicou a importância do compartilhamento de informações 

na SCM das organizações em que os entrevistados atuavam. 

 2) Congruência nos objetivos e decisões: 

A frequência de respostas atribuídas a cada uma das assertivas relacionadas à 

congruência nos objetivos e decisões será apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3. Frequência de respostas (em %) atribuída às assertivas – Congruência nos 

objetivos e decisões. 

Variáveis 

Escala 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a

 

M
ed

ia
n

a
 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B2_2_1 
Objetivos dos 

parceiros 
0 1,9 4,7 29,9 41,1 22,4 4,78 0,92 0,19 5 5 

B2_2_2 
Benefícios aos 

envolvidos 
0 0 1,9 17,8 42,1 38,3 5,17 0,79 0,15 5 5 

B2_2_3 Promoções 0 0,9 8,4 24,3 32,7 33,6 4,9 1 0,2 6 5 

B2_2_4 
Previsões de 

mercado 
0 0 2,8 14 42,1 41,1 5,21 0,79 0,15 5 5 

B2_2_5 Soluções 0 0 3,7 21,5 45,8 29 5 0,82 0,16 5 5 

GERAL 0 0,56 4,30 21,5 40,76 32,88 5,01 0,86 0,17   

Fonte: Dados da pesquisa. 

No item congruência nos objetivos e decisões, houve 95,14% de concordância 

geral sobre todas as assertivas, com média de 5,01 na escala de assertividade e desvio 

padrão de 0,85. O resultado indicou que a dimensão congruência nos objetivos e 
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decisões é uma importante ferramenta da SCM nas empresas em que os entrevistados 

atuavam. 

3) Alinhamento de incentivos e recursos: 

Na Tabela 4 apresenta-se a frequência de respostas atribuída às assertivas 

relacionadas ao alinhamento de incentivos e recursos. 

Tabela 4. Frequência de respostas (em %) atribuída às assertivas – Alinhamento de 

incentivos e recursos. 

Variáveis 

Escala 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a

 

M
ed

ia
n

a
 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B2_3_1 Custos 0 0 5,6 18,7 43 32,7 5,03 0,87 0,17 5 5 

B2_3_2 Benefícios 0,9 0 3,7 29,9 50,5 15 4,74 0,83 0,18 5 5 

B2_3_3 Investimentos 0,9 4,7 15,9 41,1 26,2 11,2 4,21 1,06 0,25 4 4 

B2_3_4 Riscos 0,9 0 9,3 22,4 48,6 18,7 4,74 0,94 0,2 5 5 

B2_3_5 
Suporte 

Técnico 
0 0,9 9,3 29,9 35,5 24,3 4,73 0,97 0,21 5 5 

GERAL 0,54 1,12 8,76 28,4 40,79 20,39 4,69 0,93 0,2   

Fonte: Dados da pesquisa. 

No item alinhamento de incentivos e recursos, observou-se 89,58% de 

concordância geral sobre todas as assertivas, com média de 4,69 na escala de 

assertividade e desvio padrão de 0,93. O resultado indicou que esta dimensão está 

alinhada com a SCM nas empresas em que os entrevistados atuavam. 

 4) Confiança: 

Na Tabela 5 apresenta-se a frequência de respostas atribuída às assertivas 

relacionadas à dimensão da confiança. 

Tabela 5. Frequência de respostas (em %) atribuída às assertivas – Confiança. 

Variáveis 

Escala 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a

 

M
ed

ia
n

a
 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B3_1_1 
Informações sobre 

parceiros 
0 0 0 2,8 35,5 61,7 5,59 0,55 0,1 6 6 

B3_1_2 
Comunicação 

entre parceiros 
0 0 7,5 23,4 38,3 30,8 4,93 0,92 0,19 5 5 

B3_1_3 
Conhecimento dos 

parceiros 
0 4,7 18,7 43 21,5 12,1 4,18 1,03 0,25 4 4 

B3_1_4 
Relação 

colaborativa 
0 0,9 12,1 25,2 33,6 28 4,76 1,03 0,22 5 5 

B3_1_5 
Compartilhamento 

de valores 
0,9 0 2,8 17,8 38,3 40,2 5,13 0,92 0,18 6 5 

GERAL 0,18 1,12 8,23 22,46 33,45 34,56 4,92 0,89 0,18   

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A dimensão confiança teve 90,47% de concordância total por parte dos 

respondentes, com média de 4,92 e desvio padrão de 0,89, além disso, todas as 

assertivas desta dimensão tiveram, de forma isolada, elevados índices de concordância. 

Isso confirmou que existe confiança dentro do conceito de colaboração. 

5) Comprometimento: 

A Tabela 6 apresenta a frequência das respostas atribuídas aos indicadores 

relacionadas ao comprometimento. 

Tabela 6. Frequência de respostas (em %) atribuída às assertivas – Comprometimento. 

Variáveis 

Escala 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a

 

M
ed

ia
n

a
 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B3_2_1 
Sacrifícios 

pelo bom 

relacionamento 
0 1,9 4,7 22,4 46,7 24,3 4,87 0,91 0,19 5 5 

B3_2_2 
Oportunidade 
de parcerias 

0 0 1,9 18,7 48,6 30,8 5,08 0,75 0,15 5 5 

B3_2_3 
Compensação 

econômica 
0,9 0 2,8 3,7 29 63,6 5,5 0,83 0,15 6 6 

B3_2_4 
Atualização 

profissional 
0 0,9 5,6 28 38,3 27,1 4,85 0,92 0,19 5 5 

B3_2_5 Esforços extras 0 0 5,6 15,9 30,8 47,7 5,21 0,91 0,17 6 5 

GERAL 0,18 0,56 4,12 17,76 38,67 38,71 5,1 0,86 0,17   

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto ao comprometimento, constatou-se uma elevada concordância de 

95,14%, com 5,1 na média das respostas e desvio padrão de 0,86. Esses resultados 

comprovaram que as organizações observavam de uma maneira clara a existência do 

comprometimento na construção de um relacionamento colaborativo interno. 

6) Trabalho em equipe: 

Na Tabela 7 pode-se observar a frequência de respostas atribuídas aos 

indicadores relacionados à dimensão trabalho em equipe. 
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Tabela 7. Frequência de respostas (em %) atribuída às assertivas – Trabalho em equipe. 

Variáveis 

Escala 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a

 

M
ed

ia
n

a
 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B3_3_1 

Equipes 

capacitadas 
para socorrer 

colegas 

0 0 1,9 22,4 48,6 27,1 5,01 0,76 0,15 5 5 

B3_3_2 
Atendimento 
do cliente 

0 0 0 4,7 43,0 52,3 5,48 0,59 0,11 6 6 

B3_3_3 
Demanda de 

mercado 
0 0 1,9 6,5 36,4 55,1 5,45 0,71 0,13 6 6 

B3_3_4 
Equipes se 

ajudam 

mutuamente 
0 0 0,9 19,6 53,3 26,2 5,05 0,71 0,14 5 5 

B3_3_5 
Valores 

organizacionais 
0 0 0 15,9 43,9 40,2 5,24 0,72 0,14 5 5 

GERAL 0 0 0,94 13,83 45,05 40,18 5,25 0,7 0,13   

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observou-se uma grande concordância geral a respeito da dimensão trabalho em 

equipe, 99,06%. A média das respostas foi de 5,25, com desvio padrão de 0,7.  

Esse bloco de assertiva foi bem avaliado pelos respondentes, pode-se observar 

pela baixíssima discordância que essa dimensão está presente na realidade operacional 

dessas organizações quando pensavam em colaboração dentro de seus ambientes de 

trabalho. 

7) Desempenho: 

A seguir, na Tabela 8, observa-se a frequência de respostas atribuídas a cada 

uma das assertivas relacionadas ao desempenho. 

Tabela 8. Frequência de respostas (em %) atribuída às assertivas – Desempenho. 

Variáveis 

Escala 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

[D
P

/M
d

] 

M
o

d
a

 

M
ed

ia
n

a
 

DT 

(1) 

DM 

(2) 

DP 

(3) 

CP 

(4) 

CM 

(5) 

CT 

(6) 

B4_1_1 Qualidade 0 0 1,9 12,1 40,2 45,8 5,3 0,76 0,14 6 5 

B4_1_2 
Eficiência na 
entrega 

0 0 0,9 15 43,9 40,2 5,23 0,74 0,14 5 5 

B4_1_3 
Custos 

administrativos 
0 0 2,8 17,8 43,9 35,5 5,12 0,8 0,16 5 5 

B4_1_4 
Custos 
primários 

0 0 9,3 32,7 50,5 7,5 4,56 0,77 0,17 5 5 

B4_1_5 
Aumento das 

vendas 
0 0 0 15,9 57 27,1 5,11 0,65 0,13 5 5 

GERAL 0 0 2,98 18,7 47,1 31,22 5,06 0,74 0,15   

Fonte: Dados da pesquisa. 

As variáveis de Desempenho apresentaram elevados índices de concordância 

geral, ou seja, 97,02%. A média das respostas foi 5,06 com desvio padrão de 0,74. 
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5.2 VALIDAÇÃO DE MEDIDAS E ESCALAS 

Preliminarmente os dados coletados foram submetidos a uma análise fatorial 

exploratória para verificar se as medidas e escalas eram compatíveis com o modelo 

proposto. Os resultados mostrados na Tabela 9. 

Tabela 9. Análise fatorial exploratória – componentes principais. 

Constructos 
Componentes Principais Comuna- 

lidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C
o

m
p

ar
ti

lh
am

e

n
to

 d
e 

in
fo

rm
aç

õ
es

 B2_1_1 ,185 ,071 ,197 ,140 -,121 ,107 -,121 -,003 -,070 ,558 ,386 -,106 0,614 

B2_1_2 ,060 -,059 ,408 ,070 -,208 ,057 -,330 ,154 ,517 ,218 ,131 -,088 0,697 

B2_1_3 ,155 -,056 ,254 -,018 ,142 ,656 -,071 -,057 ,132 ,155 ,319 ,019 0,693 

B2_1_4 ,026 -,187 ,642 ,243 ,312 ,136 ,024 ,218 ,140 ,001 -,096 ,021 0,701 

B2_1_5 ,154 ,023 ,000 ,005 -,047 ,042 ,065 ,004 -,072 ,086 -,097 ,817 0,722 

C
o
n
g

ru
ên

ci
a 

n
o

s 
o
b
je

ti
v

o
s 

e 

d
ec

is
õ

es
 B2_2_1 ,146 ,322 ,284 ,193 -,043 ,649 ,185 -,181 -,002 ,112 ,035 -,107 0,758 

B2_2_2 -,026 ,259 ,620 ,316 ,041 ,317 ,026 -,167 -,005 ,065 ,038 -,048 0,691 

B2_2_3 ,144 ,034 -,186 -,020 ,232 ,135 -,155 ,715 ,037 ,170 ,151 -,005 0,718 

B2_2_4 ,127 ,196 ,349 ,148 -,008 -,167 ,067 ,735 ,013 -,008 ,030 ,003 0,772 

B2_2_5 -,001 ,166 ,040 -,042 ,174 ,673 ,073 ,258 -,135 ,040 ,016 ,137 0,626 

A
li

n
h
am

en
to

 

d
e 

in
ce

n
ti

v
o

s 
e 

re
cu

rs
o

s 

B2_3_1 -,189 ,472 ,055 ,059 ,100 ,126 ,021 ,369 ,241 ,047 ,296 ,328 0,684 

B2_3_2  ,167 ,828 ,002 ,168 ,169 ,015 ,017 ,013 -,036 -,052 ,080 -,066 0,785 

B2_3_3 -,112 ,770 ,085 ,053 ,059 ,199 ,140 ,095 -,033 ,063 ,046 ,195 0,733 

B2_3_4 ,019 ,605 ,219 -,128 ,365 -,037 ,131 ,152 ,239 ,178 -,137 -,236 0,769 

B2_3_5 ,059 ,180 ,140 ,056 -,071 ,079 ,820 ,118 ,023 ,214 ,082 ,067 0,813 

C
o
n

fi
an

ça
 B3_1_1 ,093 -,148 ,221 ,656 ,041 -,182 ,327 ,094 ,059 -,026 -,085 ,145 0,693 

B3_1_2 ,309 ,181 ,146 ,445 ,059 ,340 ,085 ,323 -,264 -,106 -,141 ,008 0,680 

B3_1_3 ,350 -,036 -,172 ,384 -,030 ,233 ,395 ,381 -,021 ,009 -,138 ,105 0,688 

B3_1_4 ,049 ,011 ,090 -,150 ,139 ,152 ,184 ,192 ,027 ,752 -,030 ,191 0,749 

B3_1_5 ,041 ,169 ,034 ,046 ,766 ,128 ,164 ,070 ,066 ,075 ,155 -,155 0,727 

C
o

m
p

ro
m

et
im

e

n
to

 

B3_2_1 -,031 ,300 ,122 ,783 ,128 -,053 -,026 -,080 ,055 -,106 -,051 ,029 0,764 

B3_2_2 ,165 ,010 ,012 ,639 ,145 ,177 ,087 ,166 ,019 ,223 ,336 -,168 0,715 

B3_2_3 -,051 ,178 ,263 ,217 ,422 -,522 ,039 ,107 -,253 ,143 ,021 ,037 0,701 

B3_2_4  ,144 -,003 ,206 -,027 ,157 ,050 -,043 ,089 ,716 ,133 -,009 -,152 0,655 

B3_2_5 ,378 ,144 ,112 ,192 ,504 ,105 ,283 ,002 ,178 ,046 -,137 -,235 0,666 

T
ra

b
al

h
o
 e

m
 

eq
u

ip
e 

B3_3_1 ,898 ,016 ,006 ,074 -,026 ,030 ,014 ,120 ,046 ,075 ,070 ,086 0,848 

B3_3_2  ,166 ,091 ,080 -,020 ,123 ,127 ,010 ,120 ,108 -,009 ,795 -,064 0,737 

B3_3_3 ,534 -,018 ,421 -,165 ,042 -,103 ,103 -,154 -,252 ,178 ,346 ,054 0,755 

B3_3_4 ,803 -,013 -,046 ,093 ,116 -,026 ,040 ,108 ,203 -,103 ,035 ,065 0,740 

B3_3_5  ,245 ,116 -,192 ,132 ,212 -,154 -,261 -,132 ,334 ,547 -,148 ,024 0,715 

D
es

em
p

en
h
o
 

B4_1_1  ,016 ,063 -,036 ,190 ,226 ,017 ,730 -,226 -,057 -,235 -,049 -,020 0,738 

B4_1_2 ,014 ,180 ,694 -,009 ,134 ,067 ,080 ,034 ,214 ,032 ,159 ,044 0,618 

B4_1_3 -,085 ,171 ,257 ,132 ,603 ,042 -,243 ,100 ,149 -,048 ,074 ,328 0,692 

B4_1_4  ,292 ,164 ,298 ,176 ,450 -,017 -,033 ,151 ,118 ,102 ,082 ,293 0,576 

B4_1_5 ,163 ,143 ,031 ,098 ,190 -,086 ,203 -,160 ,613 -,257 ,179 ,233 0,695 

EIGEN$ 2,593 2,548 2,493 2,359 2,299 2,178 2,055 1,983 1,834 1,690 1,493 1,401 

 

α-Cronb 0,732 0,756 - 0,668 0,642 0,640 - - - - - - 

AVE 7,408 7,281 7,123 6,740 6,569 6,224 5,870 5,664 5,239 4,829 4,265 4,002 

AVE Acum 7,408 14,690 21,813 28,553 35,122 41,345 47,216 52,880 58,119 62,948 67,213 71,214 

 

V Latente 

T
ra

b
al

h
o
 e

m
 e

q
u
ip

e 

A
li

n
h
am

en
to

 d
e 

 

in
ce

n
ti

v
o

s 
e 

re
cu

rs
o

s 

 

C
o
n

fi
an

ça
 e

  

co
m

p
ro

m
et

im
en

to
 

 

In
fo

rm
aç

õ
es

, 

o
b
je

ti
v

o
s 

e 
d
ec

is
õ
es

 

  

    

KMO / MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,626; n = 107 casos 

Bartlett's Test of Sphericity – Approx. Chi-Square = 1489,774; df. 595; Sig. 0,00000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 9 observou-se que o índice KMO / MSA foi igual a 0,626 e o nível de 

significância, apresentado pelo teste Bartlett, foi 0,000. Os resultados confirmaram que 



86 

 

os dados estão adequados à aplicação da análise fatorial e presença de correlações não 

nula. 

Ainda na Tabela 9 foram gerados doze componentes principais que podem ser 

identificados, em negrito. Observou-se também uma estrutura fatorial com eigenvalue 

maior do que 1, variância explicada de 71,2%. 

A partir desta análise fatorial exploratória, verificou-se que o componente 1 

(trabalho em equipe) reuniu informações relativas às assertivas B3_3_1; B3_3_3; 

B3_3_4.  

O componente 2 (alinhamento de incentivos e recursos) reuniu informações dos 

indicadores B2_3_1; B2_3_2; B2_3_3; B2_3_4.  

O componente 4 (confiança e comprometimento) apresentou informações 

relativas aos indicadores B3_1_1; B3_1_2; B3_2_1; B3_2_2.  

O componente 6 (informações, objetivos e decisões) reuniu as informações 

relativas às assertivas B2_1_3; B2_2_1; B2_2_5. 

Mesmo levando-se em conta a adequada variância acumulada de 71,2% do 

modelo, nesta análise fatorial exploratória os componentes não envolvem o fator 

referente ao desempenho.  

Por conta disso e com o propósito de buscar um arranjo de dados que oferecesse 

confiabilidade, decidiu-se fazer depuração do modelo descartando indicadores cujo 

coeficiente fatorial fosse inferior a 0,45 e indicadores que não contribuíssem para cargas 

dos componentes principais (HAIR et al., 2005). 

Descartadas as assertivas com baixa carga fatorial verificadas nos valores 

médios da variância extraída (AVE) e as assertivas que não contribuíram para a 

identificação dos componentes principais, prosseguiu-se na busca das variáveis latentes 

para adequação e assimetria do modelo proposto. 

 Após mais uma rodada da aplicação da análise fatorial, chegou-se ao número de 

cinco fatores. Assim observou-se que, após o descartes de indicadores, o modelo que 

apresentava 35 assertivas originais e manifestas coletadas com os respondentes, pela 

aplicação da análise fatorial confirmatória, restaram 18, como se vê na Tabela 10. 
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Tabela 10. Análise fatorial confirmatória. 

 Variáveis Componentes Principais Comunalidade 

 1 2 3 4 5 

B2_1_3 Comunicação aberta -0,085 -0,078 -0,082 0,234 0,773 0,673 

B2_2_1 Objetivos dos parceiros 0,252 0,105 0,218 0,029 0,639 0,530 

B2_2_5 Soluções 0,222 0,040 0,073 -0,064 0,719 0,577 

B2_3_1 Custos 0,458 -0,145 0,044 0,419 0,237 0,464 

B2_3_2 Benefícios 0,816 0,117 0,197 0,103 0,017 0,729 

B2_3_3 Investimentos 0,767 -0,101 0,072 0,112 0,284 0,698 

B2_3_4 Riscos 0,722 0,067 -0,077 0,274 0,035 0,608 

B3_1_1 Informações sobre os parceiros -0,141 0,075 0,748 0,187 -0,130 0,636 

B3_1_2 Comunicação entre parceiros 0,221 0,251 0,595 -0,107 0,326 0,584 

B3_2_1 Sacrifício pelo bom relacionamento 0,216 -0,145 0,771 0,211 -0,048 0,709 

B3_2_2 Oportunidade de parcerias 0,038 0,177 0,613 0,084 0,292 0,501 

B3_3_1 Equipe capacitada para socorrer colegas 0,059 0,904 0,161 -0,009 0,000 0,846 

B3_3_3 Demanda de mercado -0,100 0,610 -0,117 -0,177 0,201 0,467 

B3_3_4 Equipes se ajudam mutuamente 0,057 0,822 0168 0,113 -0,114 0,733 

B4_1_2 Eficiência na entrega 0,064 0,069 0,027 0,604 0,348 0,486 

B4_1_3 Custos administrativos -0,198 -0,067 0,095 0,734 0,063 0,596 

B4_1_4 Custos primários 0,171 0,305 0,204 0,654 0,046 0,594 

B4_1_5 Aumento das vendas 0,108 0,161 0,108 0,534 -0,169 0,362 

EIGENVALUE 2,322 2,181 2,126 2,092 2,081 

 

α-Cronbach 0,756 0,732 0,668 0,642 0,640 

AVE 12,902 12,117 11,809 11,625 11,562 

AVE Acumulada 12,902 25,019 36,828 48,453 60,015 

Variável Latente 
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KMO / MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,712; n = 107 casos 

Bartlett's Test of Sphericity – Approx. Chi-Square = 560,442; df. 153; Sig. 0,00000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se pela Tabela 10, que o índice KMO/MSA foi igual a 0,712 e nível de 

significância, dado pelo teste de Bartlett, igual a 0,000. Segundo Hair et al. (2005) esses 

resultados mostram que os dados são adequados à aplicação da análise fatorial e 

presença de correlações não nula. Ainda pela Tabela 10, percebe-se cinco componentes 

principais denominados de: Alinhamento de incentivos, Trabalho em equipe, Confiança 

e comprometimento, Desempenho e Informações, objetivos e decisões. As medidas ou 

indicadores que compõem os componentes principais estão identificados em negrito. 

Como critérios para a extração de fatores foram considerados Eigenvalue maior do que 

1 e variância explicada acumulada de 60% (HAIR et al., 2005).  
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Portanto, verificou-se que o componente 1 (alinhamento de incentivos) reuniu 

informações relativas aos indicadores B2_3_1; B2_3_2; B2_3_3; B2_3_4. 

O componente 2 (trabalho em equipe) reuniu informações relativas aos 

indicadores B3_3_1; B3_3_3; B3_3_4. 

Por sua vez, o componente 3 (confiança e comprometimento) reuniu 

informações relativas ao indicadores B3_1_1; B3_1_2; B3_2_1; B3_2_2. 

O componente 4 (desempenho) reuniu informações relativas às assertivas 

B4_1_2; B4_1_3; B4_1_4; B4_1_5. 

Por fim, o componente 5 (informações, objetivos e decisões) reuniu medidas ou 

indicadores identificados como B2_1_3; B2_2_1; B2_2_5. 

Salienta-se que o componente 3 foi resultado do agrupamento de assertivas 

referentes à Confiança e Comprometimento. Isso ocorreu porque os coeficientes tiveram 

o mesmo comportamento de agrupamento, dado pelas correlações, o que possibilitou 

manter variáveis juntas. 

O mesmo ocorreu no componente 5, onde foram agrupados os indicadores 

relativos ao Compartilhamento de informações e Congruência nos objetivos e decisões. 

Neste caso a justificativa seria a mesma, ou seja, pode-se presumir que os indicadores 

expressaram o mesmo comportamento, dado pelas correlações próximas. 

Realizada a fase da confirmação dos constructo partiu para a validação das 

medidas e escalas.  

 

5.3 VALIDAÇÃO DAS MEDIDAS  

Para validar as medidas foram realizadas as análises de Convergência, 

Discriminante e Confiabilidade. 

a) Convergente – para a validação convergente das medidas e escalas do modelo 

de mensuração, utilizou-se da confiabilidade composta. Os valores obtidos para a 

confiabilidade composta foram: 0,815; 0,779; e 0,783 para SCM, Colaboração e 

Desempenho, respectivamente. Estes valores foram considerados satisfatórios, já que o 

valor recomendado por Hair et al. (2005) é acima de 0,7. 
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b) Discriminante – para a validade discriminante, utilizou-se das cargas 

cruzadas. Todas as correlações apresentaram valores da raiz quadrada da variância 

média superiores à correlação entre os constructos, denotando assim que os constructos, 

de fato, são diferentes. Na Tabela 11 são mostrados os valores da correlação entre os 

constructos e, na diagonal, a raiz quadrada da variância média extraída. 

Tabela 11. Correlação entre os constructos e raiz quadrada da variância média extraída 

(diagonal). 

CONSTRUCTOS SCM COLABORAÇÃO DESEMPENHO 

SCM 0,629   

COLABORAÇÃO 0,333 0,587  

DESEMPENHO 0,449 0,374 0,694 

Fonte: Dados da pesquisa. 

c) Confiabilidade – quanto à confiabilidade ou consistência interna do constructo, 

utilizou-se do coeficiente Alpha de Cronbach. Os valores obtidos foram satisfatórios, ou 

seja, acima de 0,6, conforme é recomendado pelo Hair et al., (2005). Diante disso, 

considerou-se o resultado satisfatório, dado que a gestão da cadeia de suprimentos se 

trata de fenômeno complexo com diversas variáveis com diferentes graus de dificuldade 

gerencial. 

 

5.4  AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES ESTRUTURAIS DO MODELO DE 

MENSURAÇÃO 

Para analisar a significância estatística das relações entre os constructos (α ≤ 

0,05 ou t > 1,96) foram realizados por meio da modelagem em equações estruturais, 

utilizando para tanto, o software Smart PLS 2.0 M3.  

O resultado da modelagem em equação estrutural, relacionando os constructos 

Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM), Colaboração e Desempenho é mostrado na 

Figura 12. 
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Figura 12. Relação entre os constructos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se pela Figura 12 que os coeficientes estruturais apresentam valores 

positivos iguais a 0,366; 0,333 e 0,252 para as relações: [SCM  Desempenho], [SCM 

 Colaboração] e [Colaboração  Desempenho]. 

Não obstante, os valores observados para serem considerados como relevantes 

(HAIR et al., 2005) necessitam ser estatisticamente significantes em nível (α ≤ 0,05). 

Assim, por meio da análise Bootstraping do software Smart PLS 2.0 M3, para os 

107 respondentes e reamostragem = 2000, obteve-se o resultado mostrado na Figura 13.  
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Figura 13. Significância estatística das correlações entre os constructos. 

Bootstrapping: n=107/samples = 2000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se pela Figura 13 que os valores de t de Student são maiores que 1,96 

(HAIR et al., 2005) para a relação [SCM  Desempenho] e na relação [SCM  

Colaboração] iguais a 3,423 e 3,742, respectivamente. Esses dados suportam as 

hipóteses H1 e H2 definidas neste estudo. Os valores t de Student obtidos indicam que 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos tem influência na Colaboração e no Desempenho. 

Quanto à relação entre [Colaboração  Desempenho] o valor t de Student foi de 

1,894, portanto aquém do nível de significância estatística estabelecida, que foi valor t 

de Student igual a 1,96 (≤ 0,05). Assim, a hipótese H3 não é suportada para o nível de 

significância de 0,05, denotando que a Colaboração não tem influencia no Desempenho. 

Na Tabela 12 é mostrado um resumo dos coeficientes estruturais, erro, valor t de 

Student e decisão dos testes de hipóteses. 
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Tabela 12. Coeficientes estruturais dos modelos de mensuração. 

Relacionamento Estrutural 
Coeficientes 

Estruturais 

Erro 

Padrão 
Valor t Hipótese 

Decisão 

(α ≤ 0,05) 

 

SCM  Desempenho 0,366 0,028 3,423 H1 Suporta 

SCM  Colaboração 0,333 0,030 3,742 H2 Suporta 

Colaboração  

Desempenho 
0,252 0,038 1,894 H3 Não Suporta 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.5 DISCUSSÃO 

 Dados os objetivos desta pesquisa:  

1) Para o objetivo geral que foi identificar a influência da Colaboração no 

Desempenho da SCM do Café Orgânico, os resultados evidenciaram: 

a) Existe relação positiva entre gestão da cadeia de suprimentos e desempenho, 

ou seja, a prática de ações ligadas à SCM do café orgânico tem influência sobre os 

desempenhos das empresas. Segundo Barrat e Oliveira (2001), empresas que trabalham 

em cadeia de suprimentos, ou seja, observando as principais estratégias ligadas à SCM 

têm conquistado maior desempenho operacional. 

b) Evidenciou-se, ainda, que a SCM tem relação positiva com colaboração. As 

práticas ligadas à SCM do café orgânico influenciam a colaboração. A colaboração 

dentro da SCM permite que os envolvidos potencializem sua estrutura organizacional e 

sua capacidade de atender às necessidades e desejos dos clientes (SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2005). 

c) A hipótese de que existe uma relação positiva entre Colaboração e 

Desempenho, dada por H3, não foi confirmada. Não foi evidenciada influência da 

colaboração sobre o desempenho, contrapondo estudos como o de Duffy e Feane (2004) 

que afirmaram que as organizações buscam melhorar suas relações colaborativas 

internas com o objetivo de potencializar seus resultados e desempenho operacional. 

2) Para os objetivos específicos, dada por: 

a) Identificar as principais razões que levam as empresas da cadeia de 

suprimentos do café orgânico a trabalharem de forma colaborativa. 
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Foram verificados os principais motivos pelos quais os gestores de empresas que 

trabalham em cadeia de suprimentos café orgânico optam por trabalhar em parceria e 

colaboração. O principal deles está ligado à possibilidade de atender uma forma mais 

eficiente, dinâmica e completa o mercado e sua demanda, com custos totais (mão de 

obra, matéria prima, administrativos, etc.) menores se comparados com os custos de 

uma empresa não envolvida em parcerias e em uma cadeia de suprimentos. 

Foi possível observar, por intermédio das entrevistas promovidas, as vantagens 

ligadas à SCM do café orgânico. 

b) Analisar a eficiência da gestão da cadeia de suprimentos na produção de café 

orgânico. 

Verificou-se ainda que os gestores respondentes entendem que a gestão da 

cadeia de suprimentos eficiente pode melhorar diversos problemas relacionados aos 

gargalos da cadeia de suprimentos agroindustrial no Brasil. Uma boa SCM pode 

melhorar o desempenho das empresas que trabalham com café orgânico, ajudando-as a 

vender seu produto, com maior margem de preço e menor custo, ao cliente final. 
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6 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que os desafios da agricultura 

orgânica são: 

a) Ajustar seus processos organizacionais às novas demandas de mercado e ao 

novo público consumidores. No caso específico do café orgânico, a competitividade 

depende da capacidade de cada organização em equilibrar e administrar suas 

competências e rotinas dentro de uma eficiente SCM; 

b) Ter a colaboração entre pessoas, dentro das organizações, como uma aliada da 

gestão da cadeia de suprimentos, visando uma melhoria e potencialização do 

desempenho operacional no setor do café orgânico.  

Acrescenta-se, ainda, que a Colaboração representa um desafio para os gestores 

no sentido de agregar valor e tal modo a impactar no desempenho.  

Esta pesquisa apresenta como contribuições para o desenvolvimento da SCM 

dentro da agricultura orgânica: 

 a) Para a área acadêmica. 

 Este trabalho procurou enriquecer os conhecimentos alargando as fronteiras do 

conhecimento sobre SCM do café orgânico, podendo estender-se para demais culturas 

que se baseiam na cultura orgânica de produção. Além disso, pode ampliar as 

discussões e debates sobre o desenvolvimento da SCM na agricultura orgânica;  

 b) Para os gestores da cadeia de suprimentos. 

 Os resultados deste estudo forneceu um modelo que pode ser utilizado para 

avaliar a influência da colaboração interna para o desempenho dos negócios da empresa. 

Além disso, pode ajudar na compreensão dos benefícios advindos da implementação da 

SCM, visando um melhor desempenho operacional para o setor do café orgânico.  

Este estudo apresenta as seguintes limitações:  

a) A principal delas é o tamanho e o uso de uma amostra não probabilística, 

cujos resultados obtidos devem ser visto com ressalvas.  
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b) O uso de estatística multivariada, quando se tem uma amostra pequena, pode 

acarretar incertezas, dificultando a interpretação dos resultados obtidos (CRESWELL, 

2007). 

c) Outra limitação está relacionada às entrevistas. Os gestores podem ser 

induzidos, mesmo que indiretamente, a concordar com as medidas ou variáveis 

colocada no questionário, criando assim, um viés nas respostas. 

Portanto, diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os gestores da 

cadeia de suprimentos do café orgânico têm uma adequada percepção do impacto no 

desempenho operacional. Porém ainda é necessário um esforço maior das empresas 

envolvidas na SCM de café orgânico para ampliar a visão dos seus gestores, fazendo-os 

compreender que ações relacionadas à SCM e à Colaboração, podem afetar de maneira 

positiva os resultados organizacionais. Isto ocorre, em parte, devido à postura do 

agronegócio no Brasil, que só recentemente vem se preocupando com a agricultura 

orgânica, seu desempenho e com eficiência formação de gestores operacionais.  
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7 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTURAS 

Para prosseguimento do estudo, sugere-se:  

a) ampliar a amostra, permitindo assim, aprofundar os conhecimentos relativos à 

gestão da cadeia de suprimentos do café orgânico e a influencia da colaboração no 

desempenho operacional. 

b) considerar a Colaboração como um Fator Mediador ou Moderador da relação 

entre Gestão da Cadeia de Suprimentos do Café Orgânico e o Desempenho. 

c) realizar pesquisas de concepção longitudinal, permitindo assim, verificar se o 

resultado obtido é causa ou efeito de determinado fatores, de origem interna ou externa. 
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APÊNDICE A – Questionário 

Prezado Senhor/ Senhora, 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a influência da colaboração no desempenho 

da gestão da cadeia de suprimentos do café orgânico. Assim, gostaríamos de conhecer 

um pouco mais sobre a gestão da cadeia de suprimentos praticada pela sua empresa. 

Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as 

informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito 

importante para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da 

fronteira do conhecimento. 

 

Antecipadamente agradecemos sua atenção. 
 

Paolo Edoardo Coti-Zelati 

Mestrando em Administração de Empresas 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

E-mail: coti_zelati@hotmail.com / Telefone: (11) 99977.8866 
 

Bloco 1: Dados do Respondente (opcional) 
 

Nome (opcional):  

Função:  

Tempo na função:            / Tempo na empresa:  

Telefone para contato (ou e-mail):   

 Data:  

 
Bloco 2: Neste bloco relacionam-se alguns elementos para reconhecimento da 

Gestão da Cadeia de Suprimentos. Para tanto, por gentileza, assinale com um “x” 

o seu grau de Discordância / Concordância, a alternativa que melhor corresponde 

à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo. 
 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

Compartilhamento de informações e comunicação interorganizacional 
Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos trocam 

informações relevantes. 

      

2 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos trocam 

informações completas. 

      

3 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos têm uma 

comunicação aberta. 

      

4 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos têm uma 

comunicação informal. 

      

5 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos se utilizam de 

diferentes canais de comunicação (telefone, e-mail, link direto, etc). 

      

 

 

mailto:coti_zelati@hotmail.com
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Congruência nos objetivos e decisões 
Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos têm acordos 

voltados aos objetivos de cada empresa membro. 

      

2 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos têm acordos 

voltados à melhorias que beneficiem as empresas envolvidas. 

      

3 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos planejam, de 

forma conjunta, eventos promocionais. 

      

4 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos desenvolvem, 

de forma conjunta, as previsões de consumo do mercado. 

      

5 
Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos trabalham, de 

forma conjunta, para encontrar soluções. 

      

 

Alinhamento de incentivos e recursos 
Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão satisfeitos  

com os critérios do acordo fechado no que diz respeito ao 

compartilhamento de custos. 

      

2 

Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão satisfeitos  

com os critérios do acordo fechado no que diz respeito ao 

compartilhamento de benefícios. 

      

3 

Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão satisfeitos  

com os critérios do acordo fechado no que diz respeito ao 

compartilhamento dos investimentos. 

      

4 

Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão satisfeitos  

com os critérios do acordo fechado no que diz respeito ao 

compartilhamento dos riscos. 

      

5 

Nossa empresa e parceiros da cadeia de suprimentos estão satisfeitos  

com os critérios do acordo fechado no que diz respeito ao 

compartilhamento dos suportes técnicos. 

      

 

Bloco 3: Neste bloco relacionam-se alguns indicadores de Colaboração. Para tanto, 

por gentileza, assinale com um “x” qual o seu grau de Discordância / 

Concordância quanto à Colaboração de acordo com a escala abaixo. 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

Confiança 
Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Nossa empresa mantém informações atualizadas a respeito de seus 

parceiros. 

      

2 

Nossa empresa tem uma pragmática e sensível discussão com os 

parceiros, a respeito do que gostaríamos de vê-los fazer e o que eles 

poderiam fazer por nós. 

      

3 
Nossa empresa tem um profundo conhecimento de seus parceiros e 

vice-versa. 

      

4 

Sob o ponto de vista de nossa empresa, a relação com outras 

empresas, envolvidas na cadeia de suprimentos, é mais colaborativa 

do que adversária. 

      

5 
Nossa empresa compartilha diversos pensamentos, crenças e valores, 

livremente e francamente, com nossos parceiros. 
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Comprometimento 
Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Nossa empresa tem uma disposição para fazer sacrifícios de curto 

prazo para manter o bom relacionamento com os parceiros. 

      

2 

Para nossa empresa, trabalhar em cadeia de suprimentos é um meio 

para fazer parcerias, mas de alguma forma, proporcionar 

compensação econômica. 

      

3 
Para nossa empresa, trabalhar em cadeia de suprimentos é um meio 

para alcançar compensação econômica. 

      

4 
Para nossa empresa, o aspecto mais importante para nossos 

empregados é a sua atualização profissional. 

      

5 
Para atender nossos parceiros, a nossa empresa coloca esforços extras 

que vão além da obrigação contratual. 

      

 

Trabalho em equipe 
Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Em nossa empresa, os empregados são caracterizados, por 

trabalharem em equipe, estando dispostos e capacitados para 

socorrerem seus colegas. 

      

2 

Em nossa empresa, os empregados são influenciados pelo contexto 

da competitividade e das necessidades de atendimento dos nossos 

clientes. 

      

3 
Em nossa empresa, os empregados são influenciados pelo contexto 

das necessidades de atendimento das demandas do mercado. 

      

4 
Em nossa empresa, os integrantes das equipes de trabalho, socorrem 

e apoiam-se mutuamente, ajudando nas conclusões das tarefas. 

      

5 
Em nossa empresa, os empregados são caracterizados pela 

flexibilidade, adaptação, crenças e atitudes. 

      

 

Bloco 4: Neste bloco relacionam-se as medidas de Desempenho Operacional. Para 

tanto, por gentileza, assinale com um “x” qual o seu grau de Discordância / 

Concordância quanto ao Desempenho no relacionamento Fornecedor-Comprador, 

em relação aos 2 últimos anos, em cada um dos elementos conforme a escala 

abaixo. 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

O café orgânico em relação aos últimos 2 anos ..................... 
Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Melhorou a qualidade (impurezas) do café orgânico       

2 Melhorou a pontualidade entregas       

3 Reduziu os custos administrativos       

4 Reduziu os custos de matéria prima e mão de obra.       

5 Aumentou a quantidade de vendas do café orgânico       

Bloco 5: Alguns dados adicionais podem contribuir para o detalhamento da 

pesquisa. A resposta das perguntas a seguir é opcional. 

 

Nome da Empresa (opcional):  

 

Município:  

 

Origem do Capital: ( ) Nacional / ( ) Multinacional    (   ) Misto 
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Ramo de Atividade: 

( ) Produtor Agroindustrial 

( ) Empresa de torrefação e moagem de café 

( ) Comércio atacadista 

( ) Comércio varejista 

( ) Outros (Especificar):  

 

Número de empregados da empresa em 2012 (classificação utilizada pela FIESP): 

( ) até 19 empregados 

( ) 20 a 99 empregados 

( ) 100 a 499 empregados 

( ) 500 ou mais empregados 

 

Faturamento anual da empresa em 2012 (classificação do BNDES): 

( ) menor a R$ 2,4 milhões 

( ) entre R$ 2,4 milhões e R$ 16 milhões  

( ) entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões 

( ) entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões 

( ) acima de R$ 300 milhões  

 

Há quanto tempo sua empresa trabalha em parceria com seu fornecedor/cliente? 

( ) menos de 2 anos 

( ) entre 2 a 3 anos 

( ) entre 3 a 5 anos 

( ) acima de 5 anos 

 

Há quanto tempo sua empresa trabalha com café orgânico? 

( ) menos de 2 anos 

( ) entre 2 a 3 anos 

( ) entre 3 a 5 anos 

( ) acima de 5 anos 

 

 

Bloco 6: Por gentileza, caso queira acrescentar algumas observações, utilize o espaço 

abaixo. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado pela colaboração 
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APÊNDICE B – Guia de entrevistas: transcrição das entrevistas  

   

RESPOSTAS – ENTREVISTADO 1 

 

1) Quando você pensa em gestão colaborativa da cadeia de suprimentos do café 

orgânico, quais são os fatores mais importantes? 

“Bom, quando eu penso em cadeia de suprimentos do café orgânico imediatamente me 

vem em mente alguns conceitos dentre eles: a troca de informações entre as empresas. 

Essas informações tem que ser informações relevantes e contribuam para os melhores 

resultados ao longo da cadeia, essas informações tem que suprir as lacunas que podem 

existir entre os elos da cadeia de suprimentos, não podem ser incompletas, ou seja, não 

passando dados que sejam vitais para a informação, caso contrário a informação pode 

ser inútil. 

Para ter essa troca de informações é muito importante, na minha opinião, que as 

empresas mantenham-se sempre em contato, um contato constante, aberto entre todas 

as empresas participantes da CS. Seria importante ter um canal de comunicação entre 

as firmas de duas mãos, ou seja, a informação vai e retorna, não morre em um dos elos, 

você me entende? 

As empresas tenham os mesmo objetivos, ou seja acordos voltados para esse resultado 

comum, sempre observando benefícios para todas as empresas da cadeia de 

suprimentos. É importante também que todo planejamento e decisão sejam promovidos 

de forma conjunta, ou seja, sincronizada. 

Eu ainda citaria a importância do compartilhamento dos custos, dos investimentos, dos 

riscos e dos benefícios ao longo das empresas parceiras da CS. Sem esse 

compartilhamento de custos e etc a gestão da cadeia de suprimentos não funcionaria. 

A parte tecnológica dos seus recursos também devem ser compartilhados como por 

exemplos equipamentos . Também acho importante diferentes canais de informações e 

comunicações  eficientes entre as empresas. 

Eu gostaria de acrescentar que todas as decisões entre os gestores das empresas que 

estão dentro da cadeia tem que estar de acordo com os objetivos e sempre buscando 

atender a demanda de mercado e prontas para resolver os problemas organizacionais. 

Para esse alinhamento nas decisões operacionais está diretamente ligado à 

comunicação efetiva entre as empresas permitindo uma franca troca de informações 

para que as decisões sejam discutidas de forma clara e ampla entre os gestores.” 
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1a. Destas dimensões é possível enumerá-las da mais importante para a menos 

importante? 

“Acho que a troca de informações é fundamental seguida pela eficiência da 

comunicação e a congruência dos objetivos. Por fim elencaria o alinhamento das 

decisões, alinhamento de incentivos e o compartilhamento de equipamentos e 

recursos.”  

 

1b. Você pode explicar cada uma delas? 

“Posso. Em relação a troca de informações as empresas devem manter contato 

trocando as informações que sejam relevantes e pontuais para o desempenho conjunto 

dessas empresas.  

Sobre a comunicação entre as empresas é importante porque essas empresas devem 

manter vários canais para que a comunicação flua de forma corrente  por toda cadeia 

de suprimentos.   

A sincronização das decisões está ligada a gestão conjunta de toda a administração e 

decisão ao longo da CS.  

Objetivos congruentes simplesmente ocorrem quando todas as empresas tem objetivos 

comuns e bom desempenho de uma reflete o bom desempenho da CS.  

Incentivos coerentes ocorrem quando as empresas compartilham custos, benefícios , 

investimentos, risco e melhorias. Por fim acredito que o compartilhamento de recursos 

é a utilização conjunta de equipamentos, suporte técnicos e processos por parte das 

empresas da cadeia de suprimentos.” 

 

2) Quando você pensa em colaboração entre pessoas, quais os fatores mais importantes 

“Bom, para existir colaboração acho que tem  haver confiança. Essa confiança, 

cumplicidade entre empresas e gestores leva à uma comunicação mais efetiva, aberta e 

franca entre as empresas, além de permitir uma troca de informações muitas vezes 

confidenciais, pois todo processo de negociação ou empresarial tem que estar 

envolvido por confiança. Também é importante falar de parceria comercial, no sentido 

de trabalho conjunto e eu citaria também o comprometimento entre os envolvidos como 

sendo fundamental para que os parceiros estejam alinhados e voltados para um bem 

comum. Na minha opinião o comprometimento está alinhado à confiança e ao trabalho 

em grupo, pois todas requerem um bom relacionamento com meu parceiro, esforços 

para desempenhar bem o meu trabalho, que muitas vezes ultrapassam o normal, além 

até de qualquer compensação financeira, você me entende? Um funcionário as vezes 

recebe muito pouco pelo seu trabalho, mas o emprenho é tamanho e a confiança na 
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estrutura ou em seu grupo de trabalho o faz trabalhar e se esforçar de forma 

completa.” 

 

2a. Destas dimensões é possível enumerá-las da mais importante para a menos 

importante? 

“Ah, dessas dimensões que eu consegui enumerar, a confiança é sem duvida a principal 

e mais importante, seguida pelo comprometimento e por fim o trabalho em conjunto ou 

em equipe.” 

 

2b. Você pode explicar cada uma delas?  

“Bom, acho que posso. A confiança ocorre quando os parceiros trocam informações ou 

segredos estratégicos de forma natural com outras empresas parceiras. Compartilhar 

livremente os pensamentos os objetivos e as estratégias da empresa faz parte de uma 

relação de confiança.  

Quanto ao comprometimento acredito que para alcança-lo as empresas precisam fazer 

certos sacrifícios para manter o relacionamento estratégico com seus parceiros 

alinhado ao objetivos de todos.  

O trabalho em equipe desmonta um ambiente competitivo quando pessoas trabalham 

juntas e estão dispostas a trabalhar juntas. Não há uma quebra e os objetivos das 

empresas são alcançados de forma mais rápida.”  

 

3) Quando você pensa em desempenho? 

“Bom, falando em performance em operações sem nenhuma duvida eu citaria a entrega 

eficiente, a qualidade, a pontualidade, a fidelidade ao pedido e o menor custo.” 

Quando falamos de qualidade, estamos falando das questões ligadas à conformidade, 

confiança e durabilidade e confiabilidade do produto. O valor do produto aos olhos do 

consumidor final, compreende? Ah, é importante ressaltar a importância da percepção 

dessas características, ou seja, nosso cliente tem que perceber e acreditar na qualidade 

vendida juntamente com a mercadoria. 

Já falando de custo, estamos falando de menores e melhores preços, preços mais 

adequados, custos menores ao longo da cadeia, custo com mão de obra e custos em 

geral.  

Acredito que o bloco que envolve a entrega eficiente já estaria explicando questões de 

pontualidade e fidelidade ao produto. A entrega tem que ser eficaz e constante para 

manter a fidelidade e não deixar o produto faltar na gôndola. Acredito que nesse bloco 
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de análise se encaixaria a administração de um estoque inteligente e que não levasse 

ao custo desnecessário. 

 

4) Você tem alguma questão, relacionada à gestão da cadeia de suprimentos 

colaborativa, colaboração entre pessoas ou desempenho colaborativo/operacional que 

considera relevante e não foi mencionado? 

“Não, acredito que todas as questões relacionadas a gestão da cadeia de suprimentos, 

colaboração e desempenho foram levantadas com bastante critério.” 

 

FIM DA ENTREVISTA 
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RESPOSTAS – ENTREVISTADO 2 

 

1) Quando você pensa em gestão da cadeia de suprimentos do café orgânico, quais são 

os fatores mais importantes? 

“Se falarmos de gestão de cadeias de suprimentos, observando nossa empresa, eu 

elencaria alguns fatores que nossa empresa acredita serem fundamentais, por exemplo: 

A troca de informações entre as empresas faz parte de nossa cadeia produtiva. É 

importante que essas informações sejam pertinentes. Muitas vezes temos que trocar 

informações até confidenciais para o melhor desempenho desta gestão da nossa cadeia 

de suprimentos. Acho que a comunicação entre todos os elos da cadeia é fundamental, 

essa comunicação tem que ser franca, aberta e tem que partir de todas as empresas 

participantes, assim podemos equacionar os problemas que surgem ao longo da cadeia. 

Também poderia dizer que é fundamental, quando trabalhamos em cadeia, que os 

objetivos das empresas estejam afinados, uns aos outros, ou seja, meus resultados tem 

que estar ligado aos resultados dos demais participantes. 

Isso serve também para os benefícios e custos, ou seja, as empresas tem que estar 

alinhadas nas questões de investimentos, custos, benefícios e riscos. 

Falando um pouco mais da parte gerencial, é importante que as decisões, por parte dos 

gestores que compõem a cadeia de suprimentos, sejam congruentes, ou seja, que sejam 

interligados.” 

 

1a. Destas sete dimensões é possível enumerá-las da mais importante para a menos 

importante? 

“Na minha opinião o fundamental é trocar informações, seguido da comunicação 

eficiente entre as empresas, as demais dimensões acredito que tem o mesmo peso e 

estão iguais em importância, mas insisto que a troca de informações, principalmente 

informações pertinentes e confidenciais, e a comunicação clara e eficiente são 

fundamentais para uma administração da cadeia de suprimentos.” 

 

1b. Você pode explicar cada uma delas? 

“Posso tentar. Hehehehe... Vamos lá: 

Troca de informações – seria o compartilhamento, entre as empresas da mesma cadeia, 

de informações, dados sobre os investimentos, gastos, pesquisas de mercado, estoque, 

financeiros. A troca dessas informações são fundamentais, na minha opinião, para o 

gerenciamento de toda a cadeia. 
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Comunicação entre as empresas – as empresas tem que manter contato permanente, um 

(ou vários) canal de comunicação tem que estar sempre aberto para discutir diferentes 

informações sobre dados do gerenciamento da cadeia. 

Objetivos alinhados – todas as empresas estão atrás de lucro, lucratividade, as 

empresas que pertencem à uma cadeia de suprimentos tem que entender que seu 

objetivo tem que estar alinhado ao do seu parceiro. O que será o bom resultado para 

um, acabará sendo um bom resultado para o outro. Esses objetivos tem que estar 

alinhados, mas não necessariamente serem parecidos ou serem os mesmos. 

Divisão dos custos, incentivos, benefícios e investimentos ocorre quando as empresas 

participantes de uma cadeia elaboram um plano de gastos coerente com o desempenho 

da cadeia, todas as empresas envolvidas devem estar alinhadas. 

Alinhamento das decisões organizacionais – As empresas devem estar alinhadas em 

suas decisões, ou seja, toda a decisão organizacional deve estar alinhada com as 

perspectivas das empresas parceiras.” 

 

2) Quando você pensa em colaboração, quais os fatores mais importantes? 

“Quando eu penso em colaboração imediatamente me vem em mente dois aspectos. Um 

deles é o trabalho em grupo e a confiança. Para existir o trabalho em grupo é 

fundamental que exista uma confiança. É importante que eu confie em algumas pessoas 

para conseguir desempenhar o trabalho em grupo com eficiência. Entendo que a 

confiança não precisa necessariamente ser uma confiança pessoal, mas uma confiança 

profissional. Posso não conhecer profundamente uma pessoa em seu íntimo, mas confio 

no trabalho desta pessoa, sei que seu trabalho é exemplar, portanto confio nele como 

profissional, seria muito fácil trabalhar em grupo seguindo essa premissa. Acredito que 

para existir o trabalho em grupo e a confiança a pessoa precisa estar focada também, 

determinada a trabalhar em grupo, buscando a máxima eficiência profissional do 

grupo.” 

 

2a. Destas dimensões é possível enumerá-las da mais importante para a menos 

importante? 

“Dentro de colaboração? Ok. 

Acho que a confiança é fundamental e imprescindível. O trabalho em grupo também é 

fundamental, mas ele nasce e só pode funcionar com eficiência existindo confiança. 

Por fim a determinação, a entrega, os membros do grupo precisam estar focadas nas 

atividades.” 
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2b. Você pode explicar cada uma delas?  

“Vejamos. 

Confiança existe quando um pessoa (ou empresa) confia em sua semelhante. Já falei 

isso, mas repito, na minha opinião, confiança está muito mais ligada às questões 

profissionais do que pessoais. É fundamental existir confiança em lato sensu, mas 

acredito que em muito grupos ou equipes de trabalho, você possa não conhecer 

profundamente a vida pessoal do seu parceiro e mesmo assim confiar cegamente em 

seu trabalho, em seu lado profissional. Trabalho em grupo ocorre quando um grupo de 

pessoas (ou empresas) resolvem, não individualmente, equacionar os problemas e 

percalços do dia a dia profissional. A determinação, foco, entrega, acredito que são 

conceitos ligados ao comprometimento, ou seja, a pessoa (ou empresa) tem que estar 

comprometida com o grupo e com seus parceiros profissionais para que exista uma 

colaboração efetiva, consciente e eficiente.” 

  

3) Quando você pensa em desempenho, quais são os fatores que mais se destacam. 

“Como estamos falando de cadeia de suprimentos, vou pensar em desempenho nas 

operações de forma isolada e independente do desempenho financeiro, ou seja, o 

retorno do dinheiro investido e lucratividade. 

Em operações, aqui em nossa empresa e pensando em Cadeia de Suprimentos eu 

citaria a qualidade do nosso produto/serviço. A eficiência do nosso custo, ou seja, ao 

longo da cadeia de suprimentos, conseguimos equacionar da melhor forma os custos, 

tornando nossa cadeia mais eficiente. A entrega eficiente é fundamental pensando em 

operações, é muito importante que nosso produto esteja na hora certa, no local certo e 

na quantidade certa para nosso comprador/cliente. É muito importante que nossos 

parceiros confiem na nossa entrega na hora, local e quantidade certa. Por fim, eu diria 

que é fundamental para a eficiência em operações que a empresa (ou cadeia de 

suprimentos) consiga rapidamente responder de forma correta e eficiente ao mercado. 

Os tipos de clientes mudam, o mercado muda, as demandas mudam, uma empresa e 

seus parceiros da cadeia de suprimentos tem que estar ligados às mudanças para poder 

atendê-las de forma correta e precisa.” 

 

4) Você tem alguma questão, relacionada à gestão da cadeia de suprimentos 

colaborativa, colaboração entre pessoas ou desempenho colaborativo/operacional que 

considera relevante e não foi mencionado? 

“Não gostaria de acrescentar nada. Obrigado.” 

 

FIM DA ENTREVISTA 
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RESPOSTAS – ENTREVISTADO 3 

 

1) Quando você pensa em gestão da cadeia de suprimentos do café orgânico, quais são 

os fatores mais importantes? 

“Eu estudei algumas coisas relacionadas a gestão da cadeia de suprimentos em uma 

especialização que fiz. Lembro-me que inúmeros fatores foram apresentados, mas para 

mim somente alguns são verdadeiramente importantes quando falamos de cadeia de 

suprimentos. É importantíssimo, diria até vital para as empresas que trabalham em 

cadeia a troca de informações entre todas as empresas envolvidas, essas informações 

tem que ser pertinentes à atividade de cada cadeia produtiva, é claro. 

As decisões ao longo da cadeia de suprimentos, ou seja, quando falamos das empresas 

envolvidas, tem que ser sincronizadas. Toda decisão que envolve planejamento, 

promoções, investimentos e soluções de problemas tem que ser sincronizada com cada 

decisão das empresas envolvidas na cadeia.  

Assim eu diria também para os objetivos. Os resultados à serem alcançados por uma 

empresa e suas parceiras dentro de uma cadeia de suprimentos tem que estar 

alinhados. 

Os incentivos financeiros também devem estar alinhados entre as empresas parceiras 

dentro de uma cadeia de suprimentos, sejam eles custos nas operações, benefícios, 

investimentos, lucros e riscos. Entendo que seja também importante, para a gestão da 

cadeia de suprimentos, canais de comunicação eficientes ao longo da cadeia, que 

possam de uma forma aberta, clara e transparente manter a comunicação ativa e 

permanente entre empresas parceiras dentro de uma cadeia de suprimentos. 

Eu levantaria ainda a questão da administração de conhecimento. Essa administração 

precisa ser conjunta, ou seja, as empresas e suas parceiras na cadeia de suprimentos 

precisam identificar e utilizar novos e dinâmicos conhecimentos.” 

 

1a. Destas sete dimensões é possível enumerá-las da mais importante para a menos 

importante? 

“A mais importante, na minha opinião, é a troca de informações. Todas essas outras 

dimensões são importantes e precisam uma das outras para manter a boa gestão da 

cadeia de suprimentos, não acho que uma possa ser elencada como mais ou menos 

importante. É fundamental trocar informações, manter canais de comunicação 

eficientes, para que essas informações sejam trocadas com eficiência, além de manter 

sincronizados os objetivos, as decisões gerenciais e os investimentos.” 
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1b. Você pode explicar cada uma delas? 

“Vamos tentar. 

Na troca de informação, como o nome mesmo já diz, deve existir uma troca franca e 

oportuna de informações que sejam importantes para o desempenho de todas as 

empresas envolvidas, a ausência desta troca de informação pode trazer problemas ao 

longo da cadeia de suprimentos envolvendo por exemplo estoques e custo. 

Na comunicação integrada, se podemos chamar assim, é importante que haja, entre as 

empresas canais tecnológicos e eficientes para troca rápida, imediata e limpa das 

informações. 

A criação de novos conhecimentos, estaria ligada à ideia da pesquisa por novos 

produtos, demandas ou serviços. 

A sincronização e alinhamento dos objetivos, decisões gerenciais e incentivos estão 

interligadas entre si, na minha opinião. Toda decisão de uma empresa e seus parceiros 

tem que estar alinhada às demais empresas da Cadeia de Suprimentos levando-se em 

conta os seus objetivos, ou seja, as decisões estão ligadas aos objetivos pretendidos e 

aos benefícios, custos, gastos, investimentos e riscos.” 

 

2) Quando você pensa em colaboração, quais os fatores mais importantes? 

“Na minha opinião, a colaboração está envolvida por três conceitos interligados entre 

si. É muito importante esclarecer isso. 

Na colaboração o braço mais forte e o que sustenta qualquer relacionamento 

colaborativo é a confiança. Toda a relação colaborativa, seja em qual nível for, precisa 

de confiança. Em nosso setor o agronegócio e principalmente na venda de produtos de 

origem orgânica a confiança é indispensável. Quando falo de confiança, estou falando 

de confiança empresarial, uma confiança na empresa ou no trabalho desenvolvido por 

uma empresa ou pessoa. Posso confiar em um parceiro sem saber se na verdade ele 

rouba o cunhado, mesmo porque, não envolvendo e nem tendo reflexos nos negócios, 

pouco pode me importar o que o cidadão faz dentro de sua casa. 

O trabalho em equipe é muito importante para que exista o conceito de colaboração. A 

ideia de colaboração já dá a ideia de que existe mais de uma pessoa envolvida e que 

estariam (essas duas ou mais pessoas) trabalhando juntas, colaborando uma com a 

outra. Já o comprometimento é importante para que os parceiros mantenham o bom 

relacionamento. Os parceiros tem que compreender que a colaboração é um conceito 

positivo que ajudará na resolução de problemas e no efetivo trabalho mais rápido, 

limpo e eficiente.”  
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2a. Destas dimensões é possível enumerá-las da mais importante para a menos 

importante? 

“Acho que confiança é sem dúvida a mais importante. Sem confiança qualquer relação 

comercial pode ser abalada. A confiança, seja ela no que for, deve existir, sempre. 

O comprometimento das empresas e pessoas envolvidas é importante também, seguida 

pelo trabalho em equipe que é alimentado por esses outros dois conceitos. Acho que 

onde existe confiança e comprometimento, teremos um eficiente trabalho em grupo e 

por consequência uma eficaz colaboração.” 

 

2b. Você pode explicar cada uma delas?  

“Acredito que na questão 1 eu já tenha deixado claro como entendo cada um dos 

conceitos envolvidos. Mas vamos lá. 

A confiança é exatamente a confiança (risos). Empresas e pessoas devem confiar, ter 

um relacionamento de confiança, pelo menos profissional com seu parceiro para que a 

roda da empresa gire com eficiência. 

O comprometimento podemos entender como sacrifícios, vontade de fazer parcerias, 

vontade de manter parcerias, gostar de onde trabalha, estar adequado com o que 

trabalha, vestir a camisa da empresa, querer crescer profissionalmente com a empresa. 

Trabalho em grupo ocorre quando mais de uma pessoa resolver, muitas vezes por 

motivos estratégicos, desenvolver projetos e trabalhos de forma conjunta, ou seja, um 

ajudando seu parceiro para o bem da empresa e de seus parceiros.” 

  

3) Quando você pensa em desempenho, quais são os fatores que mais se destacam. 

“Existem diversos aspectos ligados aos desempenho. O desempenho pode ser 

simplesmente o financeiro, onde tendo lucro, retorno dos investimentos e pouco custos 

envolvidos, uma empresa estaria tendo um bom desempenho. Acho que hoje em dia, 

pensando em um planeta onde a concorrência ocorre mais entre cadeias de 

suprimentos, o desempenho pode ter outras facetas, por exemplo, a questão da 

eficiência da entrega é fundamental para o desempenho da gestão da cadeia de 

suprimentos. Eficiência logística é fundamental nos dias de hoje. 

Acho que a qualidade do produto e dos serviços envolvidos pré e pós-venda é também 

muito importante. Hoje em dia o consumidor procura por qualidade, o produto tem que 

ter um valor adequado para esse consumidor, ou seja, tem que atender alguns padrões 

de qualidade criados por normas e outros que estão na percepção do cliente final. 

Levando-se em conta um pouco a questão financeira, o controle dos custos, ao longo de 

toda as operações envolvidas no abastecimento, também poderia ser citado como uma 
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característica importante do desempenho de uma cadeia de suprimentos do café 

orgânico. 

Acho que as empresas tem que estar prontas a atender seus clientes e o mercado da 

maneira que a demanda pede. A demanda é dinâmica, os pedidos são dinâmicos, os 

desejos e necessidades mudam também com muito dinamismo, os processos 

empresariais também tem que ser dinâmicos, o que quero dizer, quero dizer que uma 

empresa tem que estar pronta para atender um novo mercado e apresentar inovações 

em produtos e serviços. 

Bom, acredito que é isso que equacionaria o problema do desempenho dentro na gestão 

de cadeias de suprimentos.” 

 

4) Você tem alguma questão, relacionada à gestão da cadeia de suprimentos 

colaborativa, colaboração entre pessoas ou desempenho colaborativo/operacional que 

considera relevante e não foi mencionado? 

“Não. E espero ter conseguido ajudar de alguma maneira esta pesquisa.” 

 

FIM DA ENTREVISTA 
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APÊNDICE C – Matriz assertivas 

 

1) GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS (SCM) 
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1 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos trocam informações relevantes. 

 x x x         x x x      

2 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos trocam informações oportunas. 

 x x x         x x x      

3 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos trocam informações precisas. 

 x x x         x x x      

4 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos trocam informações completas. 

 x x x         x x x      

5 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos trocam informações confidenciais. 

 x x x         x x x      

C
o

n
g

ru
ên

ci
a 

n
o

s 
O

b
je

ti
v
o
 

1 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos tem acordos voltados aos objetivos 

da cadeia de suprimentos. 

    x x               

2 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos tem acordos voltados à importância 

da colaboração na cadeia de suprimentos. 

    x x               

3 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos tem acordos voltados à importância 

de melhorias que beneficiem a cadeia de 

suprimentos. 

    x x               

4 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos concordam que nossos objetivos 

podem ser alcançados através do trabalho voltado 

para os objetivos gerais da cadeia de suprimentos. 

    x x               

5 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos planejam, de forma conjunta, a 

implementação de colaboração voltada para 

atingir os objetivos da cadeia de suprimentos. 

x    x x               

S
in

cr
o
n

iz
aç

ão
 n

as
 d

ec
is

õ
es

 

1 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos planejam, de forma conjunta, eventos 

promocionais. 

x      x              

2 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos desenvolvem, de forma conjunta, as 

previsões de mercado. 

x      x              

3 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos administram, de forma conjunta, todo 

o inventário. 

x      x              

4 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos planejam, de forma conjunta, a 

variedade de produtos. 

x      x              

5 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos trabalham, de forma conjunta, para 

encontrar soluções. 

x      x              
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A

li
n

h
am

en
to

 d
e 

In
ce

n
ti

v
o

s 

1 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos desenvolvem, de forma conjunta, 

sistemas sistema para avaliar e divulgar o seu 

desempenho. 

x       x        x     

2 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos compartilham custos. 

x       x        x     

3 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos compartilham benefícios. 

x       x        x     

4 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos compartilham os riscos. 

x       x        x     

5 O incentivo para nossa empresa é compatível com 

nosso investimento e risco. 

x       x        x     

C
o

m
p

ar
ti

lh
am

en
to

 d
e 

R
ec

u
rs

o
s 

1 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos cruzam frequentemente as equipes 

organizacionais no processo de melhoria. 

x        x x          x 

2 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos disponibilizam pessoas para 

gerenciar os processos colaborativos. 

x        x x          x 

3 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos compartilham os suportes técnicos. 

x        x x          x 

4 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos compartilham equipamentos. 

x        x x          x 

5 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos compartilham recursos financeiros e 

não financeiros. 

x        x x          x 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 C
o

la
b

o
ra

ti
v

a 

1 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos têm contatos frequentes em uma base 

regular. 

          x x         

2 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos têm uma comunicação aberta e de 

duas vias. 

          x x         

3 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos têm uma comunicação informal. 

          x x         

4 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos têm muitos canais diferentes de 

comunicação. 

          x x         

5 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos procuram discutir entre si para chegar 

às decisões. 

          x x         

C
ri

aç
ão

 C
o

n
ju

n
ta

 d
e 

 

C
o

n
h

ec
im

en
to

 

1 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos pesquisam e adquirem novos e 

relevantes conhecimentos de forma conjunta. 

                x x x  

2 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos assimilam e aplicam os 

conhecimentos relevantes de forma conjunta. 

                x x x  

3 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos identificam as necessidades dos 

clientes de forma conjunta. 

                x x x  

4 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos descobrem mercados novos e 

emergentes de forma conjunta. 

                x x x  

5 Nossa empresa e parceiros da cadeia de 

suprimentos identificam as intenções e 

capacidades de nossos concorrentes de forma 

conjunta. 

                x x x  
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2) COLABORAÇÃO 
 

 

Assertivas x Autores 

K
n

ig
h
t 

(2
0

0
0

) 

K
u

m
ar

; 
P

ad
d

is
o

n
 (
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0
0

0
) 

D
y

er
 e

 S
in

g
h

 (
1

9
9

8
) 

E
v

an
s 

e 
W

o
lf

 (
2

0
0

5
) 

N
o

o
te

b
o

o
m

 e
t 

al
. 
(2

0
0
3

) 

N
o

v
el

i 
et

 a
l.

 (
2
0

0
6

) 

S
im

ch
i-

L
ev

i 
et

 a
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2
0

0
3

) 

S
in

g
h

 e
 S

ir
d

es
h

m
u
k

h
 (

2
0

0
0

) 

S
q

u
ir

e 
et

 a
l.

 (
2
0

0
9

) 

R
o

u
ss

ea
u

 e
t 

al
. 

(1
9
9

8
) 

D
w

y
er

 e
t 

al
. 

(1
9

8
7

) 

G
ra

n
t 

(2
0
0

3
) 

H
er

zo
g

 e
t 

al
. 

(2
0
0

1
) 

K
n

o
w

 e
 S

u
h

 (
2

0
0

3
) 

M
o

w
d

aa
y

 e
t 

al
. 

(1
9

7
9

) 

S
w

ai
le

s 
(2

0
0
2

) 

B
en

b
u
n

am
-F

ic
h

 e
 H

il
tz

 (
1

9
9

9
) 

C
an

n
o
n

 e
 H

o
m

b
u

rg
 (

2
0

0
1

) 

H
ar

d
y

 e
t 

al
. 

(2
0
0

3
) 

N
al

eb
u

ff
 e

 B
ra

n
d

en
b
u

rg
er

 (
1

9
9

6
) 

S
al

as
 e

t 
al

. 
(2

0
0

0
) 

C
o

n
fi

an
ça

 

1 Minha empresa mantém informações e atualizadas a 

respeito de seus parceiros, sem no entanto, dividir 

todos os segredos ou informações estratégicas. 

 x x x x x x x x x            

2 Minha empresa tem uma pragmática e sensível 

discussão com os parceiros, a respeito do que 

gostaríamos de vê-los e o que eles poderiam fazer 

por nós. 

 x x x x x x x x x            

3 Minha empresa tem um profundo conhecimento de 

seus parceiros e vice-versa. 

 x x x x x x x x x            

4 Sob o ponto de vista de minha empresa, a relação 

com outras empresas é mais colaborativa do que 

adversária. 

 x x x x x x x x x            

5 Minha empresa compartilha diversos pensamentos, 

crenças e valores, livremente e francamente, com 

nossos parceiros. 

 x x x x x x x x x            

C
o

m
p

ro
m

et
im

en
to

 

1 Minha empresa tem uma disposição para fazer 

sacrifícios de curto prazo para manter o bom 

relacionamento com os parceiros. 

          x x x x x x      

2 Para nós, aliança estratégica não é somente para 

fazer parcerias, mas de alguma forma, proporcionar 

compensação econômica. 

          x x x x x x      

3 Para minha empresa, o aspecto mais importante para 

nossos empregados é a sua atualização profissional 

e não somente a sua conexão com o atual 

empregador. 

          x x x x x x      

4 Nosso empregado quer desenvolvimento 

profissional e treinamento para reduzir a 

dependência do empregador atual. 

          x x x x x x      

5 Para atender nossos parceiros, a minha empresa, 

coloca esforços extra que vai além da obrigação 

contratual. 

          x x x x x x      

T
ra

b
al

h
o
 e

m
 E

q
u

ip
e 

1 Na minha empresa, o controle administrativo é mais 

eficiente do que o autocontrole dos empregados. 

x                x x x x x 

2 Em minha empresa os empregados são 

caracterizados, por trabalharem e equipe, estando 

dispostos e capacitados para socorrerem seus 

colegas. 

x                x x x x x 

3 Em minha empresa os empregados são 

influenciados pelo contexto da competitividade e 

das necessidades de atendimento dos nossos 

clientes. 

x                x x x x x 

4 Em nossa empresa os integrantes das equipes de 

trabalho, socorrem e apoiam-se mutuamente, 

ajudando nas conclusões das tarefas. 

x                x x x x x 

5 Em nossa empresa os empregados são 

caracterizados pela flexibilidade, adaptação, crenças 

e atitudes. 

x                x x x x x 
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3) DESEMPENHO  
 

 

Assertivas x Autores 

 W
ar

d
 e

t 
al

. 
(1

9
9

8
) 

 K
ay

n
ak

 (
2

0
0

3
) 

 S
la

ck
 (

2
0

0
9

) 

 D
o

rn
ie

r 
et

 a
l.

 (
2
0

0
0

) 

 B
o

w
er

so
x

 e
t 

al
. 

(2
0

0
4

) 

 V
it

al
e 

et
 a

l.
 (

1
9

9
4

) 

 G
er

w
in

 (
1
9

9
3

) 

 R
o

se
n

zw
ei

g
 e

t 
al

. 
(2

0
0

3
) 

 F
er

d
o

w
s 

e 
M

ey
er

 (
1
9

9
0

) 

Q
u

al
id

ad
e 

1 Conformidade de qualidade x x x x x x  x x 

2 Durabilidade de Produto x x x x x x  x x 

3 Confiabilidade de Produto x x x x x x  x x 

4 Desempenho da Qualidade (não conformidades internas e 

externas) 

x x x x x x  x x 

5 Percepção geral da qualidade por parte dos clientes x x x x x x  x x 

C
o

n
fi

ab
il

id
ad

e 
d

e 
E

n
tr

eg
a 1 Confiabilidade de entregas no tempo previsto (on time 

delivery) 

x  x x      

2 Pronta resposta às reclamações de clientes x  x x      

3 Cycle time de entrega (tempo do processamento de ordem a 

entrega) 

x  x x      

4 Flexibilidade nas entregas (capacidade de atender a maior 

complexidade de entregas com mesmo recurso em ativos) 

x  x x      

5 Tempo de residência de produtos acabados em estoque (giro 

de inventário) 

x  x x      

F
le

x
ib

il
id

ad
e 

d
e 

P
ro

ce
ss

o
 

1 Habilidade para rapidamente mudar o mix de produtos 

(Função da demanda) 

x   x   x   

2 Habilidade para rapidamente mudar o volume de produção de 

acordo com o mix (O cliente 1 reduziu a demanda. Aproveita-

se o espaço para produzir para o cliente 2) 

x   x   x   

3 Habilidade de produzir mais produtos com mesma base de 

ativos (variedade) 

x   x   x   

4 Habilidade de converter em produto uma demanda do cliente 

(pedido urgente) 

x   x   x   

5 Habilidade em alterar rapidamente a capacidade de produção 

(Reduzindo em período de baixa demanda e aumentando em 

período de alta demanda) OBS: Esta assertiva é diferente da 

(2). Exemplo: Se não houver demanda para o dia todo, a 

empresa tem planos para deslocar funcionários para outras 

atividades. 

x   x   x   

E
fi

ci
ên

ci
a 

em
 C

u
st

o
 

1 Oferecer produtos de menor preço que competidores x  x x     x 

2 Produzir produtos a custos internos menores que 

competidores 

x  x x     x 

3 Efeitos positivos sobre o custo associado a mão de obra x  x x     x 

4 Efeitos positivos sobre o custo de consumo de matéria prima x  x x     x 

5 Efeitos positivos sobre o custo em investimentos em ativos 

operacionais 

x  x x     x 

 

 

 


