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RESUMO 
 

Entende-se que as estratégias adotadas pelas empresas, em um mercado competitivo e 
globalizado, como o verificado atualmente, definem como os processos internos serão 
desenvolvidos e operados de forma a proporcionar um determinado desempenho para seus 
clientes finais. Tais consumidores esperam resultados padronizados a partir de prioridades 
competitivas, englobando uma rápida resposta às suas necessidades, em constante 
modificação, e a entrega de produtos que possam proporcionar o desempenho esperado, tanto 
em relação ao seu funcionamento como quanto à adequação ao seu propósito. Baseado nestes 
conceitos, o presente estudo teve como objetivo compreender a existência do alinhamento 
entre as estratégias das empresas do setor de bens de capital e suas capabilidades e sua relação 
com o desempenho de negócios. Para que tal objetivo fosse alcançado, a pesquisa foi dividida 
em duas fases, uma exploratória de metodologia qualitativa, realizada com 7 participantes do 
setor pesquisado, que visou contribuir para a composição dos construtos de estratégias, 
capabilidades e desempenho e serviu de base para a elaboração do questionário aplicado na 
segunda fase, de cunho descritivo e metodologia quantitativa, aplicado em uma amostra de 85 
participantes do setor de bens de capital, selecionados de forma não-probabilística e que 
diagnosticou a relação entre estratégia da empresa, suas capabilidades e seu desempenho. Os 
resultados demonstraram que as estratégias empresariais estavam ligadas à ações de melhoria 
contínua e de equipamentos, atividades de acompanhamento do processo do pedido, como 
reuniões de planejamento e etapas de aprovação e qualificação de fornecedores. As 
capabilidades operacionais foram caracterizadas por treinamento e produção de variedade de 
produtos (mix) e alterações de volume de produção. Por conta dos resultados obtidos foi 
possível concluir que existe uma relação entre os construtos e que o alinhamento das 
estratégias e capabilidades identificadas possuíram um efeito total de 34,3% no desempenho 
das empresas participantes, caracterizado por melhora no ciclo e taxa de entrega e redução de 
problemas produtivos e devoluções.  

 
Palavras-chave: Alinhamento estratégico; Capabilidades; Qualidade; Flexibilidade; 
Desempenho. 
 
Linha de Pesquisa: Recursos e Desenvolvimento Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

It is possible to understand that the strategies adopted by companies, in such competitive and 
globalized market, such as the one operated nowadays, define how the internal processes will 
be developed and practiced in a way they can present a determined performance to the final 
customers. Such consumers expect pre-conceived results, based on competitive priorities 
which can represent a quick response to their needs, in constant modification, and the delivery 
of products that are able to function properly and due to their purpose. Based on such 
assumptions, the present study had as main objective to understand if the existence of an 
alignment between the strategies of companies from the capital goods sector and its 
operational capabilities has any relation with their business performance. To achieve such 
objective, the study was divided in two phases, the first exploratory and with qualitative 
methodology, made with 7 participants from the researched sector, in order to contribute with 
the composition of the constructs of strategy, capabilities and performance, as well as to 
define the instrument of the second phase, that was descriptive and quantitative and applied to 
a sample of 85 respondents from the capital goods sector, selected through non-probabilistic 
methods, aimed to diagnose the relation between the strategy of the companies, its capabilities 
and performance. The results showed that the company strategies were connected to 
continuous improvement, equipment improvement, order process follow up, with activities 
such as planning meetings and approval steps, as well as suppliers qualification. The 
operational capabilities were composed by training and mix and volume production. From the 
results obtained it is possible to conclude that there is a relation between the proposed 
constructs and that the alignment of the identified strategies and capabilities had a total effect 
of 34,3% in the performance of the participants companies, represented by an improvement 
on the delivery and order cycle and reduction of productive problems and returns.  
 
Key-words: Strategic Alignment; Capabilities; Quality; Flexibility; Performance 
 
Research Line: Resources and Business Development 
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1 O PROBLEMA 

 

1.1 Introdução 

 
É possível identificar empresas que se destacam no mercado como possuidoras de 

aspectos diferenciados de seus concorrentes. Tais empresas conquistam seus clientes 

proporcionando resultados superiores com maior performance em seus negócios 

comparativamente à empresas atuantes nos mesmos mercados e com produtos similares. 

Esta diferenciação é classificada por Barney e Hesterly (2011) como vantagem 

competitiva e possui um processo estratégico de elaboração e implementação. 

  

Para que a empresa possa alinhar a implementação da estratégia empresarial à sua 

concepção, ela deve compreender em seu planejamento o desenvolvimento e/ou aquisição 

de capabilidades operacionais que apóiem o resultado desejado. Neste sentido, o 

crescimento da organização seria limitado pelas oportunidades produtivas derivadas da 

conjunção das capabilidades controladas pela empresa e a estrutura administrativa 

utilizada para coordená-las. (BARNEY; CLARK, 2007). 

 

As capabilidades são definidas como um subconjunto de recursos que permitem à 

empresa aproveitar por completo os recursos que ela controla. Recursos, por sua vez, são 

definidos por Barney e Hesterly (2011) como ativos possuídos pela empresa, que podem 

ser tangíveis ou intangíveis e que funcionarão como apoio para a implementação das 

estratégias concebidas. 

 

Mercados em constante modificação causada por alterações no ambiente externo em 

relação às preferências dos consumidores, posturas dos concorrentes, políticas 

governamentais, fatores econômicos ou mesmo mudanças tecnológicas, demandam que a 

empresa possua uma estratégia dinâmica, alinhando suas capabilidades ao mercado de 

forma contínua, levando a uma maior performance em comparação com empresas que não 

os tratam desta forma (LYNCH; KELLER; OZMENT, 2000).  

 

Um exemplo de empresas que utilizaram suas capabilidades em consonância com as 

alterações de mercado são as empresas de TV a cabo, como NET, TVA e Sky, que 

substituíram as antigas locadoras de filmes VHS e, posteriormente DVD. Na mesma onda 
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de inovações tecnológicas, surgem empresas como a Netflix, que oferece locação de 

filmes por intermédio da internet e que entregam seu produto através do aparelho de 

televisão ou vídeo-game, via modem. Estas empresas possuem competências essenciais 

que vão de encontro a uma nova necessidade do consumidor que deseja receber seu 

produto com comodidade e no conforto de sua residência. 

 

Hitt et. al. (2005) definem competências essenciais como um conjunto de habilidades 

ou tecnologias que a organização dispõe e que lhes serve de base para gerar benefícios aos 

clientes, como uma fonte de vantagem competitiva. Barney e Hesterly (2011) indicam 

algumas competências essenciais de empresas conhecidas mundialmente: 

 

1. Coca-cola – controle da função marketing e capacidade para valorizar a marca; 

2. Sony – miniaturização; 

3. Petrobras – tecnologia de ponta na exploração do petróleo; 

4. 3M – inovação e processo de desenvolvimento de produtos 

 

Todos os exemplos acima demonstram como as organizações podem basear-se em 

suas competências essenciais alinhadas as suas estratégias (LOBATO; JAMIL; TORRES; 

RODRIGUES, 2006), resultando em capabilidades diretamente ligadas ao desempenho de 

negócios desejado. Quando internalizadas e fixadas nas rotinas e práticas organizacionais 

da empresa, as capabilidades se tornam distintivas, ou seja, diferenciam a empresas das 

demais organizações do mesmo mercado enquanto que tornam complexa a identificação 

dos fatores que efetivamente caracterizam a vantagem da empresa, dificultando sua 

imitação (LYNCH; KELLLER; OZMENT, 2000, p. 49). 

 

As capabilidades distintivas podem ser estabelecidas em diversas áreas da empresa, 

contudo, as atividades inerentes à cadeia de suprimentos são vistas por autores da área 

como a nova fronteira para o estabelecimento de vantagem competitiva. Um exemplo 

disso são as recentes ações da cadeia de varejo Wal-Mart: “o sistema de abastecimento do 

Wal-Mart é difícil ou impossível de ser imitado, o que faz com que a empresa mantenha 

uma vantagem competitiva no mercado” (LYNCH; KELLLER; OZMENT, 2000, p. 50). 

 

A Cadeia de Suprimentos, segundo Morash (2001), possui elementos de capabilidades 

que, quando alinhados estrategicamente pela empresa, podem impactar diretamente nos 
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resultados desejados pelo consumidor final. Tais resultados são considerados como 

prioridades competitivas que podem levar o consumidor à decisão de compra em uma 

empresa e não em outra. Destacam-se, entre as principais prioridades desejadas pelos 

consumidores, o nível de serviço, a qualidade, a informação e a flexibilidade (MORASH, 

2001, p.42).   

 

Slack (1993) elenca fatores importantes para o posicionamento competitivo da 

empresa e valorizados pelos consumidores: qualidade, velocidade, confiabilidade, 

flexibilidade e custo. É possível identificar que todos os fatores estão diretamente ligados 

com a Gestão da Cadeia de Suprimentos e os resultados que a mesma visa entregar aos 

seus clientes.  

 

A cadeia de suprimentos e suas prioridades competitivas podem se adaptar aos desejos 

dos consumidores em relação às características do produto e do mercado. É o que indica 

Fisher (1997) ao afirmar que a empresa pode desenhar cadeias que sejam mais adequadas 

a produtos funcionais ou cadeias condizentes com o comportamento de produtos 

inovadores. Para o autor, produtos funcionais são aqueles que possuem uma demanda 

previsível, ciclos de vida acima de 2 anos, grande variedade e um tempo de entrega de 6 

meses a 1 ano. Já produtos inovadores possuem uma demanda imprevisível, um ciclo de 

vida de 3 meses a 1 ano, alta variedade e mix oferecidos e um tempo de entrega de 1 dia a 

2 semanas. Pode-se perceber a diferença para a configuração da cadeia de suprimentos 

que abastece um e outro tipo de produto. Para produtos funcionais, uma cadeia 

fisicamente eficiente seria mais adequada e para produtos inovadores, uma cadeia 

responsiva ao mercado se adéqua melhor às características do produto. 

 

Vachon et. al. (2009) também afirmam que as prioridades competitivas podem tomar 

duas dimensões: dimensão de eficiência (perseguir sistematicamente a redução de 

desperdício e a eliminação de operações que não adicionam valor) e dimensão de 

responsividade (habilidade na cadeia em responder rapidamente aos movimentos do 

mercado).  

 

Alguns mercados podem priorizar as dimensões a partir de suas características 

próprias, como é o caso do mercado de bens de capital. Segundo relatório da Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas (ABIMAQ, 2011), o mercado de empresas fabricantes 
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de bens de capital apresentou nos últimos anos uma ineficiência sistêmica, agravada pelo 

crescimento chinês, afetando o preço dos produtos manufaturados e reduzindo seu 

comércio em escala global. Tal área de negócios vem perdendo gradativamente mercado 

doméstico e exportações, fator acentuado pelas ineficiências da indústria brasileira, antes 

encobertas pelas diferenças cambiais.  

 

Os clientes deste mercado prezam por um atendimento diferenciado, ou seja, os 

produtos são confeccionados sob encomenda, em sua maioria, o que leva a uma ligação 

direta com o cliente e o resultado exigido por ele. Duas prioridades competitivas surgem 

de forma pontual como característica deste mercado: a qualidade e a flexibilidade. 

 

A qualidade surge como prioridade consagrada e intrínseca nos processos da Produção 

e da Cadeia de Suprimentos. Para Chase et. al. (2006), a qualidade significa produzir um 

produto sem defeitos e conforme as especificações definidas, que no setor de bens de 

capital, geralmente ficam a cargo do projeto do cliente. É uma condição mínima para que 

a empresa possa estar presente no mercado. Vachon et. al. (2009), indicam que a 

qualidade serve como fundamentação para que as demais prioridades possam ser 

oferecidas aos clientes. Neste aspecto, esta prioridade de qualidade vai ao encontro da 

dimensão de eficiência. 

 

A flexibilidade surgiu com o aumento da exigência do cliente em relação ao 

atendimento, não somente às especificações do produto, mas também adaptações da 

empresa fabricante ao seu cronograma. Principalmente no setor de bens de capital, os 

produtos produzidos seguem um planejamento de fabricação de médio a longo prazo e 

conseguir se adaptar ao longo deste processo pode representar um importante diferencial 

de mercado. Para Chase et. al. (2006) e Paiva (2009) a empresa flexível possui uma ampla 

variedade de produtos, combinações e volumes de produção, sendo assim, é possível 

alinhar a flexibilidade à dimensão responsiva das prioridades competitivas. 

 

A partir do referencial de pesquisa definiu-se que o recorte para o presente estudo 

seria realizado em relação aos critérios competitivos mais importantes para o setor 

estudado, um setor que preza pela eficiência em seus produtos e responsividade para 

fabricação por projeto. Portanto, as prioridades competitivas tratadas foram a qualidade e 
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a flexibilidade, em consonância com as definições de Fisher (1997) e Vachon et. al. 

(2009), considerando a qualidade como eficiência e a flexibilidade como responsividade. 

 

Desta forma delimitou-se, porém aprofundou-se o estudo a fim de responder à 

seguinte problemática: Existe relação entre as estratégias empresariais, seu 

alinhamento com as capabilidades operacionais (de qualidade e flexibilidade) e o 

desempenho de negócios em empresas localizadas na cadeia de suprimentos do setor 

de bens de capital? 

 

1.2 Objetivos 

 
 

 

A partir da problemática estabelecida, formulou-se o objetivo geral como: 

compreender como a existência do alinhamento dos construtos de estratégias empresariais 

e capabilidades operacionais (de qualidade e flexibilidade) pode se relacionar com o 

desempenho de negócios em empresas pertencentes à cadeia de suprimentos do setor de 

bens de capital.  

 

Os objetivos específicos foram estabelecidos desdobrando o objetivo geral a partir do 

seu resultado esperado, conforme abaixo: 
 

1. Identificar o significado de desempenho de negócios para empresas presentes na 

cadeia de suprimentos do segmento a ser analisado; 

2. Relacionar as capabilidades operacionais (de qualidade e flexibilidade) que atendam a 

este desempenho; 

3. Entender como a empresa elabora e opera as estratégias empresariais a fim de 

obter/desenvolver/utilizar as capabilidades operacionais necessárias para o alcance do 

desempenho desejado. 
 

A partir do cumprimento dos objetivos específicos, o estudo pretendeu contribuir tanto 

de forma metodológica como prática, conforme apresentado na sequência. 
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1.3 Relevância e Contribuições do Estudo 
 

Vergara (2007) afirma que a relevância do estudo consiste na representação de sua 

importância para a área de atuação e na sociedade em geral. A pesquisa pretendeu, 

portanto, contribuir de forma a preencher uma lacuna metodológica, agregando de forma 

relevante para os estudos existentes no setor de empresas fabricantes de bens de capital, 

entendendo como se dá a relação entre o desempenho de negócios desejado e o 

alinhamento das estratégias empresariais com as capabilidades operacionais. 

 

Como contribuição prática, demonstrou-se como o alinhamento entre estratégia e 

capabilidades nas empresas se relacionou aos processos, fonte das relações entre a 

empresa e sua cadeia de suprimentos, conforme definido por Chopra e Meindl (2011): “a 

consistência entre as prioridades do cliente que a estratégia competitiva pretende satisfazer 

e às capabilidades na cadeia de suprimentos que a estratégia pretende construir”. Foi 

possível também elencar as principais estratégias e capabilidades praticadas pelas 

empresas participantes do setor de bens de capital pesquisadas. 

 

Considerou-se, portanto o estudo estratégico, de forma a sugerir para as empresas que 

o alinhamento das estratégias e capabilidades possui relação com o desempenho da 

empresa, contribuindo para que a empresa seja mais competitiva, proporcionando à 

mesma a obtenção de lucros acima da média do mercado. 

 

1.4 Estrutura do Estudo 

 

Para facilitar o entendimento de sua estrutura, o estudo foi organizado em dez 

capítulos, conforme sequenciamento demonstrado na Figura 1.  

 

Neste primeiro capítulo apresentou-se a Introdução ao tema de pesquisa, o Problema, 

os Objetivos gerais e específicos do estudo e sua Relevância e Contribuições. 

 

No segundo capítulo apresentou-se o Referencial Teórico dos construtos estudados de 

Gestão na Cadeia de Suprimentos, Estratégias Empresariais, Capabilidades Operacionais 

de Qualidade e Flexibilidade, Desempenho de Negócios e Alinhamento Estratégico. 
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O terceiro capítulo abordou a caracterização do setor de empresas fabricantes de bens 

de capital, no qual a pesquisa foi aplicada e o quarto capítulo apresentou o modelo 

conceitual e as hipóteses levantadas para o estudo, estabelecendo a relação entre 

Estratégia e Desempenho, Estratégia e Capabilidades e Capabilidades e Desempenho. 

 

No quinto capítulo foram explanados os procedimentos metodológicos dividindo a 

pesquisa em exploratória e descritiva, contemplando os elementos de cada uma como: 

Universo, Amostra, Tratamento dos Dados, Limitação do Método, Delimitação do Estudo, 

Análise de Conteúdo e Análise descritiva dos resultados, com utilização também das 

técnicas multivariadas e da modelagem de equações estruturais.  

 

Os resultados das pesquisas exploratória e descritiva foram discutidos no capítulo seis 

que gerou as conclusões e sugestões para pesquisa futura, explanados no capítulo 7.  

 

Os capítulos oito, nove e dez reuniram, respectivamente, as Referências 

Bibliográficas, Anexos e Apêndices. 
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Figura 1: Estrutura do Estudo 
Fonte: Elaborado pela autora 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gestão na Cadeia de Suprimentos 

 

Atualmente as empresas se organizam para que a cadeia de suprimentos em que atuam 

seja desenvolvida de forma estratégica a fim de minimizar seus riscos. Neste contexto, 

passa-se de uma análise micro, para um escopo macro da organização. 

 

Segundo Faria e Costa (2005), o Gerenciamento na Cadeia de Suprimentos (Supply 

Chain Management – SCM) evoluiu de um conceito essencialmente operacional para dar 

suporte às vendas e marketing com as funções de transporte, armazenagem e distribuição, 

para um conceito de sustentabilidade competitiva nas organizações. 

 

O Global Supply Chain Forum (GSCF), apud Pires (2009) define o gerenciamento na 

Cadeia de Suprimentos, como a integração dos processos de negócios, desde o usuário 

final até os fornecedores originais (primários) que providenciam os produtos, serviços e 

informações que adicionam valor para os clientes e demais interessados como acionistas, 

investidores, funcionários, comunidade, governo etc, também conhecidos como 

stakeholders. (PIRES, 2009, p. 30) 

 

Entende-se, portanto, que a definição da gestão abrange desde o fornecedor do 

fornecedor até o cliente do cliente, ou seja, todas as etapas pela qual um produto é 

originado até chegar às mãos daquele que será seu usuário final. Seu movimento pode ser 

tanto à montante, ou seja, de fornecedores para fabricantes, como a jusante, considerando 

o movimento de fabricantes para seus clientes, passando pelos distribuidores, atacadistas e 

varejistas (PIRES, 2009, p. 31). 

 

Chopra e Meindl (2011), afirmam que uma cadeia de suprimentos não é única e pode 

ser composta por várias empresas. Os autores definem a cadeia de suprimentos como uma 

rede dinâmica de empresas que direta ou indiretamente envolvem-se na realização do 

pedido de um cliente e na entrega do produto final. (CHOPRA; MEINDL, 2011, p. 3).  

 

Um dos desafios da gestão em uma cadeia de suprimentos é sincronizar as operações 

de diferentes empresas, buscando coordenar o fluxo de materiais, produtos, informações e 
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recursos financeiros entre os parceiros, para reduzir os custos do trabalho duplicado e a 

redundância indesejada. Também se busca reestruturar as operações internas de empresas 

individuais para potencializar a capacidade de resposta frente à demanda do mercado. 

(BOWERSOX; CLOSS, 2010). 

 

A cadeia de suprimentos integra fornecedores, fabricantes, transportadoras, armazéns, 

atacadistas, varejistas e até mesmo os próprios clientes. Essa integração se dá tanto no 

ambiente interno – áreas funcionais da empresa – quanto externo – relacionamento entre 

empresas parceiras – sendo que o gerenciamento da rede de fornecedores envolve a 

sincronização do fluxo de matérias-primas à fábrica de maneira oportuna e lucrativa, 

fazendo com que os materiais necessários sejam disponibilizados no momento em que 

estão programados para sua utilização no processo industrial, reduzindo os custos com 

estoques. O gerenciamento torna-se mais complexo quanto maior for o número de 

fornecedores, com  maiores chances de atrasos na entrega, maior o custo em efetuar 

pedidos e pagamentos e despesas gerais indiretas incorridas na negociação (TAYLOR, 

2005).  

 

Tal visão holística da cadeia pressupõe que as empresas definem suas estratégias 

competitivas e funcionais assim como seus posicionamentos frente a fornecedores e 

clientes e sua relação com ambos (PIRES, 2009). Neste sentido, afirma-se que é a gestão 

das relações a montante e a jusante, que pode entregar mais valor ao cliente a um custo 

menor para a cadeia de suprimentos como um todo (CHRISTOPHER, 2002, p.4). 

 

Corroborando, Gattorna (2009) afirma que a valorização do cliente começa pela 

gestão, representada por qualquer combinação de processos, funções, atividades, 

relacionamentos e caminhos nos quais produtos e serviços são movimentados entre as 

empresas. Todas as empresas possuem suas próprias cadeias que ligam a empresa 

fabricante aos seus fornecedores e clientes, contudo, muitos executivos ainda pensam a 

cadeia de suprimentos como área de custos, sendo que a boa administração da relação 

entre os níveis de uma cadeia é essencial para o êxito da empresa. Em consonância com 

tal pensamento, Slack (1993) define os diferentes níveis de uma cadeia de suprimentos: 
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1. Rede de Suprimentos Interna – caracterizada por cada departamento da empresa que, 

ora pode trabalhar como cliente e ora como fornecedor, administrando o seu fluxo 

interno; 

2. Rede de Suprimentos Imediata – composta pelos fornecedores e clientes imediatos da 

empresa, também conhecida como cadeia imediata; 

3. Rede de Suprimentos Total – formada por todas as redes imediatas de determinado 

setor. 

 

Da mesma forma, Harland (1996) define vários níveis de análise possíveis para uma 

pesquisa a ser realizada nas relações na cadeia de suprimentos, conforme Figura 2. 

Estudos podem trabalhar somente explorando a cadeia de suprimentos interna ou podem 

descrever o funcionamento das relações diádicas, ou seja, dos contatos diretos antes e 

depois da empresa fabricante (cadeia imediata), dentro da mesma cadeia de suprimentos. 

Outros estudos também podem considerar a cadeia externa ou sua rede, na qual cada 

ligação diádica também possui uma cadeia interna para análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Relacionamento na cadeia de suprimentos 

Fonte: Adaptado de Harland (1996) 
 

Para o presente estudo, será trabalhado o segundo nível, de relacionamento 

diádico, entendendo a existência de um alinhamento estratégico em empresas 

fabricantes, fornecedoras e clientes do setor de bens de capital e se tal alinhamento 

relaciona-se com seu desempenho, de forma a garantir a competitividade da empresa 
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junto a um cliente exigente em um ambiente de muitos concorrentes, como é o 

ambiente globalizado. O recorte efetuado alinha-se com Slack (1993) que afirma: 
 

De todos os elos consumidor/fornecedor (...) os importantes para a maioria das 

empresas são aqueles com seus próprios fornecedores e clientes imediatos. Não há 

utilidade no desenvolvimento do perfeito entendimento da rede total se os elos 

imediatos são negligenciados. De fato, a vantagem do conhecimento de como a rede 

opera é administrar os elos imediatos mais efetivamente. (SLACK, 1993, p.162). 

 

Definem-se na sequência os construtos de Estratégias Empresariais, Capabilidades 

Operacionais, Desempenho de Negócios e Alinhamento Estratégico. 

 

2.2 Estratégias Empresariais 

 

A estratégia pode ser definida como: “Uma adaptação entre um ambiente dinâmico e 

um sistema de operações estável. É uma concepção de organização, de como esta se ajusta 

continuamente ao ambiente em que está inserida” (MINTZBERG, 1973, p.47). 

 

A estratégia está diretamente ligada à definição dos processos que a empresa realiza 

para atender aos seus clientes: “A identificação dos processos nos quais uma empresa 

atinge a excelência é a chave para determinar as oportunidades de crescimento e 

expansão.” (HAMMER, 1997, p. 184). 

 

Neste sentido, Porter (1981) afirma que empresas podem influenciar ou mesmo evitar 

a entrada em seus mercados por meio da escolha cuidadosa de suas estratégias.  

 

Em uma tentativa de classificar as definições diversas de estratégias, Whittington 

(2002) faz um importante estudo, colocando a estratégia em quatro quadrantes: 

 

1. Clássico – em sua definição clássica, o autor define a estratégia como um processo de 

análise racional e objetivo de tomada de decisão, a fim de maximizar o valor criado 

pela empresa, em longo prazo. Neste caso é necessário um bom planejamento de 

forma a controlar o ambiente interno e externo da empresa, o que vai ao encontro com 

as definições de Chandler (1962); Ansoff (1979); Porter (1981) para estratégia; 
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2. Evolucionário – neste caso o planejamento se torna irrelevante, já que a natureza 

dinâmica, competitiva e hostil dos mercados torna difícil o planejamento da 

sobrevivência em longo prazo. A estratégia seria feita diariamente, a partir das 

circunstâncias do ambiente externo. Tal definição alinha-se ao tratamento dado à 

estratégia por Hannan e Freeman (1988) e Williamson (1991);  

3. Processual – neste quadrante, que leva base nas definições de Cyert e March (1963) e 

Mintzberg (1973) para estratégia, o planejamento do futuro seria irreal já que os 

processos não são perfeitos, mas sim dotados de erros, resultantes das diferenças entre 

interesses e conhecimentos das pessoas da organização. O planejamento estratégico 

seria então baseado em práticas de aprendizado constante; 

4. Sistêmico – com base nas idéias de Granovetter (1985) e Whitley (1999), a estratégia 

estaria baseada em uma diversidade de objetivos além da obtenção de lucro como: 

realização profissional, influência, patriotismo, cultura, religião, entre outros, o que 

levaria a fatores de contextualização do sistema social no qual a estratégia é criada. No 

quadrante sistêmico, a estratégia não resulta em eficiência, os mercados podem ser 

manipulados e a sociedade pode ter outros objetivos além da lucratividade das 

empresas. 

 

Entende-se, portanto, que a estratégia deve ser definida a partir da perspectiva do 

cliente e do que a empresa deseja alcançar em determinado mercado. A partir daí, seria 

possível estabelecer seus objetivos de forma mais detalhada. Em consonância com tal 

pensamento, Porter (1981) afirma que o desempenho da empresa no mercado depende 

criticamente das características do ambiente industrial no qual ela compete, ou seja, a 

estrutura do mercado definiria sua conduta, pautada em suas estratégias, e resultaria em 

determinado desempenho. O autor define cada etapa da seguinte forma: 

 

1. Estrutura – determinada pela estabilidade econômica e dimensões técnicas 

proporcionadas pelo contexto no qual a competição ocorre; 

2. Conduta – escolha da empresa por variáveis como preço, propaganda, capacidade e 

qualidade, ou seja, as dimensões de estratégia da empresa; 

3. Desempenho – medido pelas dimensões de eficiência e lucratividade e eficiência 

técnica, como minimizar custos e inovação. 
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Da mesma forma, Barney e Hesterly (2011) também criam um modelo lógico que 

facilita a associação dos atributos da estrutura do setor em que uma empresa opera e que 

definem a gama de opções e restrições a serem enfrentadas. O modelo também é dividido 

em três etapas: Estrutura-Conduta-Desempenho. 
 

Se a empresa enfrenta um cenário de poucas opções de conduta e muitas restrições, em 

geral ela não consegue obter vantagem e somente se mantém no mesmo nível de 

competitividade de seus concorrentes, conhecido como paridade competitiva. Entretanto, 

para setores menos competitivos, as empresas enfrentam menos restrições e mais opções 

de conduta, que podem permitir que a empresa alcance vantagem competitiva, limitada 

apenas pela estrutura do setor e o tempo em que a empresa poderá manter sua vantagem. 

A Figura 3 resume o modelo de estrutura-conduta-desempenho:  

 

 

 

 

 

 
 

                            
Figura 3: O modelo estrutura-conduta-desempenho 

Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011) 
 

Considera-se a estrutura do setor composta pelo número de empresas concorrentes, 

características de produtos existentes no mercado, que podem ou não serem homogêneos, 

e custos de entrada e saída. A conduta, por sua vez, é caracterizada por estratégias que a 

empresa elabora para obter vantagem competitiva. O desempenho se mostra como 

resultado do nível da empresa, em posição de desvantagem, paridade ou vantagem 

competitiva que pode ser sustentada ou temporária. Como desempenho também é 

analisado o impacto da empresa na sociedade, proporcionando eficiência produtiva 

(aumento da produtividade dos recursos, reduzindo o desperdício e economizando custos), 
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eficiência alocativa (escolha do que deve ser produzido, suprindo as necessidades da 

população, em determinado momento), nível de empresa e progresso, o que definiria a 

forma como ela contribui com seus stakeholders. 

 

Para Barney e Hesterly (2011) a estratégia é a teoria de uma empresa em como obter 

vantagem competitiva, baseada em um conjunto de suposições e hipóteses sobre como a 

competição em seu setor tende a evoluir. Quanto mais precisas forem estas suposições, 

melhor será a estratégia da empresa e mais chance de sucesso ela terá. Os autores ainda 

separam a estratégia em duas categorias: 

 

1. Estratégias no nível de negócio – ações que a empresa pratica para obter vantagem 

competitiva em um único negócio ou setor. Podem ser divididas em liderança em 

custos ou diferenciação; 

2. Estratégias no nível corporativo – ações que a empresa pratica para obter vantagem 

competitiva em múltiplos mercados ou setores simultaneamente. Podem ser integração 

vertical, diversificação, alianças, fusão e aquisição e estratégias globais. 

 

Johnson e Scholes (1984) exploram a estratégia em uma perspectiva de direção e 

escopo de uma organização em longo prazo, de forma a atingir vantagem valendo-se da 

configuração de seus recursos, em um ambiente desafiador. Os autores dividem a 

estratégia em diferentes níveis de negócios: 

 

1. Estratégia corporativa – se refere ao propósito geral da empresa e escopo do negócio a 

fim de satisfazer as expectativas dos acionistas da empresa. Tal estratégia se traduz na 

missão da empresa e é utilizada como guia para as decisões tomadas diariamente; 

2. Estratégia da unidade de negócios – se preocupa em como o negócio pode competir 

com sucesso em determinado mercado. Apóia as decisões de produtos, explorando e 

criando novas oportunidades, ganhando vantagem sobre os competidores. Pires (1995) 

define as unidades de negócios como a divisão, linha de produtos, empresas ou 

unidades, dentro de uma mesma corporação; 

3. Estratégia funcional – define como cada parte do negócio é organizada de forma a 

atingir as demais estratégias. Preocupa-se com recursos, processos, pessoas, etc. 
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Ainda segundo Johnson e Scholes (1984), para definir suas estratégias, a empresa deve 

realizar uma análise de seu posicionamento no mercado e a importâncias dos fatores 

externos nesta posição. A empresa então deve fazer sua escolha, definindo as regras gerais 

das expectativas de seus acionistas, identificar, avaliar e selecionar suas opções. Por fim a 

empresa parte para a implementação, etapa na qual a estratégia será traduzida em ação. 

 

Paiva (2009) também divide a estratégia de uma empresa em três níveis, conforme se 

verifica na Figura 4.  Segundo o autor, a interação entre as etapas é essencial para o 

estabelecimento e manutenção de uma estratégia bem-sucedida: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4: Os três níveis estratégicos da empresa 
Fonte: Adaptado de Paiva (2009) 

 
1. Estratégia corporativa – estabelecida pelo grupo empresarial a partir dos fatores do 

ambiente que poderão afetar futuramente as empresas do grupo. Para o 

estabelecimento desta estratégia são analisados fatores como tecnologia, ecologia, 

sociedade, aspectos econômicos e políticos do setor em que a empresa atual; 

2. Estratégia de negócios – a estratégia de negócios define como a organização irá agir 

em resposta às pressões dos fatores externos, analisados para o estabelecimento da 

estratégia corporativa. A estratégia estabelece as políticas, planos e objetivos do 

negócio para se manter dentro de um ambiente complexo e competitivo. As 

competências que a empresa possui internamente auxiliarão para que esta resposta seja 

rápida e eficiente; 

3. Estratégias funcionais ou de operações – para o estabelecimento desta estratégia, a 

empresa deve reconhecer as mudanças tecnológicas na área de operações; facilitar a 

ligação entre o tipo de sistema de operações e a estratégia na unidade de negócios.  
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Segundo Paiva (2009), a estratégia funcional ou de operações pode ser subdividida em 

outras três estratégias: 

 

1. Estratégia de liderança em custo pura – investimento de capital, habilidades em 

processo, supervisão, produtos projetados para fácil manufatura e sistemas de 

distribuição que resultam em melhor economia de escala, ou seja, diluir os custos 

indiretos por meio de um volume de produção maior, acesso diferenciado a matérias-

primas ou canais de distribuição; 

2. Estratégia de diferenciação pura – atingir e manter uma variedade e boa qualidade dos 

produtos e entregas pontuais, oferecendo outros atributos, além do preço. Pautada em 

grandes esforços de marketing, reputação relacionada à tecnologia, qualidade, 

flexibilidade e serviços; 

3. Estratégia de custo e diferenciação – utilização de novas tecnologias que viabilizam 

flexibilidade em projetos e mix de produtos, rápida resposta às mudanças de mercado 

e maiores informações que possibilitam que as empresas trabalhem oferecendo tanto a 

diferenciação como a liderança em custo. 

 

Slack et.al. (2002) afirmam que a concepção da estratégia pode ser discutida não 

somente em relação ao que ela proporciona ao cliente, mas também como esta estratégia é 

concebida. Segundo os autores, a estratégia pode ser definida pelas perspectivas: 

 

1. Perspectiva top-down (de cima para baixo) – a perspectiva top down deriva das 

pesquisas realizadas por Hayes e Wheelwright (1984) que descrevem a estratégia 

como definida por decisões hierárquicas. Nesta perspectiva, a empresa toma decisões 

de forma corporativa sobre em que tipos de negócios investir, em que partes do mundo 

operar e como alocar seu dinheiro para as diversas unidades de negócio. Estas 

estratégias, chamadas de corporativas, desmembram-se entre cada unidade de 

negócios dentro do grupo corporativo, que, por sua vez, montará a sua estratégia de 

negócios, guiando a empresa em sua relação com clientes, mercados e concorrentes. 

Da estratégia de negócios, a empresa irá gerar suas estratégias funcionais, 

considerando como a Produção, o Marketing, Compras e outras funções devem se 

organizar para apoiar os objetivos da empresa. Esta perspectiva também pode ser 

conhecida como perspectiva dos requisitos de mercado, uma vez que a cabe à alta 

gerência compreender o mercado, garantindo que as operações alcancem o nível de 
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serviço adequado para seu desempenho, seja ele de qualidade, rapidez, confiabilidade, 

flexibilidade e/ou custo, estabelecendo ações que melhor combinem o que consumidor 

preza, caracterizando um diferencial; 

2. Perspectiva bottom-up (de baixo para cima) – uma perspectiva de baixo para cima 

considera que a formulação da estratégia depende das circunstâncias, experiências e 

capacidades das várias empresas que compõem o grupo, para então formular a sua 

estratégia corporativa. Tal método sugere que muitas ideias estratégicas surgem da 

experiência operacional assim como a avaliação das competências internas que a 

empresa possui. Esta percepção também pode ser vista como uma perspectiva dos 

recursos da produção, baseada na Visão Baseada em Recursos (RBV) de Barney 

(1991) e Teece et. al. (1997), considerando que a estratégia está diretamente ligada na 

forma pela qual as empresas herdam, adquirem ou desenvolvem seus recursos. 

Empresas que possuem um desempenho acima da média e uma vantagem competitiva 

no mercado podem obtê-los por meio dos recursos que detém e que devem ser 

pensados de forma estratégica. 

Chopra e Meindl (2011) defendem que as estratégias na cadeia de suprimentos devem 

estar alinhadas com a estratégia competitiva, ou seja, a estratégia que define como a 

empresa irá satisfazer, por meio de seus produtos e/ou serviços, o conjunto de 

necessidades de seu consumidor. Segundo os autores, a estratégia competitiva é 

concebida a partir das prioridades dos clientes no momento da compra do produto, 

podendo ser dividida em custo, entrega, tempo de resposta, variedade ou qualidade. A 

partir destas prioridades, a empresa define então sua estratégia competitiva, que irá gerar 

a estratégia na cadeia de suprimentos. Pires (1995) trata as estratégias competitivas em 

relação à manufatura, afirmando que existem quatro possíveis ligações entre a Estratégia 

Competitiva e as Prioridades Competitivas da empresa, como demonstrado na Figura 5: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5: Estratégias Competitivas e as Prioridades Competitivas de Manufatura 
Fonte: Adaptado de Pires (1995) 
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As quatro ligações demonstradas pela figura indicam que cada estratégia impacta 

diretamente em uma prioridade competitiva.  

 

Para o autor, estratégias que visam menor custo devem agir em três conceitos 

clássicos: economias de escala, curva de experiência e produtividade (PIRES, 1995).  Já a 

estratégia de diferenciação, pode resultar em diversas prioridades competitivas.  

 

Para atuar em qualidade, a empresa pode atuar em oito dimensões: desempenho 

(características operacionais do produto), características complementares, confiabilidade, 

conformidade, durabilidade, serviços agregados, estética e qualidade percebida 

(GARVIN, 1987). 

 

O desempenho nas entregas se relaciona tanto com a capacidade da empresa em 

entregar os produtos corretos, dentro do prazo especificado e sem nenhum defeito, além 

de também considerar a velocidade na qual este processo ocorre, em sua totalidade 

(PAIVA, 2009).  

 

As estratégias de flexibilidade podem atuar nas dimensões de faixa (amplitude), que 

significa o grau de variedade oferecido ao cliente (mix, volume ou funções assumidas) ou 

tempo de resposta (tempo do sistema para se adaptar a uma nova situação). (SLACK, 

1993). 

 
Vachon et. al. (2009) e Chopra e Meindl (2011) sugerem que a estratégia deve estar 

alinhada com as necessidades dos clientes, combinando as prioridades competitivas com a 

estruturação de sua cadeia de suprimentos. Demeter et. al. (2006) detectaram por meio de 

pesquisas empíricas que existe uma forte conexão entre a estratégia de uma empresa e sua 

cadeia de suprimentos, alterando a sua estrutura de relacionamento com clientes e 

fornecedores, afetando a vantagem competitiva da empresa. 

 

A vantagem competitiva surge da maneira como as empresas desempenham estas 

atividades dentro da sua cadeia, realizando atividades de modo mais eficiente, reduzindo 

seu custo (CHRISTOPHER, 2002, p. 9) e atingindo as prioridades competitivas desejadas 

pelo cliente. Na sequencia aprofunda-se o conceito de prioridades competitivas, em 

relação à estratégia da empresa, seja essa de liderança em custo, diferenciação ou ambos. 
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2.2.1 Prioridades Competitivas na Cadeia de Suprimentos 

 

As prioridades competitivas podem ser estabelecidas com a aplicação de 

pesquisas de mercado junto aos clientes, de forma a definir objetivamente o que é 

considerado como resultado desejado. Dentre as prioridades competitivas destacadas 

por pelo menos três autores da área de Cadeia de Suprimentos, seis são identificadas 

como requisitos mínimos das empresas participantes. São elas: Custo, Qualidade, 

Velocidade, Confiabilidade, Flexibilidade e Entrega. A Tabela 1 tem o objetivo de 

compilar conceitos levantados a partir do referencial teórico da pesquisa, 

demonstrando que, mesmo concebidas em épocas diferentes, complementam-se de 

forma a orientar as empresas na elaboração de estratégias para sua adoção.  

 

Tabela 1: Relação das prioridades competitivas em cadeias de suprimentos 
Prioridade Relação 

Custo 

Melhorar a qualidade dos produtos, o tempo de entrega, a pontualidade de entrega, e a 
flexibilidade operacional impactará nos resultados em termos de receitas. (SLACK, 1993); 
significa fazer barato - produtos vendidos com base no custo não permitem que o 
consumidor diferencie os produtos de uma ou outra empresa – similar às commodities 
(CHASE; JACOBS; AQUILANO, 2006); praticar margens de lucro menores com 
economias de escala, curva de experiência e produtividade (PAIVA, 2009) 

Qualidade 

A baixa qualidade prejudica a velocidade do fluxo de produção e a deixa não confiável. 
(SLACK, 1993); as capabilidades de qualidade são vistas como uma fundamentação para 
outras capabilidades de custo, entrega e flexibilidade (VACHON; HALLEY; BEAULIEU, 
2009); foco nas exigências do consumidor, produzir um produto sem defeitos – as 
especificações definem precisamente como o produto será feito (CHASE; JACOBS; 
AQUILANO, 2006); produtos apresentam um desempenho superior ao dos concorrentes 
(PAIVA, 2009) 

Velocidade 

Mover solicitações e materiais ao longo da operação mais rapidamente, dando maior 
satisfação para o cliente. Com que velocidade será possível entregar um produto de 
qualidade? (SLACK, 1993); fazer rápido – entregar produtos mais rapidamente que seus 
concorrentes (CHASE; JACOBS; AQUILANO, 2006) 

Confiabilidade 
Cumprir promessas de entrega, diferença entre a data de entrega devida e a data de entrega 
real. (SLACK, 1993); entregar o produto no dia ou dias antes do prazo de entrega 
(CHASE; JACOBS; AQUILANO, 2006) 

Flexibilidade 

Habilidade em mudar ou adaptar os processos às necessidades dos clientes. A flexibilidade 
dá melhor confiabilidade, custo e velocidade (SLACK, 1993); oferecer aos seus clientes 
uma variedade ampla de produtos ou combinações (CHASE; JACOBS; AQUILANO, 
2006); mix de produtos e de volume produzido, absorver mudanças nos lotes de produção, 
bem como no tipo de produto (PAIVA, 2009) 

Entrega 

Tempo cotado ao cliente para a entrega dos materiais em bom estado (SLACK, 1993); a 
responsividade na cadeia de suprimentos pode ser medida por duas prioridades 
competitivas: flexibilidade e entrega (VACHON; HALLEY; BEAULIEU, 2009); mobilizar 
recursos para garantir o trabalho prometido, entregar dentro do prazo e corrigir 
rapidamente alguma falha ocorrida. Vender produtos que funcionem conforme o 
especificado e dentro do prazo prometido, definida como confiabilidade de entrega. 
Também pode ser medida pela velocidade de entrega, realizando a operação rapidamente e 
com entregas em prazos menores que o do concorrente (PAIVA, 2009) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Hill (1989) e Slack (1993) também definem as prioridades competitivas e as 

estratégias para sua elaboração. De forma aprofundada, os autores consideram os 

critérios ganhadores e qualificadores de pedido. Os critérios ganhadores de pedido são 

definidos como aqueles que diferenciam os produtos e serviços de uma empresa dos 

produtos e serviços de outra empresa. São vistos pelo mercado como fatores-chave da 

competitividade, ou seja, fatores que influenciam suas decisões de fazer negócios com 

as empresas. Já o critério qualificador de pedido é entendido como um filtro do 

mercado, ou seja, permite que os produtos de uma empresa sejam considerados como 

prováveis candidatos para a compra, abaixo desse nível de desempenho, a empresa, 

provavelmente, não será sequer considerada na concorrência. A Tabela 2 relaciona as 

prioridades competitivas aos critérios ganhadores e qualificadores: 

 

Tabela 2: Prioridades Competitivas e critérios ganhadores e qualificadores 
 Produto 1 Produto 2 

Custo Qualidade Ganhadores Confiabilidade Flexibilidade 
Entrega Entrega 

Qualidade Velocidade Qualificadores 
Flexibilidade Custo 

Fonte: Adaptado de Slack (1993) 
 

Analisando a Tabela 2, enquanto o produto 1 qualifica a empresa com entrega, 

qualidade e flexibilidade, o produto 2 é qualificado com entrega, velocidade e custo. O 

consumidor, após analisar os critérios qualificadores, parte para verificação dos 

critérios ganhadores, comparando os produtos da empresa com o mercado. Pode-se 

verificar que os critérios ganhadores para o Produto 1 são o custo e a confiabilidade do 

produto, enquanto que para o produto 2, são a qualidade e a flexibilidade. Percebe-se, 

portanto, que para cada produto,a empresa deverá elaborar e operar com estratégias 

diferenciadas. 

 

Ainda em relação aos critérios competitivos, Silveira (1997) aborda a questão 

do trade-off dos mesmos, ou seja, em situações nas quais o atendimento ou melhoria 

de um dos critérios, pode impossibilitar que a empresa atinja o outro. Por exemplo, a 

empresa pode ter como critério ganhador de pedido proporcionar prioridades 

competitivas de flexibilidade ao seu cliente ao menor custo do mercado. Possuir 

flexibilidade pode aumentar o custo, o que faz com que o trade-off aconteça, ou seja, a 
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empresa deve escolher qual das prioridades irá atender de forma plena, afetando as 

demais. Esta decisão pode ser definida pela característica do mercado. 

 
Fisher (1997) discute em seu artigo a influência dos diferentes perfis de 

demanda dos produtos e a estruturação das estratégias da empresa para os diferentes 

segmentos. Desta forma, a característica da demanda é quem determinará como as 

estratégias deverão ser montadas. O autor afirma que para produtos de demanda 

previsível, com ciclo de vida longo e baixa variedade, a empresa necessita possuir 

estratégias de suprimento que se relacionem à eficiência com que o produto ou serviço 

são realizados, priorizando a redução de custos, para conseguir preços mais 

competitivos. Para produtos com demanda imprevisível, ciclo de vida curto e grande 

variedade de produtos, a empresa deve priorizar a flexibilidade e agilidade no 

atendimento às demandas inconstantes dos clientes, de forma a atendê-los 

rapidamente, mesmo que a um custo maior que seu concorrente. 

 

Em consonância com a proposta de Fisher (1997), Vachon et. al. (2009) 

afirmam que estudos recentes sugerem uma reclassificação das prioridades 

competitivas na cadeia de suprimentos em duas dimensões fundamentais: eficiência 

(perseguir sistematicamente a redução de desperdício e a eliminação de operações que 

não adicionam valor) e responsividade (habilidade na cadeia em responder 

rapidamente aos movimentos do mercado).  

 

A empresa então alinharia suas estratégias às prioridades competitivas 

valorizadas pelo seu cliente, de acordo com as características de cada mercado. 

Chopra e Meindl (2011) afirmam que tal alinhamento poderá ser conseguido a partir 

de três etapas básicas: 

 

1. Entender o cliente à luz das prioridades competitivas desejadas como quantidade 

de produto em cada lote, tempo de resposta desejado, variedade de produtos 

buscada, nível de serviço exigido, preço do produto, inovações e incerteza na 

demanda; 

2. Entender a cadeia de suprimentos projetada para o desempenho das diferentes 

prioridade competitivas em relação ao seu grau de responsividade (resposta a 

amplos escopos de quantidades, tempos de entrega variáveis, grande variedade de 
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produtos regulares e inovadores e atendimento à diferentes níveis de serviço) e seu 

grau de eficiência, ou seja, o custo para atingir a responsividade exigida por seu 

cliente, como os exemplos exibidos na Figura 6: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Eficiência e responsividade 
Fonte: Adaptado de Chopra e Meindl (2011) 

 
 

Realizadas as duas primeiras etapas, a empresa passaria então para uma 
terceira: 

 
3. Realizar o alinhamento estratégico – reestruturar a cadeia de suprimento para 

apoiar a estratégia competitiva, evitando qualquer incompatibilidade.  

 

Para alcançar a qualidade, a empresa deve manter estratégias que levem em 

consideração as constantes mudanças e melhorias em seus processos, utilizando 

sugestões feitas pelos próprios profissionais que atuam como “facilitadores” da 

qualidade da empresa. Não apenas se monitora o processo e registra-se o desempenho, 

mas soluções são propostas ao longo do tempo, tomando uma perspectiva bottom-up e 

implementando alterações ao processo e ao equipamento, caracterizando o que se 

conhece como a melhoria contínua. Segundo Slack (1993), a qualidade neste sentido 

pode ser entendida como: 

 

1. Alta especificação – produtos que utilizam itens de alto valor em sua composição; 

2. Especificações apropriadas – os produtos ou serviços preenchem os propósitos 

estabelecidos pelo consumidor; 

3. Conformidade com as especificações – os produtos atingem suas especificações, 

operando da forma como deveriam. 
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A flexibilidade deve ser apoiada por estratégias que fortaleçam a capacidade de 

resposta da empresa. Paiva (2009) indica que o sistema será flexível em relação aos 

equipamentos e processos tecnológicos que ele possui, afirmando que as modernas 

tecnologias de processo como automação flexível, uso de máquinas de comando 

numérico computadorizado (CNC) e redução no tempo de preparação das máquinas 

(troca rápida de ferramentas) contribuem para que a empresa consiga aumentar sua 

flexibilidade. 

 

Para que a empresa atinja a qualidade e a flexibilidade, ela deve possuir 

recursos que apóiem suas estratégias corporativas, de negócios e funcionais. Define-

se, portanto, o construto de Capabilidades Operacionais. 
 

2.3 Capabilidades Operacionais 
 

As capabilidades operacionais podem ser definidas como um subconjunto de recursos 

organizados e intrínsecos às rotinas da empresa, seus processos e sua cultura. Collis 

(1994) exemplifica tais recursos a partir da indústria automotiva japonesa que iniciou sua 

produção com baixo custo e produção enxuta, evoluindo para alta qualidade produtiva e 

desenvolvimento de produção rápida de produtos. 
 

Capabilidades operacionais construídas ao longo do tempo e assumidas nas rotinas da 

organização transformam os produtos e resultados da empresa e podem levá-la a 

resultados globais de sucesso. Feldman e Pentland (2003) destacam que as rotinas podem 

ser definidas como algo repetitivo e de padrão reconhecido em suas ações independentes, 

envolvendo uma diversidade de atores. As rotinas surgem por sua funcionalidade, uma 

vez que minimizam custos e aumentam o controle gerencial, enquanto que aumentam a 

legitimidade da organização. Desta forma as rotinas codificam as capabilidades 

operacionais da organização, que deve acompanhar continuamente as mudanças na 

demanda dos consumidores e evoluções tecnológicas. 
 

Capabilidades que proporcionam rápidas adaptações a um ambiente de mudança são 

classificadas por Teece et. al. (1997) como capabilidades dinâmicas que, segundo os 

autores, representam a habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar 
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competências internas e externas para que estas apresentem consonância como o ambiente 

no qual a firma está inserida. 
 

Concordando com tal afirmação, Eisenhardt e Martin (2000) afirmam que as 

capabilidades que auxiliam as empresas a utilizar seus processos de forma a integrar, 

reconfigurar, ganhar e lançar recursos que atendam ou mesmo criem mudanças em 

mercados são classificadas como capabilidades dinâmicas. Elencam-se alguns exemplos 

de capabilidades dinâmicas em firmas, apresentados por Eisenhardt e Martin (2000): 
 

1.    Desenvolvimento de produto; 

2.    Processo de decisão estratégica; 

3.    Transferência de processos; 

4.     Rotinas de alocação de recursos escassos; 

5.     Estratégias de co-evolução, nas quais reconectam-se redes e recriam-se sinergias; 

6.     Estratégias de realinhamento de mercado e recursos para novas oportunidades de  

        mercado; 

7.     Criação de conhecimento; 

8.     Alianças e aquisição de rotinas; 

9.     Rotinas de saída de mercados. 
 

Por meio de suas capabilidades dinâmicas, os gerentes podem alterar sua base de 

recursos, seja adquirindo, compartilhando, desenvolvendo ou recombinando os mesmos, 

criando assim estratégias de valor, atingindo a vantagem competitiva. Os recursos que 

compõem as capabilidades são definidos por Barney e Hesterly (2011) como ativos 

tangíveis e intangíveis que a empresa controla e que podem ser utilizados para criar e 

implantar estratégias. Os autores classificam recursos em quatro amplas categorias: 

1. Recursos financeiros - capital, de qualquer fonte, que as empresas utilizam para criar e 

implementar estratégias (empreendedores, acionistas, credores e bancos); 

2. Recursos físicos - toda tecnologia física utilizada em uma empresa, como plantas, 

equipamentos, localização geográfica e acesso às matérias-primas; 

3. Recursos humanos - treinamento, experiência, discernimento, inteligência, 

relacionamentos e a visão individual dos gerentes e funcionários da empresa; 

4. Recursos organizacionais - atributo de grupos de pessoas, como a estrutura formal e 

informal de planejamento, controle e coordenação, sua cultura e reputação. 
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Barney define recursos como “todas as ferramentas, capabilidades e processos 

organizacionais, atributos, informação, conhecimento etc. controlados pela firma e que a 

habilitam na concepção e implementação de estratégias que melhoram sua eficiência e 

eficácia.” (BARNEY, 1991, p.101). Wernerfelt dá alguns exemplos de recursos: “marcas 

próprias, conhecimento em tecnologia, recursos humanos com habilidade, contatos, 

maquinário, procedimentos eficientes e capital .” (WERNERFELT, 1984, p. 172). 

 

Uma das mais expressivas teorias que destacam a importância dos recursos da 

empresa para que ela consiga construir sua vantagem competitiva, é a Visão Baseada em 

Recursos (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993) 

que detalha de que forma os recursos heterogêneos entre as empresas podem ser utilizados 

para o alcance de maior desempenho frente à concorrência. Tal objetivo é alcançado a 

partir da estratégia com a qual a empresa decide aproveitar seus recursos e suas 

competências, e como ambos podem levar a empresa a um desempenho superior. 

 

Conforme Penrose (1959), a organização representa um conjunto de recursos 

produtivos, tangíveis ou intangíveis e que a disposição para utilização destes recursos ao 

longo do tempo é determinada por decisões administrativas, ou seja, decisões de 

estratégia. 

 

Wernerfelt afirma que o gerenciamento estratégico da firma definirá seu 

posicionamento de recursos no mercado e a partir desta perspectiva é possível definir 

quais recursos serão desenvolvidos (WERNERFELT, 1984, p.171). 

 

A estratégia da empresa na utilização de seus recursos pode ser resumida por Barney: 

  
Uma empresa poderá obter vantagem competitiva sustentável ao implementar 
estratégias que exploram suas forças internas em resposta a oportunidades de 
mercado, enquanto que neutralizam ameaças externas e evitam fraquezas internas. 
(BARNEY, 1991, p.99). 

 

Estas decisões levarão a uma diferenciação no mercado, ao considerarmos Peteraf 

(1993) que afirma que as firmas são fundamentalmente heterogêneas quando se trata de 

seus recursos e capabilidades. A formulação da estratégia se inicia pela identificação de 

recursos e competências distintivos e superiores aos dos concorrentes e que podem levar a 
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um maior aproveitamento das oportunidades de mercado, quando tratados de forma 

apropriada. 

 

Os recursos podem ser aproveitados a partir das competências que a empresa possui, 

estas definidas como competências centrais (core competences) que se compõem do 

aprendizado coletivo na organização, especialmente em como coordenar diversas 

habilidades produtivas e integrar múltiplas tecnologias (PRAHALAD; HAMEL, 1990, p. 

82). 

 

Segundo Prahalad e Hamel (1990) as competências centrais podem ser identificadas: 

1) quando dão acesso à uma variedade de mercados; 2) quando aumentam o valor 

percebido pelo consumidor e 3) quando são difíceis de serem imitadas. Collins e 

Montgomery (2008) adicionam um importante conceito à definição de competências 

centrais quando consideram que não basta fazer uma atividade melhor que as outras  para 

classificá-la como competência central, mas também fazer esta atividade melhor que os 

concorrentes, aí sim a empresa terá não somente competências centrais, mas também 

competências distintivas. 

 

Combinar recursos com competências distintivas gera então uma capabilidade 

distintiva, definida por Lynch et. al. (2000) como recursos profundamente fundados nas 

rotinas da organização e suas práticas de forma que não possam ser trocados ou imitados 

pelos competidores, levando a empresa a uma vantagem competitiva. O valor das 

capabilidades está fundamentado na habilidade de alterar a base de recursos da empresa de 

forma a criar, integrar, recombinar e lançar recursos antes dos concorrentes. Tal 

comportamento se torna decisivo para a obtenção da vantagem competitiva. 

 

Analisam-se, na sequencia, as capabilidades operacionais relacionadas às prioridades 

competitivas de Qualidade e Flexibilidade. 

 

2.3.1 Qualidade 

 

Para alcançar a qualidade, a empresa deve manter estratégias que levem em 

consideração a constante mudança e melhoria em seus processos, Não apenas se 
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monitora o processo e registra-se o desempenho, mas soluções são propostas ao longo 

do tempo. Segundo Slack (1993), a qualidade, portanto, pode ser entendida como: 

 

1. Alta especificação – produtos que utilizam itens de alto valor em sua 

composição; 

2. Especificações apropriadas – o produto ou serviço preenche os seus propósitos,   

estabelecidos pelo consumidor. 

 

Desde o início do século XX, a preocupação com a qualidade tomou maior 

importância nas empresas à medida que a produção passou de uma forma artesanal 

para industrial. Desde Ford, passando pelo sistema Toyota de produção, Crosby 

(1990), Deming (1990), Juran (1992) e Ishikawa (1993), a qualidade é tratada como 

fator essencial para a eficiência da empresa e possui diversas interpretações do que é 

definido como Qualidade. 

 

Johansson et. al. (1995) caracterizam a Qualidade como parte integrante das 

“medidas de valor” de uma empresa, ou seja, itens que compõem o que o consumidor 

final irá entender como o benefício proporcionado pela empresa em relação às demais 

no mesmo mercado. Neste caso a Qualidade é definida como a habilidade da empresa 

em: 

 

1. Satisfazer as necessidades do cliente; 

2. Adequar o produto ao uso; 

3. Garantir a integridade do processo; 

4. Proporcionar variações mínimas; 

5. Eliminar os desperdícios; 

6. Garantir a melhoria contínua. 

 

A qualidade é ligada à modificação dos processos internos da empresa, na qual 

as empresas mudam seus processos táticos implantando técnicas e princípios que 

melhoram a sua eficiência. Desta forma o trabalho flui de forma mais suave, 

produzindo um fluxo de produção que se assemelha mais às demandas constantes, 

reduzindo, assim, os estoques de produtos acabados e seus custos (JOHANSSON et. 

al., 1995, p.47). 
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Para Slack (1993) a Qualidade afeta todos os outros objetivos de desempenho 

e, de forma mais enfática na velocidade, confiabilidade e custos. Um processo de 

manufatura sem erros pode acelerar o fluxo de produtos em toda a fábrica, do 

contrário a baixa qualidade de produção irá impactar na velocidade e tornar o fluxo 

não confiável: “A confiabilidade no fornecimento entre os estágios do processo ficará 

comprometida” (SLACK, 1993, p. 31). 

 

Para Mentzer et. al. (2001) a qualidade logística é um componente pertencente 

ao serviço entregue ao consumidor. Pode ser definida como a habilidade de distribuir 

produtos ou materiais em conformidade com as especificações e seus padrões, ideia 

que converge com Morash (2001). A qualidade torna-se uma atividade presente em 

cada operação que representa um elo de uma rede interconectada de fluxos físicos e de 

informação – a empresa é hora cliente e hora fornecedora. (SLACK, 1993, p. 31).  

Faz-se, portanto, interessante conectar as empresas presentes nesta cadeia a fim de 

aproximá-las da operação e entender de forma clara quais são suas considerações em 

relação à Qualidade. 
 
O projeto do produto é um bom exemplo disso. Se é feito um erro no projeto básico 
de uma parte, esse erro poderia ser transmitido para o projeto detalhado, para 
compras, para engenharia de produção e para os estágios iniciais da manufatura antes 
de se tornar óbvio, digamos, no estágio de montagem. Um número muito cotado em 
todos os problemas de qualidade é que cerca de 20% dos erros são originados na 
manufatura, 40% vem dos fornecedores e 40% do projeto. (SLACK, 1993, p. 33). 

 

A qualidade na especificação pode estar relacionada com as propriedades 

físicas dos produtos, com seus aspectos técnicos ou com seus aspectos operacionais de 

velocidade, confiabilidade e flexibilidade. Desta forma é importante que a empresa 

defina em sua operação, o que exatamente ela tem como objetivo de qualidade 

principal. A qualidade de uma empresa pode se enquadrar em um dos quadrantes da 

Tabela 3: 
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Tabela 3: Definições de Qualidade 
 Conformidade às especificações Adequação ao propósito 

Qualidade tem a ver com desempenho de 
processo 

Qualidade tem a ver com a estratégia de 
produto e processo 

Especificação 
técnica do 
produto 

Simples de entender 
 
Relativamente não ambígua 
 
Operacionalmente prática 
 
Uso de maneira regular pelos departamentos 
de manufatura 

Focaliza na visão de qualidade do consumidor 
 
Orientação para longo prazo 
 
Meio de checagem periódica da adequação da 
especificações 

Qualidade tem a ver com desempenho das 
operações 

Qualidade tem a ver com a estratégia de 
operações 

Aspectos dos 
serviços das 
operações 

Necessidade de acordar as expectativas dos 
serviços com consumidores 
 
Alguns aspectos subjetivos dos serviços 
 
Uso de maneira regular pelos departamentos 
que proporcionam serviços 

 
Necessidade de uma avaliação completa dos 
objetivos e desempenho das operações 
 
 
Tratada como qualidade somente com 
propósitos motivacionais 

Fonte: Adaptado de Slack (1993) 
 

A qualidade, portanto, relaciona-se tanto com a especificação do produto ou 

serviço como sua adequação ao propósito para o qual foi concebido.  

 

É possível medir a qualidade com a utilização do índice de capabilidade de 

processo (ICP). Tal índice reflete a capacidade que o processo tem de produzir os 

produtos de acordo com as especificações dos clientes. Para o cálculo dos índices, 

leva-se em conta o desvio padrão estimado e os processos devem estar sobre controle 

estatístico de processo (CEP), definido por Sotille (2010), como o controle do 

comportamento de variáveis ao longo do tempo, reduzindo a variabilidade do 

processo, monitorando e estimando seus parâmetros. Definem-se os parâmetros do 

ICP como: 

 

1. ICP – Índice de Capabilidade do Processo – Cp; 

2. Limite Superior de Especificação – LSE; 

3. Limite Inferior de Especificação – LIE; 

4. Limite Superior de Controle – LSC; 

5. Limite Inferior de Controle – LIC; 

6. Desvio Padrão - ∂. 

 

A fórmula para o cálculo do índice está indicada na Figura 7: 
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Figura 7: Fórmula Índice de Capabilidade de Processo 
Fonte: Adaptado de Sotille (2010) 

 
Quanto maior o índice, menos provável que o processo esteja fora das 

especificações. Leva-se e consideração os seguintes intervalos para avaliação dos 

resultados do índice: 

 

1. Processo incapaz: Cp < 1 

2. Processo aceitável: 1 ≤ Cp ≤ 1,33 

3. Processo capaz: Cp ≥ 1,33 

 

Atingir a especificação, para Slack (1993), não depende somente da empresa. 

A administração da qualidade nas relações na cadeia de suprimentos deve ir além das 

relações entre empresa e fornecedor de cadeia imediata. Ambos devem buscar atingir 

um estado no qual nenhum dos lados se sinta pressionado para a melhoria da 

qualidade. Os fornecedores devem ser encorajados a desenvolver seus processos até 

um ponto em que eles mesmos estejam lidando com os clientes por meio de um 

programa de interação contínua que visa estabelecer objetivos mutuamente acordados. 

Com esta integração, a velocidade, em termos de tempo de entrega ao cliente, seria 

melhorada, já que os clientes assumem mais responsabilidades por articular 

claramente suas exigências de tempo de atendimento, mais do que esperar que os 

fornecedores respondam às exigências esperadas.  

 

De acordo com Slack (1993), a melhoria na qualidade também impacta na 

flexibilidade, já que a integração das atividades facilita no desenvolvimento de 

produtos e a sincronia entre os níveis de saída de cliente e fornecedor.  

 

Detalha-se, portanto, a composição da prioridade competitiva de flexibilidade. 
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2.3.2 Flexibilidade 

 

Para Slack (1993) a flexibilidade pode ser entendida como flexibilidade de 

recursos, que impacta diretamente na flexibilidade da operação como um todo, 

conforme a relação mostrada na Figura 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Flexibilidade dos recursos e sua relação com a flexibilidade da operação 
Fonte: Adaptado de Slack (1993) 

 

A Tabela 4 detalha a composição da flexibilidade operacional, obtida 

pela flexibilidade de recursos: 
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Tabela 4: Implicações nos recursos dos tipos de flexibilidade da operação 
Recursos Flexibilidade de 

produto 
Flexibilidade de mix 

de produtos 
Flexibilidade de 

volume 
Flexibilidade de 

entrega 
 
 
 
Tecnologia 
de processo 

Faixa de capacidade 
de processo 
 
Capacidade de 
tecnologia de projeto 

Faixa de capacidade de 
processo 
 
Tempos de mudança de 
processo 
 
Escala e integração do 
processo 
 
Produzir diferentes 
combinações de 
produtos eficiente e 
eficazmente 

Capacidade total de 
processo 
 
Velocidade com a qual 
o processo pode ser 
focalizado em uma 
determinada faixa de 
produtos 

Capacidade total do 
processo 
 
Velocidade com a 
qual o processo pode 
ser focalizado em 
uma determinada 
faixa de produtos 

 
 
 
 
Recursos 
Humanos 

Faixa de habilidades 
de projeto 
 
Faixa de habilidades 
de processo 
 
Transferibilidade de 
trabalho 

 
Faixa de habilidades de 
processo 
 
Transferibilidade de 
tarefas diretas e 
indiretas 

 
Capacidade de hora 
extra 
 
Transferibilidade de 
mão-de-obra 

 
Capacidade de hora 
extra 
 
Transferibilidade de 

mão-de-obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redes de 
suprimento 

 
 
 
 
 
Fornecimento de 
mão-de-obra para 
projeto e processo 
 
 
 
Habilidade de 
modificar tecnologia 
de processo 
 
 
 
Habilidades de 
gerenciamento de 
projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempos de compra de 
itens 
 
 
 
Capacidades de 
reprogramação 

Habilidade de recrutar 
mão-de-obra nova ou 
temporária 
 
Habilidade de organizar 
e subcontratar 
fornecimentos 
 
Processamento de 
pedidos e sensibilidade 
de previsões 
 
Operar em diferentes 
níveis de produção de 
forma eficiente e eficaz 
 
Facilidade com que as 
mudanças no montante 
agregado de produção 
de um processo de 
fabricação podem ser 
alcançados 

 
 
 
 
 
Tempos de compra 
de itens 
 
 
 
Habilidade de 
recrutar mão-de-obra 
nova ou temporária 
 
 
 
Habilidade de 
reprogramar 
atividades 

Fonte: Adaptado de Slack (1993) 
 

Assim como a Qualidade, a Flexibilidade possui diversas dimensões. 

Johansson et. al. (1995) definem flexibilidade como a capacidade de reagir 

imediatamente a uma exigência do cliente, sincronizando ou adaptando totalmente os 

processos. 
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Paiva (2009) define flexibilidade como: “a capacidade que um determinado 

sistema produtivo tem de responder a variáveis externas e internas além de determinar 

a que custo e em que tempo o sistema responde a essas variáveis” (PAIVA, 2009, 

p.60).  

 

A flexibilidade se relaciona diretamente com a rede de suprimentos da 

empresa, ou seja, a flexibilidade do fornecedor também deve ser levada em 

consideração para que a empresa consiga responder à mudanças nos pedidos dos 

consumidores, alterando volumes de compra (lotes mínimos e máximos de compra e 

venda) e mix (variedade e combinações de produtos oferecidos), sem necessariamente 

aumentar seu preço ou reduzir sua qualidade (SLACK, 1993, p.62). Paiva (2009) 

concorda ao afirmar que a flexibilidade poderá ser alcançada com a reprogramação de 

fornecedores, desenvolvimento de fornecedores alternativos e reprogramação de 

pedidos que já estejam em processo. 
 

Hayes e Wheelwright (1984) e Vickery et. al. (1999) indicam a importância da 

flexibilidade nos volumes e sua criticidade para a indústria de forma a acelerar ou 

desacelerar as operações, manobrando pedidos e atendendo à demandas por entregas 

rápidas e em constante mudança. A disposição da empresa em dedicar-se a atingir a 

flexibilidade de volume é necessária para que a empresa consiga diferenciar-se das 

demais, relacionando-se diretamente com sua manutenção ou mesmo o aumento de 

sua participação de mercado. Oke (2003) destaca que a flexibilidade de volumes se 

mostrou mais importante na última década, devido variações e incertezas constantes 

na demanda, geradas por ciclos de vida de produtos mais curtos e pelo aumento na 

complexidade das operações na cadeia de suprimentos.  

 

É essencial, portanto, que a empresa atue de forma a proporcionar o 

atendimento das prioridades competitivas do seu consumidor, resultando em uma 

performance esperada pelo mesmo ou até superior, caracterizando a vantagem 

competitiva. 

 
Neely et. al. (1995, p.80) afirmam que a performance pode ser medida a partir 

de dois aspectos: “organizações atingem seus objetivos, ou seja elas operam, 

satisfazendo seus consumidores com maior eficiência e eficácia que seus 
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competidores”. Os mesmos autores definem eficiência como a medida econômica dos 

recursos da empresa que são utilizados para atender aos consumidores e eficácia como 

a extensão na qual cada necessidade do consumidor é atendida, o que corrobora com 

as prioridades competitivas isoladas de Flexibilidade (eficiência) e Qualidade 

(eficácia).  

 

É necessário, portanto, analisar de que forma as prioridades competitivas 

relacionam-se ao desempenho da empresa. 

 

2.4 Desempenho de Negócios 

 

Goldsby e Stank (2000) afirmam que as melhores práticas resultam na integração 

operacional de seus processos, seguido por um desenvolvimento e integração das relações 

na cadeia de suprimentos externa. Uma grande integração dos resultados internos e 

externos resulta em meios para atingir uma performance extraordinária e a vantagem 

competitiva. 

 

Para atingir tal vantagem competitiva, analisa-se o significado de desempenho para as 

prioridades competitivas de Qualidade e Flexibilidade e como medir este desempenho na 

Cadeia de Suprimentos. 
 

2.4.1 Desempenho de Qualidade 
 

    Para Chase et. al. (2006) o desempenho de qualidade pode significar um 

produto que tenha conformidade com as necessidades ou que apresentem um grau 

previsível de uniformidade, a um preço adequado para o mercado. Os autores 

destacam que o produto deve ser apropriado para o uso, além de satisfazer as 

necessidades dos clientes. 

 

  Em seu artigo, Garvin (1987) identifica que os resultados de qualidade podem 

ser observados a partir de oito dimensões:  

 

1. Desempenho - funções que um produto irá desempenhar a partir das suas 

características operacionais; 
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2. Características secundárias - itens complementares de personalização do produto, 

sem as quais o produto continuaria realizando suas funções originais, mas que 

presentes trazem maior satisfação ao usuário, facilitando seu uso, proporcionando 

maior comodidade ou economia de tempo; 

3. Confiabilidade - probabilidade de um produto apresentar uma disfunção ou uma 

falha em determinado período de tempo; 

4. Conformidade - grau de adequação do produto aos padrões estabelecidos. 

Necessita de uma especificação prévia a ser atendida; 

5. Durabilidade - medida de tempo de vida de um produto, que pode ser medida pela 

dimensão técnica (tempo de utilização de um produto até sua deterioração) ou pela 

dimensão econômica (até que ponto custa menos manter um produto em 

funcionamento do que substituí-lo por um produto novo); 

6. Serviços agregados - rapidez na qual um serviço é oferecido a um cliente com 

competência, cortesia e pronto atendimento. Alguns exemplos são: suporte de 

treinamento para uso do produto, informações completas sobre as diversas 

características de desempenho e secundárias do produto, rapidez e 

profissionalismo no conserto de eventuais defeitos; 

7. Estética - conceitos subjetivos como aparência, som, gosto, aroma etc; 

8. Qualidade percebida – associação de determinado produto ao seu nome, marca ou 

reputação da empresa fabricante. 

 

Slack (1993) identifica que o desempenho de qualidade está intrinsecamente 

ligado com a especificação: 

 

1. Qualidade pode significar alta especificação – produtos que possuem um preço 

elevado, produzidos a partir de matérias-primas luxuosas, segundo especificações 

exigentes, resultando em um produto esteticamente agradável; 

2. Qualidade pode significar especificações apropriadas – adequação do produto 

produzido aos seus propósitos, ou seja, o produto preenche de maneira eficiente e 

contínua os seus propósitos; 

3. Qualidade pode significar conformidade com as especificações – a empresa produz 

produtos conforme os mesmos foram solicitados pelos consumidores, em sua 

aparência real física e seu desempenho efetivo. 
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Assim como a qualidade, diversos autores também definem o que se espera do 

desempenho de flexibilidade. 

 

2.4.2 Desempenho de Flexibilidade 

 

Para Paiva (2009) o desempenho de flexibilidade relaciona-se com a 

capacidade de um sistema em adotar uma gama de estados diferentes, respondendo a 

variáveis externas, representadas por novas necessidades de consumidores, avanços 

tecnológicos e entregas cada vez mais rápidas, e variáveis internas como quebra de 

máquinas e equipamentos, falta de matéria-prima adequada e falhas no suprimento de 

fornecedores e sistemas de planejamento e programação. 

 

Para Slack (1993) a empresa que possui flexibilidade consegue proporcionar os 

seguintes resultados: 

 

1. Lidar eficazmente com uma larga faixa de partes, componentes ou produtos 

existentes; 

2. Adaptar produtos a requisitos específicos dos consumidores; 

3. Ajustar níveis de saída para estar apto a corresponder às variações de demanda, 

tais como a sazonalidade; 

4. Lidar com quebras de equipamento; 

5. Proporcionar os ajustes na capacidade quando a demanda é muito diferente do 

previsto; 

6. Lidar com falhas dos fornecedores (internos e externos). 

 

O mesmo autor define as dimensões nas quais o desempenho de flexibilidade 

pode ser medido: 

 

1. Flexibilidade de novos produtos - definida como a capacidade de introduzir novos 

produtos ou de modificar os atuais; 

2. Flexibilidade de mix de produtos - capacidade de mudar de variedade de tipos e 

modelos de produtos oferecidos; 

3. Flexibilidade de volume - alterar o volume sem alterar o desempenho global da 

empresa; 
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4. Flexibilidade de entrega - capacidade da empresa em mudar as datas de entrega 

planejadas ou assumidas. 
 
Flexibilidade é habilidade de ser moldado, assumir diferentes estados ou fazer coisas 
diferentes ou a facilidade com que o sistema se move rapidamente e suavemente e 
com baixo custo de uma coisa para outra. (SLACK, 1993, p.63). 

 

2.4.3 Desempenho na Cadeia de Suprimentos 

 

    Uma das metodologias utilizadas para medir o desempenho na cadeia de 

suprimentos é a metodologia SCOR (Supply Chain Operations Reference), que é 

considerado o primeiro modelo de referência construído para descrever, comunicar, 

avaliar e melhorar o desempenho na cadeia. Segundo Pires (2009) o modelo foi 

inicialmente desenvolvido em 1996 por duas empresas privadas dos Estados Unidos, a 

Pittiglio Rabin Todd & McGrath e a Advanced Manufacturing Research, derivado de 

pesquisas feitas pelas empresas entre 1992 e 1994 ao estudarem formas de integração 

de empresas multinacionais em suas respectivas Cadeias de Suprimento. O modelo foi 

testado por diversas empresas que formaram, no mesmo ano, o Supply-Chain Council 

(SCC), entidade privada com sede nos EUA. Em 1997 o SCOR havia sido testado por 

várias empresas, de vários segmentos, tornando-se o modelo básico indicado pelo 

SCC. 

 

Estudos iniciais da metodologia identificavam quatro aspectos-chave para o 

alcance da excelência na Cadeia de Suprimentos (STEWART, 1995): 

 

1. Desempenho no tempo de entrega; 

2. Flexibilidade de produção e replanejamento de aquisição e fabricação; 

3. Custo Logístico Total; 

4. Gerenciamento de Ativos com a gestão do nível de estoque mínimo. 

 

As métricas do modelo atual possuem foco nos processos principais na Cadeia 

de Suprimentos, inclusive com o retorno dos materiais para a sua origem (SELLITO; 

MENDES, 2006): 
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1. Planejamento (plan): abrange questões de planejamento dos demais processos 

como acesso às fontes de suprimento, necessidades de demanda, inventários e 

capacidade a médio prazo para distribuição e atendimento. Decisões como fabricar ou 

comprar também são inclusas. As métricas do planejamento correspondem ao 

alinhamento estratégico, formulação de estratégias, desdobramento e medição das 

estratégias e gestão da política de qualidade; 

2. Suprimento (source): processos de seleção dos melhores fornecedores para 

aquisição de materiais da empresa, avaliando desde o ponto de origem até seu 

recebimento, inspeção, armazenamento do material, certificação e contrato com 

fornecedores. O suprimento é medido em relação à flexibilidade, pontualidade, 

qualidade dos bens e serviços, condições de negociação e custos no fornecimento; 

3. Fabricação (make): produção do material no ambiente interno da empresa e seus 

processos como requisição de material, recebimento, produção, teste, embalagem, 

armazenagem de produtos acabados e expedição dos produtos, abrangendo a gestão 

dos recursos e equipamentos, qualidade e gestão da produção. Mede-se a fabricação 

pela flexibilidade, velocidade, qualidade, confiabilidade dos processos e custos de 

manufatura; 

4. Entrega (deliver): processo que se estende desde a empresa até o consumidor final, 

atuando na gestão da demanda, pedidos, expedição, transporte e infraestrutura de 

entrega. A entrega é medida pela flexibilidade, pontualidade, qualidade, condições de 

negociação e custos na entrega; 

5. Retorno (returns): adicionado posteriormente à criação da metodologia SCOR 

inicial, este processo trata do retorno dos produtos do consumidor final para a empresa 

e da empresa até o seu ponto de origem na cadeia de suprimentos. As métricas de 

retorno são baseadas na reciclabilidade dos materiais, devolução de itens, 

conformidade legal, custos de devolução e ética ambiental. 

 

A Figura 9 demonstra o impacto de cada etapa do modelo na cadeia de 

suprimentos, abrangendo os diferentes níveis de análise desde o fornecedor do 

fornecedor, ao cliente do cliente e como cada um deve tratar o planejamento, 

suprimento, fabricação, entrega e retorno: 
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Figura 9: Níveis de Análise do SCOR 
Fonte: Adaptado de Supply Chain Council: www.supply-chain.org/scor (2012) 

 

2.4.4 Desempenho Financeiro 

 

O desempenho financeiro possui uma diversidade de indicadores que podem 

ser utilizados pelas empresas para sua caracterização. Peterson e Peterson (1996) 

indicam que alguns fatores devem ser considerados e que a medida de escolha não 

deve ser influenciada pelos métodos contábeis adotados pela empresa, mas sim levar 

em conta os resultados futuros e seus riscos.  

 

Kassai et. al. (2005) indicam que as medidas tradicionais de desempenho 

financeiro consideram suficiente que o lucro cubra o custo de capital investido por 

terceiros na empresa, o que remonta à metodologia de balanced scorecard criado por 

Kaplan e Norton (1997) e uma de suas quatro perspectivas. O balanced scorecard é 

uma metodologia para medição de performance das empresas montada com base em 

quatro perspectivas: 

 

1. Perspectiva financeira: como a empresa dá retorno aos acionistas; 

2. Perspectiva do consumidor: como os consumidores enxergam a empresa; 

3. Perspectiva interna: como a empresa percebe seus processos internos; 

4. Perspectiva de aprendizado: de que forma a empresa deve aprimorar e criar valor. 

 

Ao mesmo tempo em que as perspectivas consideram medidas que podem ser 

transportadas para o modelo de estrutura-conduta-desempenho, criado por Porter em 

1981, Neely et.all. (1995, p.97) afirmam que o balanced scorecard contém uma falha 

ao não considerar em sua análise medidas que possam caracterizar a perspectiva dos 

competidores. 
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Além de incluir medidas de desempenho que avaliem as ações da 

concorrência, as características do mercado e da economia também devem ser levadas 

em consideração a fim de reduzir o risco para a empresa. Gitman (2006, p. 196) 

exemplifica estes fatores analisando uma empresa que fabrica máquinas operadoras. O 

autor afirma que as vendas neste mercado são cíclicas, ou seja, elevadas quando a 

economia está crescendo e reduzidas quando está em recessão. Caso haja um 

movimento da empresa em adquirir outra empresa neste mesmo mercado, as vendas 

combinadas ainda permaneceriam cíclicas e o risco seria equivalente. Contudo, caso a 

empresa adquirisse uma fábrica de máquinas de costura, reduziria seu risco uma vez 

que este mercado possui vendas anticíclicas, ou seja, costumam ser reduzidas quando 

a economia está em crescimento e elevadas quando está em recessão, pois as pessoas 

irão adquirir máquinas para fabricar suas próprias roupas. 

 

Combinando tais fundamentações, entende-se que o desempenho financeiro 

possa ser medido a partir dos critérios de lucratividade da empresa e do crescimento 

das vendas, considerando o retorno financeiro da empresa aos seus acionistas, por 

meio da lucratividade, e sua maximização e o crescimento das vendas como uma 

medida que possa considerar ao mesmo tempo a percepção dos consumidores e os 

concorrentes deste mercado assim como o comportamento da economia, levando a 

empresa à sobrevivência em seu mercado e à vantagem competitiva. 

 

Para Pires (2009) qualquer modelo de medição de desempenho deve ser o 

ponto de partida para as melhorias na cadeia de suprimentos, mas ele não caracteriza 

uma ferramenta para o desenvolvimento das estratégias da empresa. Para o autor, 

antes de utilizar o modelo, a empresa deve definir claramente as bases da estratégia 

competitiva a ser utilizada e garantir seu alinhamento. 

 

O desempenho pode ser medido de diversas formas dentro da empresa, 

contudo é essencial, conforme Lynch et. al. (2000, p.61), que o alinhamento de 

desempenho e estratégias seja pensado de forma conjunta: “capabilidades e estratégias 

devem estar propriamente alinhadas de forma a atingir uma performance superior da 

firma”. 
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O tema chave aqui é a consistência – consistência tanto do processo de decisão e ação 
– pois a estratégia somente é realizada na medida em que as decisões são tomadas e 
os cursos de ação seguidos. Na verdade tem-se argumentado que a estratégia só pode 
existir quando um pode identificar um padrão consistente de decisões e ações em uma 
firma. (NEELY; GREGORY; PLATTS, 1995, p.94). 

 
Fundamenta-se, portanto, o conceito de alinhamento estratégico. 

 

2.5 Alinhamento estratégico 

 

O conceito de alinhamento surge juntamente com os estudos de abordagem 

contingencial, que afirma que não existe uma única e melhor maneira de administrar a 

empresa, tudo dependerá das características do ambiente no qual a organização está 

inserida. (GINSBERG; VENKATRAMAN, 1985).  

 

Henderson e Venkatraman (1993) afirmam que o alinhamento estratégico corresponde 

à adequação e integração funcional entre o ambiente externo (mercados) e o ambiente 

interno da empresa (estrutura administrativa, recursos financeiros, tecnológicos e 

humanos). Da mesma forma Prieto et.al. (2009) definem o alinhamento a partir de seus 

aspectos externo (baseado na formulação da estratégia), interno (implementação da 

estratégia) e integrado. Para atingir o alinhamento estratégico integrado, é necessária a 

união dos alinhamentos interno e externo.  

 

O alinhamento interno relaciona-se à mobilização dos recursos internos para a 

implementação da estratégia formulada, já o alinhamento externo representa o ajuste das 

capabilidades da empresa ao ambiente competitivo ao qual ela está inserida (PRIETO et. 

al., 2009, p. 319). 

 

O alinhamento integrado da empresa é um processo extenso. Kaplan e Norton (1997) 

afirmam que algumas organizações chegam a envolver mais de 5.000 funcionários no 

processo, que é demorado e complexo. Os autores citam três mecanismos distintos pelos 

quais a empresa poderá identificar se ela está ou não atingindo seu alinhamento: 

 

1. Programas de Comunicação e Educação – todos os funcionários, altos executivos e o 

conselho devem compreender a estratégia e o comportamento necessário para que os 

objetivos sejam alcançados, com um programa coerente e contínuo, como uma 
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campanha interna de marketing, a fim de gerar conscientização e influenciar o 

comportamento; 

2. Programas de Estabelecimento de Metas – as equipes de todas as unidades de 

negócios, definidas por Pires (1995) como a divisão, empresa, unidade fabril ou linha 

de produtos dentro de uma corporação, devem vincular os objetivos estratégicos aos 

seus objetivos pessoais e de grupo. As medidas estratégicas de alto-nível devem 

decompor-se em medidas operacionais locais. Por exemplo, atender o cliente com 

maior rapidez pode ser conseguido se a empresa possui uma troca mais rápida de 

ferramental, conseguindo maior flexibilidade; 

3. Vinculação de Sistemas de Compensação – motivar o alinhamento utilizando sistemas 

de incentivo e compensação que ofereçam bonificações pelas metas alcançadas. Neste 

caso a empresa deve ter certeza do alinhamento entre os indicadores estabelecidos e a 

estratégia adotada, caso contrário, poderá ter problemas quanto ao alcance de metas 

diferentes daquilo que ela espera ou que não poderão ser alcançadas a curto e médio 

prazos. 

 

A empresa também deve expandir o alinhamento, de forma a projetar uma estratégia 

estendida a todas as empresas que compõem a cadeia de suprimentos, caracterizando o 

alinhamento integrado. 

 

Para Chopra e Meindl (2011) quatro escopos são considerados para que a empresa 

obtenha o alinhamento da sua cadeia de suprimentos. Abaixo exemplificam-se os tipos de 

escopo e ao que cada um eles se refere: 

 

1. Escopo intraoperacional dentro da empresa – neste escopo, cada operação dentro de 

cada estágio de uma cadeia de suprimento, planeja sua estratégia de forma 

independente. Tal escopo seria o equivalente à estratégia operacional, definida por 

Paiva (2009); 

2. Escopo intrafuncional dentro da empresa – aqui, o alinhamento estratégico é ampliado 

para abranger todas as operações que integram uma função, ainda dentro da empresa; 

3. Escopo interfuncional dentro da empresa – com objetivo de maximizar o lucro, as 

estratégias funcionais são desenvolvidas para sustentarem-se e apoiarem a estratégia 

competitiva; 
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4. Escopo interfuncional entre as empresas – todos os estágios na cadeia de suprimentos 

coordenam sua estratégia competitiva de forma a garantir que, juntos, eles possam 

atender às necessidades do cliente da melhor maneira possível. 

 

Todavia, o estabelecimento da estratégia e, posteriormente, seu alinhamento, 

comunicando-a via marketing interno e decompondo seus indicadores estratégicos para 

indicadores táticos e operacionais, de forma a vincular seu sistema de compensação, não 

são suficientes para garantir que a empresa mantenha um alinhamento estratégico 

duradouro. 

 

Os mercados e sua dinâmica podem exigir da empresa o estabelecimento de novas 

metas, que devem novamente ser comunicadas, traduzidas e vinculadas, como sugere 

Gattorna (2009): “a empresa deve buscar o alinhamento dinâmico, ou seja, tratar sua 

cadeia como um ser vivo e não uma entidade mecânica” (GATTORNA, 2009, p. 1). Tal 

alinhamento faz com que a empresa possa projetar cadeias que se mantêm alinhadas com 

os desejos dos consumidores, à medida que estes evoluem com o tempo.  
 

Barney e Hesterly (2011), citam alguns exemplos de empresas que modificaram a 

forma com que realizavam seus negócios, visando alterar seus processos em consonância 

com novas necessidades de seus clientes: 
 

1. Jundiaí Sorvetes - empresa produtora de sorvetes fundada nos anos 70 cresceu 181% 

de 2006 a 2009 investindo na expansão de sua distribuição, antes feita por meio de 

ambulantes. A empresa contratou empresas de distribuição, investiu em marketing e 

melhorou seus custos de produção, tornando o produto com preço mais acessível para 

as classes mais baixas da população (BARNEY; HESTERLY, 2011); 

2. O Walmart foi o pioneiro no investimento em tecnologia, sofisticadas técnicas de 

administração de estoques e modernos centros de distribuição, inclusive com a 

utilização da tecnologia de rádio-frequência, tão importante para os centros varejistas, 

conseguindo economizar custos e obter melhores resultados (BARNEY; HESTERLY, 

2011); 

3. A Levis criou o conceito de personalização em massa de seus produtos a fim de 

oferecer peças únicas e adaptadas a cada usuário, atingindo altas margens de lucros 



 

 

60

praticadas para tais produtos considerados como Premium (BARNEY; HESTERLY, 

2011); 

4. A Azul Linhas Aéreas conseguiu crescer consideravelmente em 2010, aumentando em 

100% a demanda de seus vôos em relação à 2009, resultado conseguido com custos 

baixos, preços de passagens acessíveis e diferenciais como espaço maior entre os 

assentos e poltronas de couro (BARNEY; HESTERLY, 2011). 
 

Para Henderson e Venkatraman (1993) a performance econômica da empresa está 

diretamente ligada com sua habilidade de adequação estratégica (dar sentido ou 

direcionamento na realização do alinhamento), que é essencialmente dinâmica. Portanto, o 

processo de alinhamento estratégico não é um evento único, mas sim um processo 

contínuo. 

 

Neste sentido, o alinhamento assume uma conexão com o desempenho organizacional, 

geralmente estabelecendo uma correlação positiva.  

 

Empresas com bom alinhamento de suas variáveis endógenas (estratégia, estrutura e 

processos gerenciais) e exógenas (incerteza ambiental e tecnologia) possuem bons 

resultados organizacionais. Por exemplo: o alinhamento estratégico na cadeia de 

suprimentos define como a empresa irá obter matéria-prima, realizar o transporte dos 

materiais, fabricar os produtos e distribuí-los ao consumidor, além da prestação de 

serviços posteriores, levando em consideração a situação atual na cadeia.  

A heterogeneidade de capabilidades entre as empresas pode levar a vantagem 

competitiva e retornos diferenciados, que impactam seu desempenho, que depende da 

“dotação de recursos construídos por meio da acumulação interna ou, se não, adquiridos 

no mercado de fatores específicos” (KRETZER; MENEZES, 2006, p. 64) 

 

A partir de tal relação, Chopra e Meindl (2011) definem que o fracasso ou o sucesso 

da empresa estão, portanto, baseados aos seguintes tópicos: 

 

1. A estratégia competitiva e todas as estratégias funcionais devem estar alinhadas para 

formar a estratégia global coordenada, ajudando a empresa a alcançar o objetivo de 

sua estratégia competitiva; 
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2. As diferentes funções em uma empresa devem estruturar seus processos e recursos 

continuamente, para que possam executar as estratégias com êxito; 

 

É possível, portanto, definir que o alinhamento estratégico somente será possível se a 

empresa alinhar suas capabilidades de forma inteligente, a fim de alcançar o resultado de 

desempenho esperado, uma vez que as decisões estratégicas implicam no entendimento de 

como a empresa pode utilizá-las para sua operação.  

 

Da mesma forma que existem empresas que conseguem aplicar as diferentes formas 

de alinhamento com sucesso, identificam-se também diversas dificuldades para que a 

empresa consiga obter êxito. Kaplan e Norton (1997) destacam que a incoerência entre a 

formulação e a implementação da estratégia pode ser causada por barreiras criadas pelo 

sistema gerencial da empresa, em relação aos seguintes aspectos: 

 

1. O estabelecimento de visões e estratégias que na verdade não são executáveis - existe 

uma grande diferença entre o que a empresa declara como sua visão e missão e o que 

efetivamente ela traduz em ações. Neste caso as ações são fragmentadas, com diversos 

grupos seguindo estratégias diferentes, pensando estar em alinhamento com a 

empresa, quando na verdade não estão; 

2. As estratégias das unidades de negócios (empresas, unidades fabris, divisões ou linha 

de produtos de uma corporação), podem não estar associadas às metas de 

departamentos, equipes e indivíduos e sim ao orçamento, nos departamentos, ou às 

estratégias táticas de curto prazo, para as equipes e indivíduos, dificultando a criação 

de capabilidades que permitam a realização de estratégias em prazos mais longos; 

3. Estratégias não vinculadas à alocação de recursos – a empresa adota processos 

separados para o planejamento estratégico e para o orçamento anual, controlando um 

de forma independente do outro, o que faz com que os resultados da operação diária 

fiquem diferentes do planejado; 

4. Feedback feito de forma tática e não estratégica – a maioria dos sistemas oferece 

somente feedback dos resultados operacionais de curto prazo, relacionado, geralmente, 

à medidas financeiras. Pouco ou nenhum tempo é dedicado à análise de indicadores de 

implementação e sucesso da estratégia. 
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Percebe-se, portanto, que além de iniciar seu planejamento de forma integrada, a 

empresa também deve aprender a comunicá-lo e controlá-lo da mesma forma, fazendo 

com que os resultados sejam vistos em consonância com a estratégia estabelecida e não 

somente como indicadores orçamentários.  

 

Uma vez formado o referencial teórico dos construtos de Estratégias Empresariais, 

Capabilidades Operacionais, Desempenho de Negócios e Alinhamento Estratégico, é 

necessário caracterizar o setor no qual a pesquisa foi aplicada a fim de demonstrar sua 

aplicabilidade assim como sua limitação. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR 

 

A escolha de situar a pesquisa na cadeia de suprimentos do setor de bens de capital se deu 

perante a importância do setor para a economia do país e como seu desenvolvimento fortalece 

a representatividade brasileira frente ao mercado internacional, atraindo conhecimento e 

investimentos para o constante aprimoramento da sua tecnologia produtiva. A indústria de 

bens de capital é considerada estratégica pelo papel que desempenha, gerando crescimento 

sustentado e exercendo um efeito multiplicador em termos de aumento do volume do PIB, 

acumulação de capital e difusão da tecnologia. (LAFIS, 2005). 

 

De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT (2012), o setor de bens de 

capital é estratégico para o aumento da eficiência produtiva, da capacidade de inovação, 

expansão das exportações, acumulação de capital e difusão do progresso técnico. 

 

O setor de bens de capital consta no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) elaborado pelo IBGE, representado pelas divisões 27 a 36, dividindo-se em 46 

grupos, o que comprova a complexidade do setor e sua diversidade de empresas, com 

variabilidade de produtos manufaturados e comercializados. 

 

Caracterizado pela heterogeneidade, o setor possui fabricação dos produtos dividida, 

basicamente, em dois tipos de produção: 

 

1.    Make to order (fabricação após o recebimento do pedido) – os produtos são fabricados 

sob condições específicas e a partir de projetos determinados para cada cliente. Os produtos 

possuem grandes dimensões, com períodos de produção longos, chegando a exceder 1 ano, 

em alguns casos, conforme Weise (2000). Este tipo de fabricação geralmente é realizado em 

atendimento à demanda de indústrias siderúrgicas, papel e celulose, indústrias químicas, 

telecomunicações, construção civil, hidrelétricas e petroquímicas para extração e refino de 

petróleo, além do próprio setor de bens de capital. 

2.    Make to stock (fabricação antes do recebimento do pedido, para estocagem dos produtos) 

– neste tipo de fabricação, os produtos possuem um grau tecnológico mais simples, com 

reduzidas dimensões e tempo de produção menor. Sua fabricação é realizada em larga escala, 

tendo como diferenciação o preço do produto. Este tipo de equipamento atende geralmente à 
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demanda dos mercados de equipamentos elétricos, eletro-eletrônicos, motores, máquinas-

ferramenta, calçados, têxtil, alimentício, bombas e implementos agrícolas. 
 

A heterogeneidade também se dá pela diversidade de empresas existentes no setor. É 

possível encontrar desde empresas com capital nacional, internacional, familiares, de pequeno 

e médio portes, até divisões de grandes grupos empresariais multinacionais de grande porte e 

que trabalham com venda de soluções e serviços. O domínio de fabricação por um restrito 

número de empresas também é encontrado, como é o caso de equipamentos elétricos e 

agrícolas. (MCT, 2012). 

 

Dados da última pesquisa realizada pelo IBGE em 2009, consultados em 2012, 

demonstraram que as empresas do setor concentravam-se no Estado de São Paulo, 

respondendo por 57% do Valor de Transformação Industrial – VTI e 53% do total de 

empregos dessa indústria no país.  
 

O mercado de bens de capital possui sensibilidade ao ambiente econômico, com impacto 

tardio, ou seja, sendo fornecedor das demais cadeias produtivas, em períodos de recessão da 

economia, possui produtos ainda em fase da produção. Da mesma forma em períodos de 

recuperação da economia, somente voltará à estabilidade posteriormente à retomada do 

crescimento econômico das demais empresas. Segundo Anderson; Resende (1999) e MDIC 

(2012), o desenvolvimento do setor está diretamente ligado a fatores como: 
 

1. Disponibilidade de capital por parte dos órgãos de fomento estatais, principalmente em 

países nos quais a iniciativa privada não possui recursos financeiros para a indústria de 

base; 

2. Disponibilidade de fornecedores de insumos e componentes especializados; 

3. Existência de mão-de-obra qualificada; 

4. Aumento da nacionalização da produção e reestruturação patrimonial; 

5. Reestruturação e modernização da estrutura produtiva; 

6. Reforma tributária; 

7. Sistemas científicos e tecnológicos desenvolvidos e em constante evolução, com 

investimentos em métodos de gestão e processos produtivos mais eficientes. 

A interferência estatal, neste caso, é essencial atuando de forma a combater a baixa 

qualidade do sistema educacional, a obsolescência da infraestrutura de transportes, os 
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elevados custos portuários, o estrangulamento do sistema energético, os custos de transição 

elevados, os custos complementares em saúde e segurança e dificuldade de acesso ao capital 

(ABIMAQ, 2010). 

 

Estudos recentes da ABIMAQ (2012) mostram que a indústria brasileira de bens de 

capital perde mercado interno e externo com resultados mais graves no período pós-crise 

(2009-2011). Comparativamente, um elevado nível tecnológico confere aos produtores de 

Estados Unidos, Japão, Alemanha e Itália uma considerável vantagem diante dos demais 

países. Brasil, Coréia, Taiwan e México estão entre os países que possuem parques industriais 

capazes de produzir bens de capital, contudo sem o mesmo grau de tecnologia. A China, 

apesar de não possuir tecnologia comparável ao primeiro grupo, vem crescendo em sua 

participação no mercado de bens de capital de forma gradativa. A Figura 10 mostra que a 

participação chinesa teve expressivo crescimento, passando de aproximados 10% em 1990, 

para 40% em 2008. A participação americana cresceu, no mesmo período, aproximadamente 

4%, enquanto que a participação brasileira permaneceu praticamente a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Participação do Brasil, Estados Unidos e China nos países desenvolvidos 
Fonte: Adaptado de ABIMAQ (2012) 

 

A Figura 11 traz os resultados da Balança Comercial de Bens de Capital em 2011 que 

teve seus resultados continuados em 2012, fechando o primeiro trimestre do ano com um 

déficit 7,5% superior ao verificado no primeiro trimestre de 2011 (US$ 4,4 bilhões). 
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Figura 11: Balança Comercial de Bens de Capital – em US$ bilhões 
 Fonte: Adaptado de ABIMAQ (2012) 

 

O aumento das importações foi impactado pelos grupos de máquinas para agricultura, 

logística e construção civil e máquinas para indústria de transformação, vindos dos Estados 

Unidos, China e Alemanha. 

 

As exportações do setor foram impulsionadas pelas transições intercompany (transações 

entre matriz e subsidiária)  principalmente de máquinas para a indústria de transformação e 

máquinas para a logística e construção civil, tendo como principal destino a América Latina. 

 

Em Julho de 2012, a indústria de bens de capital teve um faturamento bruto real de R$ 6,4 

bilhões, representando uma retração de 14,6% sobre o mês anterior, com um faturamento 

acumulado no primeiro semestre do ano de R$ 46,4bilhões. Tal resultado foi influenciado 

pelo crescimento das exportações e uma queda de 0,9% das importações, sendo que o 

mercado interno permaneceu estável, comparativamente ao mesmo período de 2011.  

Os setores de máquinas agrícolas e de bens sob encomenda apresentaram crescimento, já 

os setores de máquinas têxteis, máquinas para plástico, madeira e máquinas-ferramenta 

tiveram quedas de faturamento (ABIMAQ, 2012). 

 

Na sequência é possível verificar os indicadores do setor, cuja última atualização foi 

realizada em Julho/2012 pela ABIMAQ: 
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1. O mês fechou com um total de 259.440 funcionários registrados com mão-de-obra 

altamente especializada, resultado 1,3% inferior ao mês de junho; 

2. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) passou de 82,6% para 76,6%, no 

mesmo período; 

3. O número de semanas para atendimento dos pedidos em carteira passou de 17 semanas 

em 2011 para 15,3 semanas em 2012. 

 

Existe, portanto, uma necessidade crescente das empresas presentes na indústria de bens 

de capital em aumentar a sua competitividade nos mercados nacional e internacional, com a 

melhoria de seus processos internos e externos. O alinhamento estratégico pode representar 

uma possibilidade de curto a médio prazo para o setor, enquanto que as ações governamentais 

de reestruturação atuam a longo prazo. Apresentam-se, portanto, a metodologia de pesquisa, 

seu modelo conceitual e as hipóteses deste estudo. 
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4 MODELO CONCEITUAL E HIPÓTESES 

 

A partir do referencial estudado, foi estabelecido o modelo conceitual que serviu como 

base do estudo e como apresentado na Figura 12: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Modelo Conceitual e Hipóteses 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Observou-se que o modelo trabalha o conceito da relação de causa e efeito, no qual as 

variáveis se alternam ora como variáveis dependentes, ora como variáveis independentes.  

 

Sutton e Staw (2003) reforçam a importância do desenvolvimento de modelos teóricos 

para apresentação da teoria de base e alertam sobre a fundamentação das relações entre os 

fenômenos com base nas hipóteses que são origem de suas indagações. Parte-se, portanto, 

para a análise da lógica da construção do modelo conceitual e das relações estabelecidas no 

mesmo. 

 

4.1 Estratégias e Desempenho 

 
Segundo Barney e Hesterly (2011), a empresa opera a partir da estrutura do setor em 

que atua e que define as opções e restrições a serem enfrentadas pela empresa. A empresa 

deve, portanto reestruturar sua cadeia de suprimentos a fim de apoiar suas estratégias 

competitivas e satisfazer seus consumidores com maior eficiência e eficácia que seus 

competidores (NEELY; GREGORY; PLATTS, 1995).  
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A estratégia determina como a empresa obtém matéria-prima, realiza o transporte dos 

materiais, fabrica os produtos e os distribui ao consumidor, além da prestação de serviços 

posteriores. Segundo Christopher (2002), a vantagem competitiva surge da maneira como 

as empresas desempenham suas atividades, realizando-as de modo mais eficiente e 

reduzindo seu custo, ao mesmo tempo em que proporcionam melhores resultados aos seus 

clientes. A partir destas considerações, foi possível identificar como as decisões 

estratégicas poderiam estar diretamente ligadas na forma como a empresa se insere e 

opera em determinado mercado, resultando em seu desempenho. Formou-se, portanto, a 

primeira hipótese do estudo: 

 
H1: Existe uma relação positiva entre as Estratégias Empresariais e o 

Desempenho de Negócios 
 

Para a composição do construto de estratégia, foram consideradas as três estratégias 

indicadas por Paiva (2009), em relação ao desenvolvimento interno ou aquisição das 

capabilidades de Flexibilidade e Qualidade: 

 

1. Estratégia Corporativa: estabelecida pelo grupo empresarial quanto a investimentos 

que poderão orientar as demais estratégias acerca da visão de mercado da empresa; 

2. Estratégia de Negócios: políticas, planos e objetivos de curto, médio e longo prazo em 

seu relacionamento com fornecedores e clientes, adaptados a cada realidade de 

atuação e que garantam melhor tempo de resposta e menor índice de falhas de seus 

equipamentos; 

3. Estratégia Funcional: ações que ligam as operações às estratégias de negócios como 

troca de ferramental, tempo de entregas por período, alterações contratuais, processo 

de comunicação interna de projetos, normas internas, tempo entre falhas, devoluções e 

reclamações.  

 

A Figura 13 demonstra a composição do construto – Estratégias Empresariais: 
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Figura 13: Estratégias Empresariais e suas variáveis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Para a formulação do construto Desempenho, de acordo com Neely et. al. (1995, 

p.80), considerou-se como o mesmo pode ser medido a partir da verificação de como os 

consumidores são atendidos e satisfeitos com maior eficiência e eficácia pela empresa. 

Neste sentido, analisou-se que o Desempenho pode ser produto da relação dos resultados 

operacionais de qualidade e flexibilidade e resultados financeiros, utilizando indicadores 

de lucro, sobrevivência e vantagem competitiva. 

 

No setor de bens de capital, o desempenho de Qualidade é representado por um 

produto que esteja em conformidade com as necessidades dos clientes e apresenta um grau 

previsível de uniformidade, conforme Garvin (1987); Slack (1993) e Chase et. al. (2006). 

A partir deste conceito, os indicadores de qualidade foram divididos em:  

 

1. Conformidade de Normas – o produto atende aos requisitos e especificações, em 

conformidade com os padrões estabelecidos e normas vigentes no mercado; 

2. Conformidade de Projeto – o produto é projetado para a necessidade específica em que 

foi concebido e seu resultado final segue as especificações projetadas inicialmente; 

3. Funcionalidade de Equipamento – o produto desempenha suas funções exigidas, a 

partir das suas características operacionais e as falhas e reclamações apresentadas não 

se deveram à sua concepção, aplicação ou fabricação. Atende-se a durabilidade 

estabelecida. 
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O desempenho de Flexibilidade, no ramo de fabricantes de bens de capital, foi 

considerado a partir de três métricas que englobam as várias definições de flexibilidade, 

de forma a demonstrar a capacidade do sistema em adotar estados diferentes, respondendo 

às variáveis externas, conforme Slack (1993): 
 

1. Flexibilidade de data de entrega – capacidade da empresa em responder às alterações 

de data de entrega e horário causadas por mudança do cliente, falha de fornecimento 

ou quebras de equipamento; 

2. Flexibilidade de volume – capacidade da empresa em responder à alteração de 

volume, mantendo cláusulas abertas em contrato ou que possam ser modificadas com 

facilidade; 

3. Flexibilidade de mix – capacidade da empresa em oferecer novos produtos, configurar 

mix de produtos variados ou realizar alterações na composição ou componentes do 

produto, a pedido do cliente. 
 

Por fim, o construto desempenho inclui medidas de resultado representadas pela 

lucratividade, a fim de caracterizar o retorno aos acionistas conforme Porter (1981) e 

Kaplan e Norton (1997), sobrevivência da empresa e sua vantagem competitiva, apoiando-

se nos conceitos de vendas cíclicas e anticíclicas de Gitman (2006). Resumiu-se o 

construto de desempenho, conforme representação na Figura 14, de suas variáveis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Desempenho de Negócios e suas variáveis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Definidos os construtos de Estratégias e Desempenho e sua Hipótese, parte-se para a 

relação entre as Estratégias e as Capabilidades. 
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4.2 Estratégias e Capabilidades 

 
A estratégia corporativa é estabelecida pelo grupo empresarial e norteia as estratégias 

de negócios e funcionais quanto ao desenvolvimento de capabilidades que proporcionam 

seu alcance, conforme afirmam Barney e Hesterly (2011), alinhando a estratégia à 

performance operacional da empresa, atingida a partir dos recursos e competências. 

 

Lynch et. al. (2000) também afirmam que recursos e competências, quando tratados 

como parte da estratégia da empresa, podem levar a maiores resultados, assim como 

Morash (2001) que afirma que as estratégias da empresa se tornam centrais na 

combinação dos recursos e capabilidades, na cadeia de suprimentos, para o alcance do 

desempenho desejado. Chopra e Meindl (2011) completam ao enfatizar que, para que a 

empresa alcance um alinhamento estratégico completo, ela deve considerar as estratégias 

funcionais, garantindo que todas as funções possuam estratégias coerentes e sustentem a 

estratégia competitiva. Concordando com Lynch et. al. (2000) as capabilidades devem 

estar alinhadas para que a empresa atinja um desempenho superior.  

 

A partir das considerações foi possível então estabelecer a segunda hipótese do 

presente estudo: 

 
H2: Existe uma relação positiva entre as Estratégias Empresariais e as 

Capabilidades Operacionais 
 

As capabilidades operacionais de Qualidade e Flexibilidade foram analisadas a partir 

da sua capacidade em integrar, reconfigurar, ganhar e lançar recursos, conforme 

Eisenhardt e Martin (2000). 

 

As capabilidades operacionais de Qualidade foram levantadas as principais rotinas e 

normas vigentes que comandavam a produção dos produtos assim como o canal de 

comunicação dos projetos, desde a sua concepção até a produção dos produtos. Por fim 

foram analisadas as devoluções e principais reclamações dos clientes quanto à 

performance dos equipamentos a fim de identificar se sua performance estava relacionada 

com a fabricação dos produtos ou seu uso. 

Para a análise das capabilidades operacionais de Flexibilidade considerou-se se a 

empresa mantém, tanto em seus processos internos e rotinas como no relacionamento com 
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seus fornecedores, possibilidades de alterações em volume e mix de produtos. Também 

analisou-se a existência e os procedimentos de transportes alternativos para o 

cumprimento das datas de entrega e a confecção de contratos abertos que possibilitaram 

modificações em cláusulas previamente combinadas, sem a necessidade de aplicações de 

multas, ou que estabeleceram um prazo previsto para a comunicação das alterações, 

existência de procedimentos de troca de ferramental e treinamento de funcionários na 

produção da empresa. 

 

A Figura 15 relaciona o construto Capabilidade às variáveis de Qualidade e 

Flexibilidade: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Capabilidades Operacionais e suas variáveis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
4.3 Capabilidades e Desempenho 

 
Penrose (1959) afirma que o crescimento da firma seria limitado pelas oportunidades 

produtivas que existem em função da gama de recursos controlados pela empresa e por 

sua estrutura administrativa utilizada para coordenar tais recursos. Hammer (1997) 

confirma que é necessário que a empresa identifique os processos nos quais ela atinge 

excelência, sendo esta a chave para suas oportunidades de crescimento e expansão. 

 

A Teoria da Visão Baseada em Recursos (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984; 

BARNEY, 1991; PETERAF, 1993) destaca que os recursos heterogêneos entre as 

empresas podem ser utilizados para o alcance de maior desempenho frente à concorrência.  

 

Possuir capabilidades dinâmicas para alterar a base de recursos de forma a criar, 

integrar, recombinar e lançar recursos aprofundados nas rotinas da organização e que não 
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possam ser trocados ou imitados pelos concorrentes, leva a empresa a possuir um 

resultado de desempenho superior. Processos enraizados na cultura organizacional podem 

até confundir a própria empresa com relação à quais capabilidades efetivamente afetaram 

seu desempenho, tornando difícil alinhar estratégias para o desenvolvimento das mesmas. 

A terceira hipótese para o estudo pretendeu identificar esta lacuna, estabelecendo uma 

relação entre Capabilidades e Desempenho sem necessariamente depender da Estratégia: 

 
H3: Existe uma relação positiva entre as Capabilidades Operacionais e o 

Desempenho de Negócios 
 

Com as hipóteses estabelecidas, partiu-se para a descrição dos procedimentos 

metodológicos que foram realizados. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi dividida em duas etapas, uma exploratória e outra descritiva. A pesquisa 

exploratória teve como objetivo principal identificar e validar os construtos de Estratégia, 

Capabilidades e Desempenho. Das conclusões elaboradas nesta primeira etapa, a pesquisa 

serviu de base para a montagem do questionário da pesquisa descritiva. 

 

Seguindo os objetivos específicos estabelecidos, foi utilizada a seguinte sequencia lógica 

no roteiro da pesquisa exploratória: 1) identificar o significado de desempenho de qualidade e 

flexibilidade; 2) relacionar as capabilidades necessárias para o atendimento a este 

desempenho; 3) entender como a empresa elaborava e operava suas estratégias, neste cenário. 

 

A partir da análise dos roteiros aplicados, a segunda etapa, composta por uma pesquisa 

descritiva, visou estabelecer correlações entre as variáveis estabelecidas, validando ou 

refutando as informações levantadas no referencial teórico, objetivando identificar a 

existência de uma relação positiva dos construtos, conforme o modelo conceitual proposto na 

Figura 12.  

 

Em ambas etapas foram considerados, como unidades de análise, os processos de 

negócios das empresas fabricantes do setor de bens de capital, em sua cadeia imediata, ou 

seja, da empresa fabricante com fornecedores e clientes presentes em seu nível de 

relacionamento diádico. 

 
Analisam-se a seguir as fases da pesquisa: 

 

5.1 Pesquisa Exploratória – FASE 1 

 

Segundo Vergara (2007), a pesquisa exploratória deve ser realizada em uma área na 

qual se possui pouco conhecimento acumulado e sistematizado, podendo sugerir hipóteses 

ao longo de sua realização. Complementarmente Gil (2010) indica que as pesquisas 

exploratórias, de natureza qualitativa, envolvem, além de um levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e a 

análise de exemplos. 
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Neste sentido, foi considerada a realização da pesquisa qualitativa de natureza 

exploratória na primeira fase com o intuito de investigar, junto às empresas participantes 

na cadeia de suprimentos do setor de bens de capital e como estas empresas percebiam o 

construto de desempenho de qualidade e flexibilidade, os recursos e competências que 

compunham as capabilidades de qualidade e flexibilidade e de que forma as empresas 

montavam suas estratégias em consonância ou não com estes objetivos.  

 

Quivy e Campenhoudt (1998) afirmam que a entrevista exploratória deve ser realizada 

quando o pesquisador pretende descobrir determinados aspectos sobre seu objeto de 

pesquisa, que não teriam sido pensados por ele mesmo, oferecendo complementaridade 

nas definições e significados realizados em suas pesquisas anteriores. Portanto o método 

escolhido foi a realização de entrevistas em profundidade com executivos da indústria 

fabricante de bens de capital e seus fornecedores e clientes, objetivando a validação do 

problema de pesquisa e das hipóteses, assim como as assertivas construídas para a 

segunda fase. Foi também realizado o pré-teste das assertivas, antes de sua aplicação para 

um grupo mais amplo de empresas, já na segunda fase da pesquisa. 

 

O universo e a amostra estabelecidos consideraram a afirmação de Godoi e Mattos 

(2006) quanto à quantidade de participantes da entrevista qualitativa, durante o processo 

de estudo. Segundo os autores, não se deve ter preocupação com métodos estatísticos para 

a seleção da quantidade de participantes, dando flexibilidade ao pesquisador para ampliar 

ou não o número de entrevistas. 

 

5.1.1 Universo e amostra 

 

Vergara (2007) define população como um conjunto de elementos que 

possuem características do objeto de estudo. A amostra da população é uma parte do 

universo, escolhida seguindo seu critério de representatividade. Para a primeira fase 

foi escolhida uma amostra não probabilística com 7 empresas envolvidas na cadeia de 

suprimentos de bens de capital. Marconi e Lakatos (1986) afirmam que, ao escolher 

uma amostra, o pesquisador deve fazê-la de forma mais representativa possível.  

 

O critério para a escolha das empresas seguiu a definição de Vergara (2007) 

com seleção dos elementos pela facilidade de acesso. Para atestar sua 
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representatividade foi utilizado um modelo orientador, contemplando os diferentes 

posicionamentos das empresas na cadeia de suprimentos imediata da indústria de bens 

de capital, conforme Figura 16, que demonstra os pontos de aplicação das entrevistas: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 16: Modelo orientador para coleta de dados da pesquisa exploratória 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Procurou-se identificar as diferentes percepções dos construtos, entrevistando 

empresas alocadas em diferentes pontos na cadeia de suprimentos a fim de elencar 

suas diferentes opiniões, como: 
 

1. Do cliente em relação ao desempenho das prioridades competitivas de qualidade e 

flexibilidade; 

2. Do vendedor da empresa fabricante de bens de capital, quanto às prioridades 

oferecidas ao cliente; 

3. Do comprador da empresa fabricante de bens de capital, acerca das prioridades 

competitivas buscadas em seus fornecedores imediatos; 

4. Do fornecedor em relação às prioridades competitivas oferecidas aos compradores. 

 

Para delimitação de escopo e afirmação da representatividade dos entrevistados, 

foram buscadas empresas classificadas no Cadastro Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) do IBGE entre as divisões 27 a 36 e que estivessem instaladas na 

cidade de São Paulo, conforme Tabela 5: 
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Tabela 5: Classificação IBGE/CNAE – Divisões 27 a 36 
CNAE DESCRIÇÃO 

27 METALURGIA BÁSICA 
28 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL - EXCLUSIVE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
29 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
30 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
31 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 

32 FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
COMUNICAÇÕES 

33 
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALARES, 
INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL, CRONÔMETROS E RELÓGIOS 

34 FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E 
CARROCERIAS 

35 FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 
36 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS 

   Fonte: Adaptado de IBGE (2012) 
 

5.1.2 Instrumento de Coleta de Dados e Sujeitos da Pesquisa 
 

Como anteriormente informado, a coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevistas em profundidade junto aos participantes, apoiadas em formulário (roteiro), 

disponível no Apêndice A deste projeto. Conforme Vergara (2007) o formulário é um 

meio-termo entre questionário e entrevista, no qual o pesquisador é quem assinala as 

respostas que o respondente dá oralmente. 
 

As entrevistas foram conduzidas de forma focalizada, pautadas por um roteiro 

(formulário) estruturado, para maior profundidade e levando em consideração Godoi e 

Mattos (2006) que afirmam que a entrevista qualitativa deve possuir três condições 

básicas: 
 

1. O entrevistado pode expressar-se da sua maneira perante as perguntas colocadas 

pelo entrevistador; 

2. A fragmentação e ordem das perguntas não prejudica a livre expressão do 

entrevistado; 

3. Deixa-se um espaço aberto para a inserção de novas perguntas ou comentários 

conforme o diálogo, sem prejudicar o contexto inicial e propósito da pesquisa. 

 

O roteiro foi elaborado em seis blocos, divididos da seguinte forma: 
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1. Bloco 1: identificação do respondente – objetivo de conhecer o perfil dos 

entrevistados – 5 questões; 

2. Bloco 2: identificação da empresa – conhecer as características da organização – 9 

questões; 

3. Bloco 3: identificação dos elementos constitutivos do desempenho, estratégias e 

capabilidades de qualidade e flexibilidade – 8 questões abertas mais 6 questões 

para que o respondente assinalasse seu grau de importância (3 para qualidade e 3 

para flexibilidade); 

4. Bloco 4: identificação dos elementos de qualidade da empresa, mesclando 

capabilidades e estratégias, montado a partir do referencial teórico pesquisado – 

12 assertivas; 

5. Bloco 5: identificação dos elementos de flexibilidade da empresa, mesclando 

capabilidades e estratégias, montado a partir do referencial teórico pesquisado – 

12 assertivas; 

6. Bloco 6: identificação dos elementos de desempenho operacional e financeiro – 5 

assertivas. 

 

Os dois primeiros blocos objetivaram o mapeamento das empresas e dos 

respondentes da pesquisa tanto para atender aos requisitos de confiabilidade da 

amostra como para proporcionar a extensão da pesquisa, na segunda fase descritiva.  O 

terceiro bloco teve como objetivo validar os construtos propostos acerca do 

desempenho, capabilidade e estratégias. Os blocos quatro, cinco e seis foram 

construídos com as assertivas derivadas do referencial teórico pesquisado. Estes 

blocos foram aplicados a fim de comprovar o relacionamento dos construtos propostos 

e as hipóteses de estudo, refinando o material da segunda fase da pesquisa, a fase 

descritiva. 

 

O contato com as empresas foi realizado tanto diretamente, com pessoas atuantes 

na cadeia de suprimentos de bens de capital, como a partir do banco de dados das 

empresas participantes de Câmaras Setoriais, compartilhado pela Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ, 2012) e disponível 

em seu website. Procurou-se entrevistar colaboradores com acesso às estratégias da 

empresa, a fim de validar os construtos propostos, preferencialmente Gerentes e 

Diretores ligados às áreas Produtiva, de Operações e Logística.  
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O processo de coleta de dados foi realizado entre Dezembro de 2011 e Março de 

2012, primeiramente via e-mail e, em um segundo momento, via contato telefônico. 

Este contato era utilizado para explicação do escopo da pesquisa, identificação da 

disponibilidade de participação do respondente e levantamento do conhecimento dos 

construtos a serem pesquisados. Em seguida o roteiro era encaminhado via e-mail 

juntamente com uma apresentação do mesmo, explicando novamente os objetivos da 

pesquisa. As entrevistas foram realizadas nas instalações dos entrevistados, com 

duração média de 90 minutos, posteriormente transcritos e enviados aos respondentes 

para validação, conforme sugerido por Vergara (2007): “(...) apresente a transcrição ao 

entrevistado, para que a confirme ou faça as alterações que julgar necessárias” 

(VERGARA, 2007, pg. 55). As transcrições foram então validadas pelos entrevistados 

sem alterações. A carta de apresentação da pesquisa pode ser encontrada no Apêndice 

B, assim como a transcrição das entrevistas realizadas. 

 

5.1.3 Tratamento dos Dados 

 

Em função do sigilo das informações, solicitado pelos participantes, os nomes das 

empresas e dos entrevistados foram substituídos por denominações a seguir: 

 

1. Empresas: Empresa A, Empresa B, Empresa C, Empresa D, Empresa E, Empresa 

F e Empresa G; 

2. Entrevistados: E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7. 

 

As Tabelas 6 e 7 apresentam as características das empresas participantes com seus 

CNAES, posicionamento na cadeia de suprimentos, ramo de atividade, localização e 

tipo de produção: 
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Tabela 6: Características das empresas – CNAE e Cadeia de Suprimentos 
 

Empresa CNAE/IBGE Cadeia de 
Suprimentos 

A 28 Fabricante 
B 28 Fabricante 
C 28 Fabricante 
D 33 Fornecedor 
E 33 Cliente 
F 27 Fornecedor 
G 27 Fornecedor 

  Fonte: Elaborado pela autora 
 

Tabela 7: Características das empresas – Atividade, Município, UF e Produção 
Empresa Atividade Município UF Produção 

A Ventiladores e Filtros Industriais São Paulo SP Sob Pedido 
B Caldeiraria Santana de Parnaíba SP Sob Pedido 
C Caldeiraria Itaquaquecetuba SP Sob Pedido 
D Automação e Controle Industrial Osasco SP Sob Pedido 
E Equipamentos de Instrumentação médico-hospitalares São Paulo SP Estoque 
F Elementos de fixação – metalurgia São Paulo SP Sob Pedido 
G Comercialização de Aço Inox São Paulo SP Estoque 

   Fonte: Elaborado pela autora 
 

Foi possível perceber a participação de pelo menos uma das localizações possíveis 

na cadeia de suprimentos nas entrevistas, objetivo perseguido a fim de se obter maior 

representatividade na amostra. Da mesma forma mesclaram-se os ramos de atividade 

das empresas participantes, classificadas em diversos CNAEs.  

 

Como a localização deu-se por acessibilidade, foi explicada a homogenia da 

presença das empresas no Estado de São Paulo, cenário no qual foi aplicada a primeira 

fase da pesquisa. O tipo de produção confirmou o referencial teórico, apresentando os 

dois tipos de produção característicos da indústria de bens de capital, com 

predominância da fabricação sob pedido (make to order) em relação à fabricação para 

estoque (make to stock). 

 

A Tabela 8 apresenta o porte das empresas e sua divisão em distribuição e vendas: 
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Tabela 8: Características das empresas – Porte, Distribuição e Vendas 
Distribuição e Vendas 

Empresa Número de empregados  
(em 2011) 

Faturamento anual  
(em 2011) Mercado 

Interno 
Mercado 
Externo 

A 100 a 499 empregados Entre R$ 16, 0 e R$ 90,0 milhões 95% 5% 
B 20 a 99 empregados Até R$ 16,0 milhões 100% 0% 
C 20 a 99 empregados Até R$ 16,0 milhões 100% 0% 
D 20 a 99 empregados Até R$ 16,0 milhões 95% 5% 
E 500 a mais empregados Entre R$ 90,0 milhões e R$ 300,0 milhões 80% 20% 
F 100 a 499 empregados Entre R$ 16, 0 e R$ 90,0 milhões 100% 0% 
G 20 a 99 empregados Entre R$ 16, 0 e R$ 90,0 milhões 95% 5% 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A determinação das faixas de número de empregados seguiu a classificação do 

SEBRAE (2011). A partir das características das empresas respondentes foi possível 

perceber que quatro (4) empresas possuem de 20 a 99 empregados, podendo ser 

classificadas como pequena empresa, duas (2) empresas de médio porte com de 100 a 499 

empregados e apenas uma (1) empresa de grande porte, possuindo 500 ou mais 

empregados. 

 

Quanto ao faturamento, as faixas utilizadas obedeceram à classificação do BNDES 

(2011) e foi possível comprovar que o mercado de bens de capital era heterogêneo com 

pouca relação entre o porte e o faturamento da empresa, predominando o tipo de produto 

comercializado. Foi possível perceber tal conclusão identificando uma empresa (Empresa 

G) de pequeno porte, com 20 a 99 empregados, mas com faturamento entre R$ 16,0 e R$ 

90,0 milhões, comparável ao faturamento de empresas de médio porte, segundo a 

classificação do BNDES. 

 

Outra consideração a ser realizada foi a destinação da distribuição e vendas das 

empresas pesquisadas. Percebeu-se a predominância pela destinação dos produtos ao 

mercado interno, comprovando a baixa participação das empresas brasileiras no 

fortalecimento do saldo da Balança Comercial de bens de capital.  

 

Caracterizadas as empresas, analisou-se o perfil dos respondentes da pesquisa. A 

Tabela 9 apresenta o perfil dos mesmos, sendo possível encontrar respondentes com 

formação, em sua maioria, em Engenharia e Administração, com tempo de empresa acima 

dos cinco (5) anos. Os respondentes também apresentaram, em sua maioria, cargos de 

Diretoria e Gerência, com mais de cinco (5) anos na função o que representou o 
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atendimento ao objetivo determinado por Marconi e Lakatos (1986) na escolha da 

amostra, tornando-a representativa em relação à qualidade da informação dos 

respondentes da primeira fase da pesquisa.  

 

Tabela 9: Características dos entrevistados 
Entrevistado Empresa Função Formação Tempo na Função Tempo na Empresa 

1 A Coordenador de 
Marketing Administração Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

2 B Diretor Industrial Eletrônica Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

3 C Gerente Comercial Engenharia 
Mecânica Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

4 D Diretor Comercial Engenharia Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

5 E Inspetor de 
Qualidade 

Engenharia de 
Produção Entre 2 e 5 anos Entre 2 e 5 anos 

6 F Diretor de Vendas Administração Acima de 5 anos Acima de 5 anos 

7 G Encarregado de 
Logística Logística Até 2 anos Entre 2 e 5 anos 

   Fonte: Elaborado pela autora 
 

Após o mapeamento das características das empresas e dos respondentes, o 

tratamento dos dados foi feito de forma qualitativa, a partir dos objetivos específicos, 

procurando-se identificar as principais categorias levantadas pelos entrevistados, 

utilizando a técnica semântica de análise de conteúdo. Tal tratamento visou encontrar 

os resultados mencionados por Bardin (2007), transformando os dados brutos em algo 

significativo e fiel que possibilitava a interpretação frente aos objetivos previstos. Para 

que tal transformação fosse atingida a categorização fez-se necessária. 
 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com critérios previamente definidos. (BARDIN, 2007, p.111 – grifo do 
autor). 

 
Ainda segundo Bardin (2007), as categorias reuniram grupos de elementos que 

eram resultados do agrupamento efetuado pelas suas semelhanças. Após a 

identificação de cada categoria, partiu-se para a análise dos resultados encontrados na 

pesquisa e suas ligações com o referencial teórico levantado. 

 

A análise de conteúdo iniciou-se com a identificação dos diferentes significados de 

desempenho de qualidade para as empresas entrevistadas, as estratégias existentes para 
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que este desempenho fosse atingido e os indicadores que permitiam uma avaliação deste 

desempenho. Os mesmos passos foram realizados para a flexibilidade. 

 

Na sequencia procurou-se confrontar os resultados do Bloco 3 de perguntas abertas 

com os Blocos 4, 5 e 6 de perguntas fechadas, permitindo agregar maior confiabilidade às 

respostas coletadas.  

 

5.1.4 Análise dos Resultados 

 

Para a análise dos resultados foram elaborados quadros comparativos que podem ser 

vistos no Apêndice C e a partir deles os aspectos das entrevistas foram levantados, 

interpretados e considerados como componentes dos construtos, validando o modelo 

teórico e auxiliando na composição do instrumento de coleta de dados da segunda fase. 

 

1. Desempenho de Qualidade: 

 

Foi unânime entre os entrevistados que o desempenho de qualidade se relacionava 

diretamente com as exigências realizadas pelo cliente. Para todos os entrevistados, a 

qualidade estava diretamente ligada aos detalhamentos técnicos e especificações feitas 

pelo cliente e suas necessidades. Em outras empresas, além deste atendimento aos 

requisitos do pedido, surgiu também o atendimento às normas vigentes no mercado (E2, 

E3, E5 e E6). Em alguns casos (E3, E5 e E7) as empresas também citaram a certificação 

Petrobrás, atendida por muitas empresas no fornecimento dos produtos para algum ponto 

na cadeia produtiva: “também na fabricação a gente utiliza as normas da Petrobrás”; “a 

Petrobrás vai fazer a qualificação no fornecedor, mas outras empresas ainda não têm 

tanta aptidão por normas, como é artesanal, eles fazem, mas não como deve ser feito”; 

“A Petrobrás, por exemplo, exige Raio-X de solda, que a empresa manda para um 

terceiro realizar, emitindo um laudo posterior, que é apresentado à empresa”. 

 

Confirmando a importância da qualidade como atendimento às especificações do 

cliente, as empresas relataram receber inspetores em seu processo produtivo para verificar 

se o que foi produzido estava em conformidade com o pedido (E3, E4, E5 e E7): “nós 

temos inspetores aqui que, conforme a frequência, vira amigo. A gente já conhece há mais 

de 15 anos.”; “os clientes são até bem flexíveis com relação à norma ISO, porque se você 
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não possui eles fazem uma inspeção aqui na nossa área produtiva e os parâmetros que a 

gente tem estão atendendo.”;”A empresa segue o que a norma ou a inspeção do cliente 

exige.” 

 

Foi interessante entender a forma como algumas empresas se organizavam para 

atender estas exigências de conformidade com otimização de seus custos de produção, 

trabalhando com produtos de base padronizada e posteriormente customizados, de acordo 

com cada projeto de cliente (E2, E3 e E4).  

 

Por fim, o desempenho de qualidade também era percebido como a durabilidade do 

produto, reduzindo sua necessidade de garantia e assistência técnica e funcionando 

conforme o previsto. A qualidade na matéria-prima e dos processos produtivos também 

era considerada, envolvendo sua visualização em toda a cadeia de suprimentos (E1, E3, 

E4 e E6): “Atender os detalhamentos técnicos exigidos pelo cliente, produtos com alta 

durabilidade e qualidade técnica.”; “estes testes que eu falei pra você ele vai definir a 

inspeção em cada etapa, por exemplo no recebimento, espessura de chapa, certificado de 

matéria-prima, na composição química, se está atendendo a composição daquela 

matéria-prima, tá dizendo que é o material que está sendo comprado, o desenho para o 

corte se está feito correto, uma etapa de dobra, uma etapa de solda, uma pré-montagem, 

então essa é como se fosse um roteiro de qualidade para fazer as inspeções”; “Em 

relação ao projeto e a produção. Ver se a gente está atendendo à norma, as 

especificações do cliente final, as especificações da fabricante, depois esse projeto é 

aprovado e a gente acompanha todas as etapas produtivas.”; “A empresa atende os 

projetos de clientes desde a aquisição de matéria-prima e sua origem até o tratamento 

térmico, contando inclusive com o recebimento de inspetores do cliente que testam a 

especificação do produto.” 

 

2. Capabilidades de Qualidade: 

As capabilidades de qualidade foram tratadas novamente em relação ao projeto do 

cliente, ou seja, a maioria das empresas entrevistadas não possuía um departamento 

específico de qualidade que acompanhava a produtividade da empresa e o passo a passo 

da produção, mas sim um departamento de engenharia de produto que trabalhava junto ao 

cliente, no desenho do projeto de cada equipamento (E2, E3, E4 e E5). 
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Somente em alguns casos eram utilizados check-list de processo produtivo (E4) ou 

indicadores de Planejamento e Controle da Produção (E6): “Sim, em cada etapa 

produtiva, com os pedaços chave do processo e um check-list do processo de produção.”; 

“A empresa utiliza indicadores seguindo as normas ISO, os indicadores do Planejamento 

e Controle da Produção, data de entrega dos projetos e pesquisa de satisfação com os 

clientes.” 

A qualidade era controlada por meio de testes padrão, ao longo do processo como 

testes de líquido penetrante (verificação de solda), raio-X (checagem de ranhuras, 

rugosidade) e teste hidrostático (espessura do polimento) (E2, E3, E5 e E7). Alguns testes 

de verificação de qualidade também eram terceirizados, devido falta de laboratórios, 

equipamentos e pessoal para a realização dos mesmos (E3): “ensaios de pureza, em 

relação à matéria-prima, conforme a norma da Petrobrás. É tirada uma amostra, 

mandada para o laboratório e se faz um teste para comprovar se aquela matéria-prima 

atende os requisitos. A parte de inspeção também, nós não temos um inspetor qualificado, 

de solda nós contratamos, dimensional, nós contratamos, de líquido penetrante temos um 

qualificado pela empresa”. 

 

As empresas prezavam pela qualidade como atendimento, não somente ao projeto do 

cliente, mas também às normas de mercado como ISO, Conama e ABNT (E1 e E6) tanto 

dentro da sua produção, como dos fornecedores de sua cadeia de suprimentos (E2, E3 e 

E5). 

Dois entrevistados (E2 e E5) destacaram a importância do controle da qualidade na 

cadeia de suprimentos, a fim de garantir a rastreabilidade do produto final, ou seja, a 

identificação, por meio de certificados, de cada fornecedor que compunha o produto final, 

assegurando a confiabilidade do cliente na aquisição dos produtos: “O Manual não possui 

informações detalhadas da operação de cada parte do equipamento. Possui uma visão 

geral e o Data Book com todos os certificados de cada peça componente do equipamento 

e seu fornecedor. A partir desta documentação, é possível rastrear cada peça contida no 

equipamento.”; “Várias empresas classificam como rastreabilidade do produto. Manter a 

rastreabilidade desde a matéria-prima até o produto final, a composição daqueles 

produtos que estão no produto final.” 
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3. Estratégias de Qualidade: 

 

Todos os respondentes afirmaram que as estratégias de qualidade se relacionavam 

principalmente com a manutenção de pessoal treinado em relação às normas exigidas no 

mercado e o acompanhamento das mesmas. Esta era a maior dificuldade para a 

manutenção da qualidade, para as empresas entrevistadas. A maioria também afirmou que 

a falta de pessoal qualificado a um custo acessível para a empresa também representava 

um grande problema. A atividade era exercida de forma praticamente artesanal, o que 

representa um alto custo em termos de salários e retenção dos funcionários (E2, E3, E4). 

 

As empresas possuíam programas de treinamento interno e externo, mas sem 

alinhamento à políticas de retenção (E6), o que acabava resultando na evasão dos 

colaboradores, causada pela sazonalidade do mercado (E3) ou até mesmo pela falha da 

empresa em não oferecer os mesmos benefícios, como empresas multinacionais, o que 

ocasionava a perda do funcionário treinado (E4): “Atualmente a empresa não custeia 

treinamento externo e tem um programa interno modesto, sem política de retenção de 

funcionários.”; “Nosso é um mercado sazonal, então a gente sempre procura manter os 

funcionários qualificados dentro da empresa.” ; “Como nós somos uma empresa 

pequena, a gente treina o pessoal, está faltando gente no mercado e a multinacional vem 

tirar, para nós é muito complicado pois não podemos oferecer as mesmas coisas, então já 

perdemos muitos funcionários já treinados para as multinacionais.” 

 

A aquisição de tecnologia para melhoria dos equipamentos de produção, também 

surgiu como estratégia de qualidade para os entrevistados (E4, E6 e E7). A contratação de 

fornecedores certificados e inspecioná-los periodicamente também foram apontados como 

fatores estratégicos (E3, E5 e E7). 

 

Por fim, dar treinamento ao cliente que iria operacionalizar o equipamento também foi 

apontado como uma estratégia de qualidade (E4): “Sim, a gente dá treinamento para a 

equipe técnica da fabricante”. 
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4. Desempenho de Flexibilidade: 

Para as empresas entrevistadas, o desempenho de flexibilidade foi interpretado como 

uma alteração nos prazos exigidos pelos clientes ou modificações no projeto dos produtos. 

Como o produto era construído a partir do que o cliente necessitava, conforme suas 

especificações, a empresa possuía cada projeto adaptado para cada cliente (E1): 

“Produtos adaptados para a necessidade do cliente, ou seja, apresentar a melhor 

alternativa para o problema do cliente” 

Contudo, para algumas empresas, a flexibilidade deveria ser vista com cuidado, já que, 

na fase de aprovação de projeto, trabalhava-se direta e intensivamente para a 

customização do mesmo, portanto, qualquer alteração deveria ser avaliada em termos de 

custo a ser repassado ao cliente. O E3 afirmou que, nestes casos, alguns clientes desistiam 

de modificações nos equipamentos, devido seu custo, já que a mudança de algum processo 

poderia impactar no projeto como um todo, aumentando seus custos significativamente, 

situação comprovada por E5: “A engenharia faz esse estudo em primeiro lugar de 

flexibilidade para também aceitar a necessidade do cliente. Às vezes é por capricho, o 

cliente fala ó quero colocar uma florzinha aqui, a gente fala colocar essa florzinha vai 

demorar mais 10 dias pra te entregar e vai custar mais tanto, ele fala ah, veja bem, acho 

que não vou precisar não.”; “Sim, isso acontece muito porque às vezes mudando um 

cálculo já muda todo o projeto e mudando todo o projeto, muda toda a solda, 10 mm de 

uma solda já muda todo o projeto. Uma norma pede uma coisa a outra vai pedir duas a 

mais, então muda muita coisa.” 

Uma das empresas afirmou realizar modificações, assumindo seu ônus, sem repassar 

os custos adicionais ao cliente (E4): “a gente tenta absorver ou senão a gente pode 

acabar colocando no próximo pedido”. Tal posicionamento pode ser explicado pelo porte 

da empresa (pequeno porte) e sua atuação como fornecedora na cadeia.  

O E2 considerou importante avaliar que as modificações são possíveis, desde que não 

se comprometesse a resistência ou o funcionamento do equipamento, ou seja, deveria estar 

de acordo com as normas da empresa fabricante: “A empresa consegue se comprometer a 

modificar o produto desde que não comprometa sua resistência ou funcionamento. Tudo 

depende da fase da construção do desenho e se tal modificação é aceita ou não pelas 

normas do mercado”. 
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Algumas empresas, mesmo trabalhando com uma produção sob pedido, incorporaram 

o desempenho de flexibilidade em seu planejamento e desenvolvimento de produtos, 

construindo seu portfólio com produtos de base padronizada, que posteriormente eram 

adaptados a cada necessidade de cliente, melhorando a entrega da flexibilidade desejada e 

conseguindo apresentar soluções de mix de produtos mais rapidamente. Alguns exemplos 

dados pelos entrevistados mostravam que, antes da criação de base padronizada ou de 

módulos prontos, os projetos eram realizados em meses, o que, após a modificação do 

processo, passou para dias (E4): “Olha, eu não vou conseguir te dar um número exato, 

mas são aproximadamente uns 90 módulos que a gente consegue atender todos os 

clientes. Foram três anos para a pesquisa completa. Se está pronto, a gente consegue 

fazer em 1 semana, mas se tem que desenvolver algo são 20 dias. Antes, a gente fazia um 

projeto especial para o cliente e demorava até 2 meses”. 

O E7 afirmou que a empresa, para atender às solicitações de flexibilidade do cliente, 

trabalhava com hora extra ou turnos adicionais para o atendimento de uma produção, que 

era feita por lote. Em alguns casos, a empresa também poderia terceirizar parte dos seus 

processos a fim de atender seu cliente: “A empresa trabalha para atender os prazos do 

cliente, realizando hora extra ou turnos para cumprir a entrega”. 

Entende-se que as empresas se valem de diferentes recursos para atingir a flexibilidade 

exigida pelo cliente. 

 

5. Capabilidades de Flexibilidade: 

 

As empresas trabalhavam suas capabilidades de flexibilidade em várias frentes. E1 e 

E2 trabalhavam em relação ao conhecimento técnico dos funcionários e as políticas de 

retenção para mantê-los dentro da empresa. Adicionalmente E2 indicou que a produção 

organizada de forma celular permitiu a fabricação de produtos diversos de forma paralela, 

melhorando os resultados de flexibilidade da empresa: “Treinamento dos funcionários, 

afinal temos muito mais capital humano que maquinário e políticas de retenção destes 

funcionários.”; “A qualificação de soldadores e outras posições que exigem 

conhecimento específico se complica com a falta de pessoal treinado no mercado e que 

esteja a um custo acessível para a empresa. Por isso a média salarial dos profissionais 

deste ramo é a mais alta (comparação de 700,00 para um soldador comum e 1.200,00 

para um soldados da empresa)”;”Não é necessário fazer uma produção em linha e as 
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partes de um mesmo produto final podem ser confeccionadas de forma simultânea, 

similar a uma produção celular.” 

 

O E3 destacou a importância da melhoria nos equipamentos de produção de forma a 

evitar a terceirização de processos produtivos, que entravam na fila do fornecedor de 

serviços, comprometendo a entrega de resultados da empresa aos seus clientes imediatos: 

“Eu vou caminhando nessa flexibilidade, porque quando eu deixo algum produto pra 

terceirizar, eu tenho que entrar na fila do meu fornecedor (prestador de serviços), ele vai 

demorar 5, 10, 15 dias. Com a máquina aqui, no meio do dia eu coloco o processo”. 

 

Algumas empresas somente avaliaram as suas capabilidades de flexibilidade à luz da 

data de entrega do material ao cliente (E6 e E7). Outras avaliaram também a 

confiabilidade com que o produto era entregue e a flexibilidade de remanejamento dos 

funcionários da empresa para diferentes turnos ou em períodos sazonais (E5). 

 

Novamente destaca-se a sazonalidade da produção, de acordo com E3, que afirma ter 

períodos de utilização de 10% da sua capacidade produtiva e períodos de utilização de 

110%: “Para se ter uma idéia de Agosto até Janeiro deste ano, nós produzimos 10% da 

nossa capacidade. Agora final de Janeiro, Fevereiro, Março, estaremos produzindo a 

110%.” 

 

6. Estratégias de Flexibilidade: 

A maioria das empresas entrevistadas afirmou ser possível configurar horas-extras e 

turnos de produção a fim de atender a flexibilidade exigida pelo cliente (E2, E3, E5, E6 e 

E7). 

A melhoria dos equipamentos, dos processos de produção e a aquisição de tecnologia 

foram destacadas pelos E1 e E4, como um fator importante para o atendimento à 

flexibilidade, sem necessariamente perder a qualidade do produto. 

Os E2 e E6 destacaram a importância na manutenção de fornecedores próximos da 

empresa como estratégia de flexibilidade e no mínimo 3 fornecedores para cada produto. 

E2 destacou a dificuldade em se conseguir fornecedores certificados: “A empresa não 

possui dificuldades de aquisição de suas matérias-primas no mercado, somente se exige 
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que os fornecedores possam emitir os certificados para o Data Book que acompanha a 

máquina, o que por vezes é complicado pela falta de fornecedores devidamente 

certificados”. 

A terceirização de processos produtivos também apareceu como uma das estratégias 

de flexibilidade (E2, E5 e E6). Os fatores de terceirização foram a otimização do tempo de 

projeto e a dificuldade em contratação de mão-de-obra qualificada, para períodos sazonais 

(E5). 

Demais estratégias de flexibilidade relacionaram-se ao remanejamento da produção 

para realização em processos paralelos, mesmo que a um custo maior (E3), e a montagem 

de um projeto flexível de modularização de produtos (E4), conforme tópicos já 

comentados anteriormente. 

A partir das falas dos entrevistados procurou-se agrupar as unidades semânticas 

(palavras, expressões e frases) de acordo com a sua aderência aos construtos propostos. 

Em seguida foram feitas as reduções dessas unidades para se elaborar os temas que, por 

meio de mais uma redução, geraram as categorias que deram a sustentação às análises. Tal 

tratamento buscou levar em conta as recomendações de Bardin (2007) de maneira a 

transformar os dados brutos em algo significativo e que possibilitasse a interpretação 

frente ao objetivo estabelecido.  

Para garantir um mínimo de validade ao estudo, foram levados em conta os critérios 

que uma categorização deve obedecer, quais sejam: 
 

1. Exclusão mútua – os elementos não existem em mais de uma categoria; 

2. Homogeneidade – os níveis de análise são iguais para todas as categorias; 

3. Pertinência – as categorias identificadas estão adaptadas ao material de análise 

escolhido; 

4. Objetividade e fidelidade – não há distorções na codificação, com categorias bem 

estabelecidas, a partir das entrevistas e transcrições realizadas; 

5. Produtividade – as categorias oferecem bons resultados que podem ser analisados de 

acordo com os objetivos específicos estabelecidos. 
 

O Quadro 1 apresenta as categorias que resultaram da aplicação desses procedimentos: 
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Quadro 1: Categorias da análise 

Desempenho de 
Qualidade 

 Conformidade com as especificações do cliente; 
 Atendimento às normas vigentes no mercado; 
 Desempenho no uso do produto. 

Capabilidades de 
Qualidade 

 Testes de qualidade; 
 Rastreabilidade do produto. 

Estratégias de 
Qualidade 

 Treinamento de pessoal; 
 Políticas de retenção de funcionários; 
 Aquisição de tecnologia; 
 Contratação de fornecedores certificados. 

Desempenho de 
Flexibilidade 

 Alteração de prazos; 
 Modificações de projeto. 

Capabilidades de 
Flexibilidade 

 Organização da produção; 
 Maior capacidade produtiva. 

Estratégias de 
Flexibilidade 

 Produtos de base padronizada ou modulares; 
 Terceirização da produção; 
 Fornecedores certificados; 
 Hora-extra, turnos adicionais e remanejamento; 
 Melhoria nos equipamentos de produção; 

               Fonte: Elaborado pela autora 
 

Ao final das questões abertas do Bloco 3, foi solicitado aos respondentes que 

assinalassem, por grau de importância, as variáveis definidas tanto de qualidade como 

de flexibilidade, considerando uma escala de 1 a 5 em que 1 seria a variável de 

nenhuma importância e 5 para a variável de maior importância. O objetivo foi validar 

a composição dos construtos e auxiliar na construção do questionário da pesquisa 

descritiva, incorporando assertivas com maior pontuação e descartando assertivas de 

menor importância. Os seguintes resultados foram encontrados, conforme Tabela 10: 

 

Tabela 10: Importância das variáveis de qualidade e flexibilidade 
ITEM E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 TOTAL 

Conformidade de Normas 4 5 5 4 5 2 2 27 
Conformidade de Projeto 5 5 5 5 5 3 5 33 

Funcionalidade de Equipamento 4 5 5 5 5 5 5 34 
Flexibilidade de data de entrega 5 5 4 2 5 3 4 28 

Flexibilidade de volume 4 3 4 3 3 1 3 21 
Flexibilidade de mix 5 3 3 5 5 5 5 31 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
  

Os resultados demonstraram que a funcionalidade de equipamento e a conformidade 

de projeto eram mais importantes para as empresas entrevistadas, seguidos pela 

flexibilidade de mix. A flexibilidade de data de entrega e a confiabilidade de normas 

eram consideradas como variáveis de menor importância em relação às primeiras. A 
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flexibilidade de volume foi eleita como a variável de menor importância, para os 

respondentes da pesquisa. 

 

Após análise das entrevistas, a montagem das categorias e a avaliação da importância 

das variáveis foram comparadas as respostas dadas pelos participantes da pesquisa nos 

Blocos 4, 5 e 6 do roteiro de entrevistas, de forma a confirmar e validar suas respostas e já 

realizar o pré-teste do questionário da pesquisa descritiva. Ao longo das entrevistas, 

percebeu-se que alguns construtos precisavam ser expandidos em relação a sua proposta 

inicial assim como as limitações e delimitações do estudo quanto ao seu campo de 

aplicação e recorte, descritos no próximo item. 

 

5.1.5 Limitações do Método e Delimitações do Estudo 

 

Para Vergara (2007), todo método tem possibilidades e limitações. Apesar de permitir 

uma melhor compreensão de como as empresas participantes na cadeia de suprimentos do 

setor de bens de capital percebem o significado de desempenho, capabilidades e 

estratégias de qualidade e flexibilidade, a metodologia escolhida na primeira etapa 

apresenta as limitações quanto à coleta de dados em relação ao viés de respostas, obtido a 

partir das entrevistas em profundidade. O tamanho da amostra também pode representar 

um limitador. A fase de coleta de dados buscou minimizar tais restrições, contando com 

participantes representativos dentro das empresas pesquisadas, realizando entrevistas com 

Diretores e Gerentes que tivessem  conhecimento e acesso aos construtos levantados nesta 

pesquisa. 

 

A delimitação do estudo refere-se à moldura que o autor coloca em seu trabalho, 

apresentando para o leitor o escopo da pesquisa, pois a extensão da realidade impossibilita 

analisá-la em seu todo, logo, a solução é estudar parte dessa realidade.  

 

Desta forma o presente estudo esteve delimitado ao setor de bens de capital e suas 

relações de cadeia imediata, não abrangendo as influências de outros participantes na 

cadeia e compreendendo empresas dos CNAES do IBGE 27 a 36. Sua concepção foi 

transversal, já que os dados foram coletados somente uma vez no tempo (VERGARA, 

2007), pois se desejou verificar como estas empresas tratavam suas estratégias de 

capabilidades operacionais e como este tratamento se relacionava ao desempenho 
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operacional e financeiro. Não competiu à pesquisa explicar o que compunha a relação, 

como ela poderia ser fortalecida ou, sob que condições temporais ela ocorria. 

 

Apesar das delimitações, o estudo pretendeu contribuir com o conhecimento existente 

e para a construção do questionário aplicado na pesquisa descritiva. Neste sentido, as 

entrevistas foram analisadas constatando-se que algumas assertivas apresentaram dúvida e 

duplicidade de interpretação. Tais assertivas foram desmembradas, outras excluídas da 

análise por não terem aparecido na pesquisa e outras adicionadas, pois foram repetidas nas 

falas dos participantes, categorizadas na análise de conteúdo e apontadas como de maior 

importância pelos entrevistados. 

 

O questionário final da pesquisa descritiva foi elaborado considerando os resultados da 

primeira fase e após aplicação de quatro (4) pré-testes, realizados simultaneamente à 

aplicação da pesquisa exploratória com E4, E5, E6 e E7, resultando nas modificações 

apresentadas na Tabela 11:  

 
Tabela 11: Principais modificações no roteiro de pesquisa  

Blocos Bloco 4 Bloco 5 Bloco 6 
Assertivas desmembradas 6 4 1 

Assertivas mantidas 3 5 4 
Assertivas inclusas 14 13 3 

Assertivas excluídas 3 2 1 
                                   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a realização das modificações, o questionário da pesquisa descritiva foi 

concluído Abril de 2012, conforme e Apêndice D, e utilizado na aplicação da pesquisa 

descritiva, que será detalhada na sequência. 

 

5.2 Pesquisa Descritiva – FASE 2 

 

Segundo Gil (2010) a pesquisa descritiva tem como objetivo descobrir a existência das 

associações entre variáveis. Para Goldenberg (2004) a integração das pesquisas quantitativa e 

qualitativa permite um cruzamento das conclusões do pesquisador de forma a aumentar sua 

confiança nos dados, não se limitando às informações coletadas em entrevistas: “Os limites de 

um método podem ser contrabalançados pelo alcance de outro. Os métodos qualitativos e 

quantitativos, nesta perspectiva, deixam de ser percebidos como opostos para serem vistos 

como complementares”. (GOLDENBERG, 2004, p. 63). 
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5.2.1 Objetivo, Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

A segunda fase da pesquisa teve como objetivo identificar a relação entre os 

construtos de Estratégia, Capabilidades e Desempenho a partir do modelo conceitual 

proposto, por meio da aplicação de uma pesquisa de natureza descritiva, do tipo 

quantitativo. A pesquisa também proporcionou uma visão descritiva dos dados coletados, 

expondo as características da população, a validação das medidas, escalas, estrutura do 

estudo e o estabelecimento de correlações entre as variáveis e definição de sua natureza. 

 

5.2.2 Universo, população, amostra, sujeitos da pesquisa e coleta de dados 

 

O universo considerado foram as empresas presentes na cadeia de suprimentos do 

setor de bens de capital. Para a seleção da população foi mantido o critério das empresas 

classificadas entre as divisões 27 a 36 do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) do IBGE, conforme Tabela 5.  

 

A seleção dos participantes foi feita considerando as empresas associadas às Câmaras 

Setoriais da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, 

entidade que representa nacionalmente o setor de bens de capital, servindo de 

interlocutora entre as empresas e o Governo nas mais diversas questões, como 

capacitação, inovação, financiamentos, economia e tecnologia.  

 

As Câmaras Setoriais da ABIMAQ reúnem diversos grupos de empresas associadas e 

localizadas em âmbito nacional, fator importante para a extensão da pesquisa, uma vez 

que a primeira fase foi realizada somente no Estado de São Paulo.  

 

A escolha da fonte de dados também levou em consideração a existência de 1.552 

empresas cadastradas em diversas câmaras setoriais, possibilitando a composição de uma 

amostra de empresas não similares a fim de identificar a variância das percepções do 

setor, representando a população de forma adequada. 
 

Desta forma, em um primeiro momento, a população considerada foi de empresas 

presentes na cadeia de suprimentos do setor de bens de capital, associadas às Câmaras 

Setoriais da ABIMAQ, conforme Tabela 12: 
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Tabela 12: População da pesquisa descritiva 
Código CNAE Descrição da Câmara Setorial Associadas 

CSAG 33 Ar Comprimido e Gases 34 
CSBM 29 Bombas e Motobombas 54 
CSCM 29 Máquinas e Equipamentos para Cimento e Mineração 86 
CSEI 29 Equipamentos de Irrigação 37 
CSEN 29 Equipamentos Navais e de Offshore 81 
CSFEI 29 Fornos e Estufas Industriais 30 
CSFM 27 Ferramentarias e Modelações 35 
CSGIN 29 Equipamentos para Ginástica 18 

CSHPA 33 Equipamentos Hidráulicos, Pneumáticos e Automação 
Industrial 60 

CSMAIP 29 Máquinas e Acessórios para Indústria do Plástico 97 

CSMAM 35 Equipamentos para Movimentação e Armazenagem de 
Materiais 31 

CSMAT 29 Máquinas e Acessórios Têxteis 46 
CSMEG 40 Máquinas e Equipamentos Gráficos 48 
CSMEM 36 Máquinas e Equipamentos para Madeira 31 
CSMF 33 Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura 163 
CSMIA 29 Máquinas e Implementos Agrícolas 167 

CSMIAFRI 29 Máquinas para a Indústria Alimentícia, Farmacêutica e 
Refrigeração Industrial 170 

CSMGG 31 Motores e Grupo Geradores 19 
CSMR 34 Máquinas Rodoviárias 44 
CSPEP 29 Projetos e Equipamentos Pesados 112 

CSQI 33 Máquinas, Equipamentos. e Instrumentos para Controle de 
Qualidade, Ensaio e Medição 71 

CSTM 29 Transmissão Mecânica 41 
CSVED 29 Fabricantes de Vedações 12 
CSVI 29 Válvulas Industriais 65 

TOTAL 1.552 
   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Foi constatado que as empresas podem realizar sua inscrição em diversas Câmaras 

Setoriais, conforme dados da ABIMAQ (Junho - 2012). Por este motivo, foi feito um 

levantamento das empresas e identificou-se que 319 empresas apareciam em mais de uma 

Câmara Setorial. Por este fator, realizou-se uma triagem das empresas e a população final, 

considerada para a aplicação da pesquisa, foi de 1.233 empresas. 

 

Desta população, selecionou-se, de forma não probabilística, uma amostra composta 

de 85 empresas, levando em conta a questão da acessibilidade e disposição das empresas 

em participar da pesquisa. Foram considerados sujeitos da pesquisa presidentes, gestores, 

administradores, engenheiros, técnicos e demais participantes que estivessem ligados às 

áreas de compras, produção e vendas e que pudessem ter conhecimento dos construtos a 

serem pesquisados. 
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A coleta de dados foi realizada primeiramente via contato telefônico, utilizando os 

dados disponíveis no website das Câmaras Setoriais da ABIMAQ. Os objetivos deste 

primeiro contato foram validar os dados das empresas e respondentes, identificar o 

respondente mais adequado para a participação da pesquisa e confirmar o endereço de e-

mail do mesmo.  

 

Os contatos foram compilados em um banco de dados e foi enviado um e-mail de 

apresentação da pesquisa (Apêndice B) e o questionário anexo. Após confirmação de 

recebimento do e-mail, foi realizado um novo contato telefônico com os respondentes, no 

qual o questionário era aplicado e as assertivas assinaladas pelo pesquisador. 

 

Em um primeiro teste de confiabilidade da amostra, considerou-se o encerramento do 

questionário com os 75 participantes, contudo, pelos resultados apresentados na análise 

fatorial, observou-se um valor de KMO / MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure Sampling 

Adequacy) de 0,582, considerada uma medida de adequação dos dados ruim para análise, 

conforme os intervalos descritos por HAIR JR. et.al, (2005a, p.98) e que estão transcritos 

na Tabela 13. Optou-se, portanto, em aumentar a quantidade de respondentes, finalizando 

a pesquisa com uma amostra de 85 questionários aplicados, que, em sua análise fatorial 

apresentavam um valor de KMO / MSA de 0,648. 

 

Tabela 13: Medidas de Adequação da Amostra - MSA 

Medida Valor 

0,80 ou acima Admirável 
0,70 ou acima Mediano 
0,60 ou acima Medíocre 
0,50 ou acima Ruim 
Abaixo de 0,50 Inaceitável 

Fonte: Adaptado de HAIR JR. et.al, (2005a, p.98) 
 

É importante destacar que alguns cuidados foram adotados com a intenção de 

aumentar a quantidade de respondentes. Foi garantido o anonimato e confidencialidade 

das informações prestadas e foi disponibilizado, ao final do questionário, um espaço para 

que os respondentes indicassem um endereço de e-mail para receber os resultados da 

pesquisa, após o encerramento da mesma, despertando no participante o interesse em 

receber um panorama do setor de bens de capital.  
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Foram inseridos cabeçalhos indicativos antes de cada bloco de assertivas a fim de 

esclarecer qualquer dúvida dos respondentes quanto ao objetivo das afirmativas. Cada 

assertiva foi montada conservando a expressão “Na minha empresa” ou “Minha empresa” 

a fim de que o respondente não sofresse influências externas em sua resposta, como a 

consideração de estratégias de outras empresas.  

 

Para avaliar o construto de desempenho, foi solicitado aos respondentes que 

delimitassem a janela de tempo em sua resposta, indicando que os últimos 3 anos 

deveriam ser considerados. Analisa-se na sequencia o questionário utilizado para a coleta 

de dados. 

 

5.2.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

A elaboração do questionário para coleta de dados foi precedida de uma pesquisa 

qualitativa de natureza exploratória, realizada entre Dezembro de 2011 e Março de 2012, 

como já descrito na primeira fase. Posteriormente partiu-se para a aplicação da pesquisa 

quantitativa de natureza descritiva de Abril a Julho de 2012, finalizando a aplicação da 

pesquisa em 6 de Agosto de 2012, com a coleta de 85 questionários respondidos.  

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados teve seus construtos, medidas e 

estrutura validados em 4 pré-testes realizados ainda na Fase 1, nos quais houve 

concordância em relação aos temas abordados, surgindo dúvidas acerca da clareza de 

algumas assertivas, posteriormente reformuladas, e sugestões quanto à inclusão de temas, 

distribuição das assertivas e formato estético, incorporadas de forma a resultar em um 

questionário definitivo, com os seguintes blocos e conforme Apêndice D: 

 

1.  Bloco 1: identificação do respondente – objetivo de conhecer o perfil dos 

entrevistados – 5 questões; 

2.  Bloco 2: identificação da empresa – conhecer as características da organização – 11 

questões; 

3.  Bloco 3: identificação dos elementos de qualidade da empresa, mesclando 

capabilidades e estratégias - 14 assertivas; 

4.  Bloco 4: identificação dos elementos de flexibilidade da empresa, mesclando 

capabilidades e estratégias – 21 assertivas; 
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5. Bloco 5: identificação dos elementos de desempenho operacional e financeiro – 7 

assertivas. 

 

A composição dos blocos 1 e 2 teve como objetivo a caracterização da amostra de 

empresas e respondentes, possibilitando, além de sua interpretação, a extensão da pesquisa 

futuramente. As variáveis de caracterização destes blocos e seus objetivos estão descritos 

na Tabela 14: 

 

Tabela 14: Variáveis de caracterização da amostra – fase 2 – descritiva – Blocos 1 e 2 

Variável Objetivo 

Nome do respondente Estabelecer uma relação amigável durante a aplicação do questionário 
Função Identificar o acesso às informações da empresa, em relação ao construto de Estratégia 
Formação Avaliar o conhecimento do respondente quanto aos construtos pesquisados 
Tempo na função Medir o conhecimento do respondente quanto às operações da empresa 
Tempo na empresa Medir o conhecimento do respondente quanto às operações da empresa 
Nome da Empresa Validar a empresa dentro do ambiente de pesquisa desejado 
Ramo de Atividade Identificar a empresa dentro da população desejada 
CNAE Identificar a empresa dentro da população desejada 
Município Interpretar a pesquisa demograficamente 
UF Interpretar a pesquisa demograficamente 
Origem do Capital Avaliar a participação da empresa nas decisões estratégicas 
Produção Adequar a amostra dentro da caracterização do setor 
Número de empregados Classificar o porte da empresa 
Faturamento anual Classificar o porte da empresa 
Distribuição e vendas Conhecer o grau de contribuição da empresa para a balança comercial 
Cadeia de Suprimentos Identificar o posicionamento da empresa na cadeia de suprimentos 
  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para as 42 assertivas dos Blocos 3, 4 e 5, foi solicitado ao respondente que assinalasse 

seu grau de concordância ou discordância em uma escala bietápica de seis pontos, 

variando entre Discordo Totalmente (DT) e Concordo Totalmente (CT). Optou-se pela 

utilização da escala como uma alternativa à escala Likert de cinco pontos, com o objetivo 

de levar o respondente a raciocinar em duas etapas, primeiramente se concorda ou 

discorda da afirmação e, em um segundo momento, com que intensidade (MAZZON, 

1981). Além disso, a escala de seis pontos elimina a possibilidade de respostas em pontos 

centrais, o que poderia levar à neutralidade, obrigando o respondente a discordar ou 

concordar com o tema proposto na assertiva. 

 

No Bloco 3, as 14 assertivas foram precedidas por uma introdução, na qual explicava-

se ao respondente que o bloco avaliava os critérios de qualidade, importantes na decisão 
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de negócios relacionados a máquinas e equipamentos na empresa.  O Quadro 2 explica a 

relação das assertivas com as variáveis correspondentes deste bloco. 

 
Quadro 2: Assertivas, codificação e variáveis – Bloco 3 – fase 2 – Qualidade 

Assertivas Variável 

1 
Para a minha empresa, qualidade significa 
conformidade com as normas do mercado (Ex: ISO, 6 
Sigma ...) 

ECQ1 – Conformidade normas Estratégia 
Corporativa 

2 Uma alteração de produto ou lançamento deve ser 
aprovada pelos departamentos envolvidos ECQ2 – Aprovação alteração 

3 Minha empresa realiza programas de melhoria contínua ENQ1 – Melhoria contínua 

4 
Minha empresa possui uma pessoa responsável pelo 
acompanhamento das mudanças de normas vigentes do 
mercado 

ENQ2 – Acompanhamento normas 

5 Meus clientes realizam inspeções regulares na 
produção de seu equipamento ENQ3 – Inspeções  

6 A minha empresa realiza um programa de qualificação 
de fornecedores ENQ4 – Qualificação fornecedores 

7 A produção somente é iniciada após todas as etapas de 
aprovação de um Projeto pelo cliente ENQ5 – Etapas aprovação 

8 Minha empresa investe na melhoria dos equipamentos 
de produção ENQ6 – Melhoria equipamentos 

Estratégia de 
Negócios 

9 Minha empresa realiza reuniões de planejamento antes 
de iniciar uma nova produção ENQ7 – Reuniões planejamento 

10 Minha empresa realiza ou acompanha a instalação do 
equipamento no cliente EFQ1 – Instalação equipamento Estratégia 

Funcional 11 Minha empresa realiza treinamento no cliente, para os 
operadores dos equipamentos EFQ2 – Treinamento cliente 

12 Para a minha empresa, qualidade significa 
conformidade com as especificações do cliente  CQ1 – Conformidade especificações 

13 Minha empresa realiza treinamento de funcionários, 
com base nas normas existentes CQ2 – Treinamento normas Capabilidade 

14 Minha empresa realiza programas de manutenção 
preventiva CQ3 – Manutenção preventiva 

  Fonte: Elaborado pela autora 
 

O Bloco 4 teve como foco as estratégias e capabilidades relativas à Flexibilidade, 

contando com 21 assertivas, precedidas por uma introdução que solicitava ao respondente 

a expressão de seu grau de concordância ou discordância relacionadas às decisões de 

negócios de máquinas e equipamentos em sua empresa, considerando os critérios de 

Flexibilidade.  

 

É possível identificar no Quadro 3 as assertivas, sua codificação e descrição das 

variáveis. 
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Quadro 3: Assertivas, codificação e variáveis – Bloco 4 – fase 2 - Flexibilidade 
Assertivas Variável 

1 Minha empresa opera com a terceirização de alguns processos 
produtivos ECF1 – Terceirização   Estraté gia 

Corporativa 2 Meu produto é configurado com uma base padronizada ECF2 – Base 
padronizada 

3 Meu cliente pode contribuir com desenhos prontos no 
desenvolvimento de seu projeto  ENF1 – Desenho cliente 

4 Minha empresa configura diferentes turnos de trabalho, caso seja 
necessário ENF2 – Turnos 

5 Minha empresa possui mecanismos de transporte alternativo ao 
cliente final (Ex: embarque aéreo, marítimo, ferroviário) 

ENF3 – Alternativas 
Transporte 

6 Minha empresa possui um contrato claro com volumes mínimos e 
máximos de compra 

ENF4 – Volumes 
contrato 

7 Minha empresa aceita modificações no contrato, durante o período 
de fabricação do equipamento 

ENF5 – Alterações 
contrato 

8 Meu produto é customizado para cada projeto de cliente ENF6 – Customização 

9 Minha empresa pratica flexibilidade de prazos de entrega para se 
adaptar a uma mudança de cronograma do cliente  

ENF7 – Prazos de 
entrega 

10 A minha empresa realiza alterações de produção mediante aprovação 
do cliente para custos adicionais 

ENF8 – Custos 
adicionais 

Estratégia de 
Negócios 

11 Minha empresa pratica a flexibilidade de arranjo produtivo na 
produção de um equipamento 

ENF9 – Arranjo 
produtivo 

12 Minha empresa não realiza alterações técnicas que comprometam 
resistência, funcionamento e qualidade do produto 

EFF1 – Alterações 
técnicas 

13 O equipamento é entregue ao cliente, juntamente com seu manual de 
operações EFF2 – Manual 

14 Os programadores podem ajustar a produção, sem autorização 
formal da chefia 

EFF3 – Ajustes 
produção 

15 Minha empresa possui regras claras para o tratamento de pedidos 
urgentes 

EFF4 – Pedidos 
urgentes 

Estra tégia 
Funcio nal 

16 A minha empresa tem facilidade em encontrar fornecedores em seu 
mercado de atuação  

EFF5 – Facilidade  
Fornecedores 

17 A área produtiva da minha empresa pode ser considerada como 
tecnologicamente atualizada 

CF1 – Tecnologia 
produção 

18 Minha empresa possui uma política de retenção de funcionários CF2 – Política retenção 

19 Os funcionários são treinados para produzir diferentes produtos CF3 – Treinamento 
variedade 

20 Na minha empresa as áreas produtivas estão configuradas para 
produzir variedade de produtos 

CF4 – Produção 
variedade 

Capabilidade 

21 Minha empresa está preparada para realizar mudanças nos volumes 
de produção 

CF5 – Mudança 
volumes 

  Fonte: Elaborado pela autora 
 

Por fim, o Bloco 5 relacionou 7 assertivas relacionadas ao desempenho 

operacional e financeiro da empresa. O objetivo deste bloco foi possibilitar a relação 

das estratégias e capabilidades assinaladas ao desempenho obtido pela empresa. Aos 

respondentes, foi solicitado que as assertivas deste bloco deveriam ser respondidas 

com base nos resultados obtidos pela empresa, considerando os 3 últimos anos de 

operação. No Quadro 4 estão indicadas as assertivas relacionadas a este construto. 
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Quadro 4: Assertivas, codificação e variáveis – Bloco 5 – fase 2 – Desempenho 
Assertivas Variável 

1 A minha empresa reduziu o tempo de ciclo de entrega de 
pedidos DSP1 – Ciclo de entrega 

2 A minha empresa aumentou sua taxa de entrega dentro 
do prazo DSP2 – Taxa de entrega 

3 O índice de queixa dos clientes quanto à qualidade do 
produto reduziu DSP3 – Índice de queixa 

4 A minha empresa reduziu a quantidade de problemas nas 
áreas produtivas DSP4 – Problemas produtivos 

5 Minha empresa reduziu o volume de reclamações de pós-
venda e devoluções DSP5 – Devoluções 

6 A lucratividade da empresa aumentou DSP6 – Lucratividade 

Desempenho 
Operacional e 

Financeiro 

7 A taxa de crescimento das vendas aumentou  DSP7 – Vendas 

  Fonte: Elaborado pela autora 
 

Buscou-se a montagem de um questionário simples e de fácil entendimento e resposta, 

considerando o pouco tempo que os respondentes disporiam para sua participação. Após a 

coleta de dados, os mesmos foram tabulados em Excel e tratados por meios estatísticos, 

coerentes com os objetivos da pesquisa, conforme apresentado a seguir. 

 

5.2.4 Tratamento dos Dados 

 

De acordo com Hair Jr. et. al. (2005a) a escolha da técnica estatística adequada 

depende dos objetivos da pesquisa e da avaliação de fatores relacionados à amostra obtida, 

como o número de variáveis, a escala de mensuração, o tamanho da amostra e as 

propriedades de distribuição das variáveis. Neste sentido, optou-se pelo tratamento dos 

dados conforme as técnicas estatísticas descritiva e multivariada e a modelagem de 

equações estruturais, conforme detalhamento seguinte: 

1. Técnica estatística descritiva: foi utilizada nos Blocos 1 e 2 da pesquisa para a 

compilação das respostas das assertivas em blocos de concordância e discordância, 

auxiliando no reconhecimento da média e desvio padrão das respostas, além da 

representação de uma escala geral; 

2. Técnica multivariada de análise fatorial exploratória: foi utilizada nos Blocos 3, 4, e 5 a 

fim de reduzir a quantidade de variáveis, conforme Hair Jr. et. al. (2005a), considerando 

todas as variáveis simultaneamente. A técnica também possibilitou maximizar a 

explicação do conjunto inteiro e identificar assertivas que não se relacionavam ao modelo 

proposto, resultando na depuração das variáveis e o redesenho das suas relações; 
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3. Técnica multivariada de análise fatorial confirmatória: também utilizada nos Blocos 3, 

4 e 5 a fim de confirmar o modelo proposto, após a depuração das variáveis e a partir das 

validações estabelecidas em Hair Jr. et. al. (2005a); 

4. Modelagem de equações estruturais: foi utilizada a partir dos resultados das técnicas 

multivariadas para confirmar a relação entre os construtos e nos cálculos dos coeficientes 

de correlação e valores de teste “t” de Student para validação das hipóteses iniciais de 

relação entre os construtos. 

 

Os dados foram tratados com a utilização do software SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versão 17.0, para as técnicas descritivas e multivariadas. Para a 

modelagem de equações estruturais, foi utilizado o software SMARTPLS, versão 2.0, por 

ser um software voltado para a construção de equações estruturais e modelos 

confirmatórios a partir do modelo PLS (Partial Least Squares), conforme Shibao (2011). 

 

5.2.5 Limitações do Método e Delimitações da Pesquisa 

 

A limitação do método se dá em sua concepção da coleta de dados, realizada de forma 

transversal, considerando um espaço de tempo restrito, mantidas as mesmas condições 

socioeconômicas no momento das respostas. Apesar deste fator não apresentar influência nos 

resultados da pesquisa, apresenta-se como limitador para a expansão das conclusões em 

situações econômicas diferentes. A fim de suprir esta restrição, sugeriu-se nas conclusões 

deste projeto, a realização de coleta de dados longitudinal, que pode ser realizada com as 

mesmas empresas participantes do presente estudo, de forma a comparar informações em 

períodos diferentes. 

 

A limitação de escopo de pesquisa se refere à quantidade reduzida de respondentes na 

segunda fase, que, conforme Hair Jr. et. al. (2005a), deveria possuir um número de 

participantes igual à 5x o número de assertivas. Considerando tal indicação, seriam 

necessários 210 respondentes para os Blocos 3, 4 e 5, quando conseguiu-se somente 85 

participantes. Buscou-se contornar esta limitação realizando todos os testes de adequação dos 

dados obtidos em relação às técnicas multivariadas utilizadas e considerando um valor de 

medida de adequação da amostra que fosse aceitável, conforme HAIR JR. et.al, (2005a, p.98). 

Neste sentido foi possível demonstrar a validade da amostra com a obtenção de um valor para 

KMO / MSA de 0,648.  
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As análises também foram realizadas com o uso do software SMARTPLS que não 

restringe a quantidade de participantes da amostra na consideração do ajuste do modelo 

adequado (CHIN, 1999; PEREZ, 2006). 

 

Em sua concepção, a pesquisa delimita-se à aplicação somente em empresas participantes 

na cadeia de suprimentos imediata do setor de bens de capital, dentro dos CNAEs 27 a 36, o 

que impossibilita a interpretação dos resultados para diferentes setores. Também sugeriu-se 

nas conclusões a expansão dos respondentes, incluindo a análise da cadeia de suprimentos, 

não somente de seus participantes e também em outros setores. 

 

5.3. Análise dos Resultados 

 

A pesquisa foi aplicada entre os meses de Abril e Julho de 2012 e das 1.233 empresas 

presentes no banco de dados disponível nas Câmaras Setoriais da ABIMAQ, 311 foram 

contatadas. Destas, 143 expressaram abertamente que não possuíam interesse em participar da 

pesquisa ou adiaram diversas vezes a aplicação do questionário, finalizando com 85 empresas 

que concordaram em participar, respondendo de forma correta a todos os blocos do 

questionário, totalizando 6,89% de empresas participantes, em relação à população, e 27,33% 

em relação às empresas contatadas. 

 

Foi constatado que a maioria dos respondentes não conhecia o nº do CNAE da empresa, 

sendo necessária a realização de sua classificação pelo pesquisador, pelo ramo de atividade 

indicado no Bloco 2 do questionário. 

 

Apenas em uma das empresas, o respondente não possuía todas as informações solicitadas 

e encaminhou o questionário a outro setor,  que finalizou o mesmo. 

 

Foi possível perceber, pela aplicação da pesquisa, que a maioria dos respondentes 

(97,33%) indicou seu e-mail para o retorno dos resultados. Aproximadamente 60% dos 

respondentes expressaram sua participação de forma positiva e interessaram-se pelo tema, 

inclusive informando que poderiam tentar aplicar os resultados da pesquisa em suas empresas. 

Tais fatores, além de justificar a importância da pesquisa e seus construtos, também indicam 

um interesse da indústria nas pesquisas da academia, pelo menos para as empresas da amostra 

pesquisada. 
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5.3.1 Análise descritiva da amostra 

 

São analisados na sequência os aspectos demográficos dos respondentes e das 

empresas participantes da pesquisa. 

 

5.3.1.1 Aspectos demográficos dos respondentes – Bloco 1 

 

Os participantes da pesquisa ocupavam, em sua maioria, a função de Gerência, 

com 20 respondentes indicando este cargo. Os demais indicaram a função de 

Analista/Assistente/Auxiliar (15 participantes), Supervisão/Inspeção (13 

participantes), Coordenadoria (11 participantes), 10 participantes em função de 

Presidência/Diretoria e 8 em Engenharia. 7 respondentes estavam em função 

Comercial ou ligada a Projetos e 1 dos respondentes não informou sua função.  

 

Foi possível perceber pela amostra que a maioria dos entrevistados possuía acesso 

às informações de estratégia de negócios, funcional e desempenho da empresa, 

relacionando-se aos cargos de gerência, analista e supervisão. A baixa quantidade de 

participantes em funções de Presidência/Diretoria pode ser atribuída ao tempo 

disposto para a realização da pesquisa. A Tabela 15 relaciona os dados coletados e sua 

frequência: 

 
Tabela 15: Função dos respondentes 

FUNÇÃO Frequência % 
Gerência 20 24 
Analista/Assistente/Auxiliar 15 18 
Supervisão/Inspeção 13 15 
Coordenadoria 11 13 
Presidência/Diretoria 10 12 
Engenharia 8 9 
Comercial/Projetista 7 8 
Não informado 1 1 

TOTAL 85 100% 
                                             Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tabela 16 pode ser identificada a Formação dos respondentes, com maior 

frequência em Graduação, principalmente nos cursos de Engenharia e Administração 
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(61%). Pode-se entender que os participantes possuíam, portanto, conhecimento 

suficiente para associar os construtos aos seus significados teóricos. 

 

Tabela 16: Formação dos respondentes 
FORMAÇÃO Frequência % 

Graduação em Engenharia 32 38 
Graduação em Administração 20 24 
Técnico 7 8 
Pós-graduação 8 9 
Graduação em Matemática/TI/Desenho 6 7 
Segundo Grau 6 7 
Tecnólogo 5 6 
Graduação em Ciências Contábeis 1 1 

TOTAL 85 100% 
                                  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para avaliar o conhecimento dos respondentes em relação às operações da 

empresa, , foram inseridas, no Bloco 1, questões para indicação do período de trabalho 

na empresa e na função.  

 

As Tabelas 17 e 18 demonstram os valores encontrados. 

 
Tabela 17: Tempo na função 

TEMPO NA FUNÇÃO Frequência % 
acima de 5 anos 45 53 
entre 2 e 5 anos 24 28 

até 2 anos 16 19 
TOTAL 85 100% 

                                             Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 18: Tempo na empresa 
TEMPO NA EMPRESA Frequência % 

acima de 5 anos 55 65 
entre 2 e 5 anos 19 22 

até 2 anos 11 13 
TOTAL 85 100% 

                                             Fonte: Dados da pesquisa 
 

A maioria dos respondentes possuía acima de 5 anos na função (53%) e na 

empresa (65%), fator importante para que a continuação da pesquisa fosse realizada de 

forma a retratar a realidade das empresas, principalmente no Bloco 5 de desempenho, 
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que levava em consideração os últimos 3 anos da empresa. Apesar desta determinação, 

respondentes que possuíam até 2 anos na função e na empresa foram mantidos, uma 

vez que as informações condiziam com as prestadas pelos demais participantes. 

 

Descrevem-se nos próximos itens, os aspectos demográficos das empresas, a fim 

de aprofundar a caracterização da amostra. 

 

5.3.1.2 Aspectos demográficos das empresas – Bloco 2 

 

A maioria das empresas respondentes, com 55% de frequência, classificaram-se no 

CNAE 29, representando empresas de Fabricação de Máquinas e Equipamentos. Na 

sequência as empresas de Fabricação de Produtos de Metal (CNAE 28), aparecem com 

19%, seguidas pelas empresas de Metalurgia Básica (CNAE 27), com 14%. 

Acreditou-se que a classificação das empresas nos CNAEs pode não ser adequada para 

o ramo pesquisado, uma vez que a maioria dos entrevistados desconhecia tal 

classificação. A tabulação dos dados foi realizada pelo pesquisador e utilizou-se da 

pergunta acerca do ramo de atividade, adicionada em relação ao roteiro da primeira 

fase, para a devida classificação das empresas, conforme a Tabela 19: 

 

Tabela 19: Ramo de Atividade - CNAE 
RAMO DE 

ATIVIDADE Frequência % 

29 47 55 
28 16 19 
27 12 14 
33 9 11 
31 1 1 

TOTAL 85 100% 
                                                  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim como na primeira fase de pesquisa, a maior parte dos respondentes (65%) 

localizava-se no Estado de SP, com pouca participação nos demais Estados, mas 

expressiva participação das regiões Sudeste (74%) e Sul (21%). Atribuiu-se este fator 

à maior disponibilidade de participação, por parte das empresas localizadas nestas 

regiões, inclusive com grande interesse na recepção dos resultados da pesquisa.  
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Possivelmente, a abrangência da ABIMAQ e a presença da sua sede em São Paulo, 

pode ter influenciado a grande participação de empresas desta região. 

 

A Tabela 20 indica a localização dos participantes da pesquisa: 

 
Tabela 20: Estado 

ESTADO Frequência % 

SP 55 65 
RS 8 9 
MG 6 7 
SC 6 7 
PR 4 5 
AL 2 2 
RJ 2 2 
ES 1 1 
SE 1 1 

TOTAL 85 100% 
                                                  Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

A fim de avaliar a participação da empresa nas decisões estratégicas, foi incluído 

no Bloco 2 um questionamento acerca da origem do capital. Neste sentido, procurou-

se saber se o capital era de origem Nacional, Multinacional ou Ambos. Entende-se que 

para um capital de origem Multinacional, as decisões de estratégia corporativa sejam 

tomadas de forma global, com uma pequena parcela de participação da empresa 

brasileira. Apesar disso, a Tabela 21 mostra que 81% das empresas participantes da 

pesquisa eram de capital Nacional, portanto suas estratégias tinham origem dentro da 

própria empresa. 

 
Tabela 21: Origem do Capital 

ORIGEM DO 
CAPITAL Frequência % 

Nacional 69 81 
Multinacional 16 19 

TOTAL 85 100% 
                                                  Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

A Tabela 22 demonstra o tipo de produção das empresas pesquisadas com 82% 

delas produzindo sob pedido, número condizente com o indicado na primeira fase da 

pesquisa e na caracterização do setor. Em contrapartida 11% das empresas declararam 
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realizar produção por lote e somente 4% seriada. Outros 4% informaram produzir com 

todos os tipos, informação tabulada na pesquisa como Outras. 
 

Tabela 22: Tipo de Produção 
TIPO DE PRODUÇÃO Frequência % 

Sob Pedido 70 82 
Por Lote 9 11 
Seriada 3 4 
Outras 3 4 

TOTAL 85 100% 
                                                       Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o critério do SEBRAE (2011), das empresas participantes da 

pesquisa, 46% puderam ser classificadas como de pequeno porte, 22% como médio 

porte, 19% como micro e 13% como empresas de grande porte. A Tabela 23 detalha as 

respostas a esta questão: 
 

Tabela 23: Número de Empregados 
NÚMERO DE EMPREGADOS Frequência % 
20 a 99 empregados 39 46 
100 a 499 empregados 19 22 
até 19 empregados 16 19 
acima de 500 empregados 11 13 

TOTAL 85 100% 
                                       Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
Quanto ao faturamento, obedecendo ao critério do BNDES (2011), 56% das 

empresas respondentes foram classificadas como de pequeno porte, 25% como médio 

porte, 11% com grande porte e 8% de médio à grande porte. Tal diferenciação se dá 

pelo valor agregado dos produtos oferecidos na cadeia de suprimentos do setor de bens 

de capital, como foi identificado na primeira fase da pesquisa.  

 

Neste setor, empresas consideradas de micro ou pequeno porte podem oferecer 

produtos de alta tecnologia e valor, o que as classificam em outro porte, quando 

considerado seu faturamento anual. Estes valores são demonstrados na Tabela 24: 
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Tabela 24: Faturamento 
FATURAMENTO ANUAL Frequência % 

até R$ 16 milhões 48 56 
entre R$ 16 milhões e R$ 90,0 milhões 21 25 
acima de R$ 300,0 milhões 9 11 
entre R$ 90,0 milhões e R$ 300,0 milhões 7 8 

TOTAL 85 100% 
                                    Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 25 confirma novamente a caracterização do setor, na qual 76% das 

empresas pesquisadas declararam destinar seus produtos ou boa parte deles (90 a 

100%) para o mercado nacional.  

 

Tabela 25: Distribuição e Vendas 
DISTRIBUIÇÃO E 

VENDAS Frequência % 

90 a 100% Nacional 65 76 

60 a 80% Nacional 16 19 

30 a 50% Nacional 3 4 

Abaixo de 30% Nacional 1 1 

TOTAL 85 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apenas 28% das empresas afirmaram destinar uma maior quantidade ao mercado 

externo, confirmando a baixa representatividade do setor nos resultados da Balança 

Comercial Brasileira. 

 

A última questão do Bloco 2 tinha como objetivo localizar a empresa na cadeia de 

suprimentos do setor de bens de capital assim como consolidar uma base de dados 

heterogênea e que pudesse representar as características da população. Tal base não foi 

possível de ser construída, uma vez que apenas duas empresas classificaram-se como 

cliente na cadeia (2%). Na Tabela 26 é possível identificar que grande parte da 

amostra foi composta por Fabricantes (80%) e Fornecedores (18%).  

 
Tabela 26: Cadeia de Suprimentos 

CADEIA DE SUPRIMENTOS Frequência % 
Fabricante 68 80 
Fornecedor 15 18 
Cliente 2 2 

TOTAL 85 100% 
                                         Fonte: Dados da pesquisa 
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O resultado pode ter sido influenciado pela fonte de dados escolhida, o banco de 

dados das Câmaras Setoriais da ABIMAQ. Apesar de não possuir restrições, foi 

possível perceber como prática de mercado o cadastramento na Câmara Setorial como 

uma forma de divulgação da empresa, o que não impede que o cliente efetue seu 

cadastro, contudo o isola dos demais. Sugeriu-se a construção de uma amostra que 

também contenha Clientes da cadeia de suprimentos de bens de capital, com a 

utilização de bancos de dados diversificados, a fim de representar a população da 

forma mais fiel possível. 
 

Em resumo, pode-se considerar que a amostra foi composta principalmente de 

empresas fabricantes de máquinas e equipamentos, com capital nacional e de pequeno 

porte, com 20 a 99 empregados, localizadas no Estado de São Paulo. Estas empresas 

realizavam sua produção sob pedido e destinavam a maior parte de seus equipamentos 

para o mercado nacional, faturando até R$ 16,0 milhões de reais por ano. O próximo 

passo foi analisar os aspectos descritivos dos Blocos 3, 4 e 5. 
 

5.3.1.3 Aspectos descritivos das medidas, escalas dos construtos e seus 

indicadores – Blocos 3, 4 e 5 

 

O Bloco 3 teve como objetivo analisar os elementos de qualidade da empresa, 

entre suas estratégias corporativas, de negócios e funcional e suas capabilidades. Os 

resultados são demonstrados nas Tabelas 27, 28, 29 e 30. Na Tabela 27 identifica-se a 

frequência de respostas atribuídas ao construto de Estratégias Corporativas de 

Qualidade. 
  

Tabela 27: Frequência de respostas – Estratégias Corporativas de Qualidade - ECQ 
ESCALA 

Variáveis DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3)

CP 
(4)

CM 
(5) 

CT 
(6)

Média Desvio 
Padrão Moda Mediana

ECQ1 – Conformidade normas 1 1 4 11 27 41 5,18 1,037 6,00 5,00 
ECQ2 – Aprovação alteração 1 0 3 8 18 55 5,44 0,944 6,00 6,00 

TOTAL GERAL 6% 94% 5,31 0,990 6,00 5,50 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

As assertivas de Estratégias Corporativas de Qualidade mostraram forte 

concordância entre os respondentes, com 94% das respostas entre Concordo Pouco e 
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Concordo Totalmente, com maior incidência deste último e uma média de 5,31 na 

escala de variáveis e desvio padrão de 0,990.  

 

As variáveis ECQ1 – Conformidade normas e ECQ2 – Aprovação alteração, 

apresentaram valores de concordância similares demonstrando que, para a maioria dos 

respondentes, qualidade significa conformidade com as normas, como a ISO,  6Sigma 

etc. Da mesma forma, as respostas revelaram que as empresas possuíam um processo 

de aprovação para alteração de produto ou lançamento, envolvendo no mesmo os 

diversos departamentos das empresas. A Tabela 28 traz os resultados para as variáveis 

relacionadas às Estratégias de Negócios, com foco nos critérios de Qualidade: 

 

Tabela 28: Frequência de respostas – Estratégias de Negócios de Qualidade - ENQ 
ESCALA 

Variáveis DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3)

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Média Desvio 
Padrão Moda Mediana 

ENQ1 – Melhoria contínua 1 4 4 17 37 22 4,78 1,106 5,00 5,00 
ENQ2 – Acompanhamento normas 7 1 10 13 20 34 4,65 1,533 6,00 5,00 
ENQ3 – Inspeções 6 11 7 13 26 22 4,27 1,592 5,00 5,00 
ENQ4 – Qualificação fornecedores 3 5 9 17 28 23 4,54 1,341 5,00 5,00 
ENQ5 – Etapas aprovação 3 2 4 10 22 44 5,09 1,269 6,00 6,00 
ENQ6 – Melhoria equipamentos 1 1 8 12 32 31 4,95 1,090 5,00 5,00 
ENQ7 – Reuniões planejamento 5 2 6 16 16 40 4,84 1,446 6,00 5,00 

TOTAL GERAL 17% 83% 4,73 1,344 5,43 5,14 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Novamente a concordância possuiu maior presença em relação às assertivas deste 

construto, com 83% dos respondentes entre as escalas 4 (CP) e 6 (CT). A média e o 

desvio-padrão das respostas foram, respectivamente, 4,73 e 1,344.  

 

A assertiva de maior concordância (ENQ5 – Etapas aprovação) confirmou 

novamente o processo estruturado das empresas do setor, com 89% dos respondentes 

indicando concordância quanto ao início da sua produção após aprovação de todas as 

etapas do projeto. O resultado foi comprovado pelas demais fases da pesquisa, com a 

incidência do tipo de produção Sob Pedido. Curiosamente, neste grupo de variáveis, 

28% dos respondentes discordaram da realização de inspeções regulares na produção 

dos equipamentos (ENQ3 – Inspeções), com a menor média de 4,27. Tal resultado 

contraria as análises realizadas na primeira fase da pesquisa, o que levantou um ponto 

de esclarecimento e possivelmente de aprofundamento, em futuras pesquisas. 
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 Na sequência, são apresentadas as variáveis para a Estratégia Funcional de 

Qualidade, na Tabela 29. 
 

Tabela 29: Frequência de respostas – Estratégias Funcionais de Qualidade - EFQ 
ESCALA 

Variáveis DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3)

CP 
(4)

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Média Desvio 
Padrão Moda Mediana 

EFQ1 – Instalação equipamento 4 6 2 6 22 45 5,01 1,452 6,00 6,00 
EFQ2 – Treinamento cliente 6 2 5 16 20 36 4,76 1,469 6,00 5,00 

TOTAL GERAL 15% 85% 4,89 1,460 6,00 5,50 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apresentou-se 85% de concordância geral nas assertivas, contra 15% de 

discordância. A média apresentada é de 4,89 e o desvio-padrão é de 1,460. As 

assertivas mantiveram resultados equilibrados com mediada de 6,00 para o 

acompanhamento da instalação do equipamento no cliente. Foi possível identificar que 

as empresas do setor não somente se preocupavam com a fabricação do equipamento, 

mas também com sua instalação. 

 

Após análise dos resultados de estratégia, a Tabela 30 apresenta as frequências do 

construto de Capabilidades relacionadas à Qualidade, com os valores de 86% de 

concordância e 14% de discordância. 

 

Tabela 30: Frequência de respostas – Capabilidades de Qualidade - CQ 
ESCALA 

Variáveis DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4)

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Média Desvio 
Padrão Moda Mediana 

CQ1 – Conformidade especificações 1 0 1 12 20 51 5,39 0,914 6,00 6,00 
CQ2 – Treinamento normas 5 4 8 18 24 26 4,53 1,436 6,00 5,00 
CQ3 – Manutenção preventiva 3 5 9 10 25 33 4,74 1,407 6,00 5,00 

TOTAL GERAL 14% 86% 4,89 1,250 6,00 5,33 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foi possível identificar uma forte relação dos respondentes com as Capabilidades 

de Qualidade que auxiliavam no atendimento das especificações dos clientes (CQ1 – 

Conformidade especificações), com média 5,39 e mediana 6,00. Contudo, também se 

percebeu discordância em relação ao treinamento de funcionários nas normas 

existentes (CQ2 – Treinamento normas), fator que, se devidamente trabalhado pelas 

empresas, poderia auxiliar no atendimento aos clientes. 
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O Bloco 4 identificou o grau de concordância ou discordância dos respondentes 

em relação às estratégias corporativas, de negócios e funcionais para a flexibilidade, 

assim como suas capabilidades. As Tabelas 31, 32, 33 e 34 demonstram os resultados. 

A Tabela 31 indica as frequências para o construto de Estratégias Corporativas de 

Flexibilidade, com 88% de concordância.  

 

Tabela 31: Frequência de respostas – Estratégias Corporativas de Flexibilidade - ECF 

ESCALA 
Variáveis DT 

(1) 
DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4)

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Média Desvio 
Padrão Moda Mediana 

ECF1 – Terceirização 4 6 5 8 23 39 4,85 1,476 6,00 5,00 
ECF2 – Base padronizada 2 1 3 11 15 53 5,29 1,143 6,00 6,00 

TOTAL GERAL 12% 88% 5,07 1,318 6,00 5,50 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O construto de Estratégias Corporativas de Flexibilidade apresentou 

representatividade muito grande entre os respondentes, com 93% deles concordando 

com a configuração de um produto de base padronizada (ECF2 – Base padronizada) e 

82% com a terceirização de processos produtivos pela empresa (ECF1 - 

Terceirização). Tais resultados confirmaram os encontrados na primeira fase da 

pesquisa como indicativos das estratégias de flexibilidade das empresas do setor de 

bens de capital. 

 

Uma concordância de 81% pode ser encontrada na Tabela 32 em relação às 

Estratégias de Negócios de Flexibilidade. 
 

Tabela 32: Frequência de respostas – Estratégias de Negócios de Flexibilidade - ENF 
ESCALA 

Variáveis DT 
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4) 

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Média Desvio 
Padrão Moda Mediana

ENF1 – Desenho cliente 10 7 9 12 19 28 4,26 1,733 6,00 5,00 
ENF2 – Turnos 9 8 2 17 18 31 4,41 1,699 6,00 5,00 
ENF3 – Alternativas transporte 13 3 5 11 10 43 4,54 1,862 6,00 6,00 
ENF4 – Volumes contrato 10 6 11 17 19 22 4,12 1,658 6,00 4,00 
ENF5 – Alterações contrato 7 5 12 19 25 17 4,19 1,484 5,00 4,00 
ENF6 – Customização 5 4 6 15 11 44 4,82 1,529 6,00 6,00 
ENF7 – Prazos de Entrega 0 0 4 14 32 35 5,15 0,866 6,00 5,00 
ENF8 – Custos adicionais 2 1 2 14 27 39 5,12 1,096 6,00 5,00 
ENF9 – Arranjo produtivo 3 1 3 15 42 21 4,82 1,104 5,00 5,00 

TOTAL GERAL 19% 81% 4,60 1,457 5,78 5,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Neste construto, 40% das concordâncias giraram em torno das variáveis de 

customização do pedido para o cliente (ENF6 – Customização), mudança de prazos de 

entrega (ENF7- Prazos de entrega), alteração de produção (ENF8 – Custos adicionais) 

e mudança de arranjo produtivo (ENF9 – Arranjo produtivo).  

 

Foi possível perceber que as empresas praticavam a flexibilidade, mediante 

necessidade expressa de seu cliente e que, para atender a sua demanda, eram 

configuradas novas formas de produção, como arranjos produtivos e entrega por 

transportes alternativos (ENF3 – Alternativas transporte), variável com mediana de 

6,00. 
 

As estratégias funcionais de flexibilidade são analisadas na Tabela 33. 

 

Tabela 33: Frequência de respostas – Estratégias Funcionais de Flexibilidade - EFF 

ESCALA 
Variáveis DT 

(1) 
DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4)

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Média Desvio 
Padrão Moda Mediana 

EFF1 – Alterações técnicas 3 1 9 7 9 56 5,19 1,350 6,00 6,00 
EFF2 – Manual 2 3 1 6 17 56 5,36 1,163 6,00 6,00 
EFF3 – Ajustes produção 40 12 9 13 6 5 2,39 1,626 1,00 2,00 
EFF4 – Pedidos urgentes 0 5 8 16 30 26 4,75 1,164 5,00 5,00 
EFF5 – Facilidade Fornecedores 1 5 7 21 36 15 4,54 1,129 5,00 5,00 

TOTAL GERAL 25% 75% 4,45 1,296 4,60 4,80 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com 75% das respostas entre os itens Concordo Parcialmente e Concordo 

Totalmente e uma média de 4,45 e desvio-padrão de 1,296, existiu forte concordância 

dos participantes quanto a não realização de alterações técnicas que pudessem afetar a 

resistência ou a funcionalidade do produto (EFF1 – Alterações técnicas), assim como a 

necessidade de entrega do manual de operações, juntamente com o equipamento 

fabricado (EFF2 - Manual). Os respondentes também expressaram sua concordância 

quanto ao estabelecimento de regras para pedidos urgentes (EFF4 – Pedidos urgentes). 

Em menor grau e com média de 4,54, os respondentes a indicaram menor facilidade 

em encontrar fornecedores em seu mercado de atuação (EFF5 – Facilidade 

Fornecedores).  

 

Neste grupo de questões houve grande discordância dos respondentes (72%) à 

possibilidade de ajuste de produção pelos programadores, sem autorização formal da 
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chefia (EFF3 – Ajustes produção), com mediana de 2,00. Com moda de 1,00, 

representando a escala de Discordo Totalmente, os respondentes expressaram um 

controle das etapas do processo de produção e acompanhamento do mesmo, não 

permitindo ajustes sem que os mesmos fossem formalizados. Percebe-se a manutenção 

de um controle produtivo, contudo, tal fator pode afetar a flexibilidade da empresa e 

sua capacidade de resposta rápida às exigências de seus clientes. 

 

A Tabela 34 apresenta o construto de Capabilidades de Flexibilidade. 

 
Tabela 34: Frequência de respostas – Capabilidades de Flexibilidade - CF 

ESCALA 
Variáveis DT 

(1) 
DM 
(2) 

DP 
(3) 

CP 
(4)

CM 
(5) 

CT 
(6) 

Média Desvio 
Padrão Moda Mediana 

CF1 – Tecnologia produção 3 2 15 20 29 16 4,39 1,245 5,00 5,00 
CF2 – Política retenção 0 6 6 22 24 27 4,71 1,193 6,00 5,00 
CF3 – Treinamento variedade 1 3 3 13 29 36 5,05 1,112 6,00 5,00 
CF4 – Produção variedade 0 3 6 13 28 35 5,01 1,086 6,00 5,00 
CF5 - Mudança volumes 0 3 7 21 20 34 4,88 1,138 6,00 5,00 

TOTAL GERAL 14% 86% 4,81 1,159 5,80 5,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

A Tabela 34 traz as variáveis do construto de Capabilidades de Flexibilidade, 

média de 4,81 e desvio-padrão de 1,159. As variáveis que consideraram o treinamento 

de funcionários para a produção de diferentes produtos (CF3 – Treinamento 

variedade), configuração da empresa para a produção de vários itens (CF4 – Produção 

variedade) e a preparação para a mudança nos volumes de produção (CF5 – Mudança 

volumes), obtiveram uma concordância de 62%. 

  

Foi importante identificar que, apesar de também apresentar concordância (38%), 

os respondentes indicaram que suas empresas possuíam um menor grau de atualização 

tecnológica da sua produção (CF1 - Tecnologia produção) e a existência de uma 

política de retenção dos funcionários (CF2 – Política retenção). A partir do referencial 

teórico estudado, é possível indicar que tal comportamento pode prejudicar a 

flexibilidade da empresa, uma vez que, conforme Slack (1993), para atingir a 

flexibilidade da operação, a empresa deve atuar em sua tecnologia de produção, mão-

de-obra e suprimentos. 
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 No Bloco 5 foi avaliado o desempenho da empresa, nos últimos 3 anos, tanto em 

seus aspectos Operacionais quanto em seus aspectos Financeiros e conforme os 

resultados na Tabela 35. 

 

Tabela 35: Frequência de respostas – Desempenho Operacional e Financeiro - DSP 
ESCALA 

Variáveis DT   
(1) 

DM 
(2) 

DP 
(3)

CP 
(4)

CM 
(5) 

CT 
(6)

Média Desvio 
Padrão Moda Mediana 

DSP1 – Ciclo de entrega 1 1 10 24 31 18 4,61 1,059 5,00 5,00 
DSP2 – Taxa de entrega 0 3 9 17 40 16 4,67 1,016 5,00 5,00 
DSP3 – Índice de queixa 1 2 2 13 31 36 5,11 1,035 6,00 5,00 
DSP4 – Problemas produtivos 0 3 7 15 34 26 4,86 1,060 5,00 5,00 
DSP5 – Devoluções 0 6 6 9 34 30 4,89 1,175 5,00 5,00 
DSP6 – Lucratividade 4 4 13 16 26 22 4,44 1,393 5,00 5,00 
DSP7 – Vendas 1 4 14 21 21 24 4,52 1,259 6,00 5,00 

TOTAL GERAL 15% 85% 4,73 1,144 5,29 5,00 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As variáveis de desempenho operacional apresentaram forte concordância, com 

85%, de forma mais expressiva na escala 5, Concordo Muito, com 36% das respostas. 

De forma geral, todas as empresas concordaram que seu tempo de ciclo de entrega de 

pedidos foi reduzido (DSP1 – Ciclo de entrega), aumentou-se a taxa de entrega dentro 

do prazo (DSP2 – Taxa de entrega), foi reduzida a queixa dos clientes quanto à 

qualidade do produto (DSP3 – Índice queixa), variável mais expressiva com 16% das 

respostas, e reduziu-se também a quantidade de problemas nas áreas produtivas (DSP4 

– Problemas produtivos) e o volume de reclamações pós-venda e devoluções (DSP5 - 

Devoluções). Todos os resultados consideraram os três últimos anos de operação e, 

apesar dos resultados estáticos do setor, vistos no capítulo de caracterização, as 

empresas participantes indicaram melhora em seu Desempenho Operacional. 

 

Já no desempenho financeiro, demonstrado pelos valores na Tabela 35, existiu 

menor concordância quanto às assertivas, principalmente com relação à lucratividade 

(DSP6 - Lucratividade). 25% dos respondentes discordaram do aumento da 

lucratividade da empresa, nos últimos 3 anos. Mesmo assim, 78% dos respondentes 

afirmaram ter um crescimento nas vendas (DSP7 – Crescimento vendas). Tal resultado 

pode comprovar a necessidade do setor em investir em tecnologia, de forma a agilizar 

sua produção e reduzir desperdícios, maximizando seus lucros. 
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Em resumo: a análise descritiva dos Blocos 3, 4 e 5 revelou que a maioria das 

assertivas apresentou concordância com 83% dos respondentes assinalando entre 

Concordo Pouco e Concordo Totalmente contra 17% assinalando entre Discordo 

Pouco e Discordo Totalmente. As estratégias de negócios de flexibilidade (ENF) 

parecem ser práticas usuais das empresas da amostra e a maioria delas demonstrou 

possuir um desempenho operacional superior (DSP), nos últimos três anos. A 

discordância mais indicada se referiu à possibilidade de ajuste da produção pelos 

programadores, sem autorização formal da chefia (EFF3 – Ajuste de Produção), 

demonstrando que a flexibilidade de produção no setor de bens de capital é 

identificada de forma macro, envolvendo toda a empresa e impactando nos demais 

processos, como foi também constatado na primeira fase da pesquisa, conforme E5: 

“Sim, isso acontece muito porque às vezes mudando um cálculo já muda todo o 

projeto e mudando todo o projeto, muda tudo”. 

 

Após a análise descritiva sobre as estratégias e capabilidades de qualidade e 

flexibilidade e o desempenho operacional e financeiro, continuou-se o estudo em 

relação à validação das medidas e escalas do modelo de mensuração. Tal validação foi 

realizada a partir da análise estatística multivariada e a técnica de modelagem em 

equações estruturais, apresentadas na sequência. 

 

5.3.2 Análise das técnicas multivariadas 

 

As técnicas multivariadas consistem na análise de múltiplas variáveis em um único 

relacionamento ou conjunto de relações, o que torna possível o levantamento de questões 

específicas e precisas, considerando a complexidade do ambiente de pesquisa (HAIR JR. 

et. al., 2005a). 

 

Optou-se pela utilização da análise fatorial, uma vez que esta técnica multivariada 

possui como objetivo a análise da estrutura das relações entre variáveis, valendo-se de um 

grande número das mesmas. Hair Jr. et. al. (2005a) confirmam que a análise fatorial 

condensa a informação em um conjunto menor de fatores, com perda mínima de 

informação. 
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Como não se possuía um agrupamento pré-concebido das variáveis, foi utilizada, em 

um primeiro momento, a análise fatorial exploratória, a fim de descobrir o comportamento 

dos fatores da amostra pesquisada, verificação das medidas e escalas e sua 

compatibilidade com o modelo conceitual proposto e depuração das variáveis que não se 

encaixavam ao modelo. 

 

 Optou-se pela utilização do método de componentes principais a fim de prever um 

número mínimo de fatores necessários para a explicação da parte máxima da variância 

representada, definindo um conjunto de variáveis latentes comuns (fatores) (HAIR JR. et. 

al., 2005a). Para a obtenção destes fatores, também foi utilizado o método de rotação 

Varimax, que fornece uma clara separação entre os mesmos, buscando o menor conjunto 

possível de fatores (MALHOTRA, 2006). Os resultados da análise fatorial exploratória, 

considerando todas as 42 variáveis são demonstrados no Apêndice E. 
 

Pelos resultados apresentados na análise fatorial, observou-se um KMO / MSA de 

0,648 para os 85 casos, considerada uma medida de adequação dos dados aceitável para a 

análise (HAIR JR. et. al., 2005a, p.98). Foi possível perceber também a existência de 

correlações entre as variáveis, uma vez que o nível de significância e o teste Bartlett de 

esfericidade apontavam que os dados eram significativos (α ≤ 0,0001) e que existiam 

correlações. Todos os 12 componentes principais apresentaram autovalores (eigenvalues) 

maiores que 1, explicando juntos 70,157% da variância acumulada das medidas. 

 

Com os critérios iniciais demonstrando resultados positivos para que o banco de dados 

fosse considerado válido, partiu-se para a análise dos agrupamentos entre as variáveis. Foi 

percebido que todas as variáveis apresentavam comunalidades maiores que 0,50, o que 

permitiu que as análises passassem a ser dentro de cada fator (MACCALLUM et al, 

1999). Foram considerados os agrupamentos de pelo menos 4 a 6 variáveis para cada 

componente (FABRIGAR et al , 1999, p. 282). Como alguns apresentavam uma 

quantidade menor de variáveis (até 3), optou-se por desconsiderá-los com base em Velicer 

e Fava (1998, p. 243) que indicam que quantidades menores de variáveis podem ser 

consideradas como fracas e instáveis. O ideal é possuir 5 ou mais fatores com cargas 

fatoriais altas (0,50 ou mais), indicando um componente com solidez.  

Realizadas as análises, constatou-se que, dos 12 componentes principais, somente 6 

apresentavam agrupamentos e, destes 6, somente 3 satisfaziam os critérios de validade 



 

 

120

adotados e nos quais era possível classificar suas variáveis latentes. Percebeu-se, portanto, 

que a primeira variável latente, chamada de Estratégia, agrupou as assertivas de código 

ENQ1, ENQ2, ENQ3, ENQ4, ENQ5, ENQ6 e ENQ7. A variável latente de Desempenho 

agrupou as assertivas DSP1, DSP2, DSP4 e DSP5 e, por fim, na variável latente 

Capabilidade ficaram agrupadas nas assertivas CF1, CF2, CF3, CF4 e CF5. 

 

Foi então realizada uma nova análise fatorial exploratória, considerando somente as 

variáveis agrupadas e conforme resultados demonstrados no Apêndice F.  

 
A nova análise apresentou um KMO/MSA de 0,786, o que eleva a amostra para uma 

medida de adequação mediana, conforme Tabela 13. Contudo, é possível observar que, 

nesta nova análise, alguns fatores que, anteriormente estavam agrupados, dispersaram-se 

como é o caso de EQ3, CF1 e CF2. No primeiro caso (EQ3) foi desconsiderada a variável, 

uma vez que a mesma apresentou um valor maior de carga fatorial fora de seu 

componente, e mantida a variável latente de Estratégia. Para CF1 e CF2, também foram 

desconsiderados estas duas variáveis, mas optou-se por manter a variável de latente de 

Capabilidade, a fim de preservar o construto e considerando Costello e Osborne (2005, 

p.5) ao afirmarem que podem ser mantidos componentes com três variáveis, caso todas 

apresentem carga fatorial maior que 0,5, neste caso CF3 = 0,76; CF4 = 0,79 e CF5 = 0,57. 

 

Realizou-se uma nova análise fatorial exploratória, conforme Apêndice G, que 

agrupou as variáveis em 3 componentes principais, com um KMO/MSA de 0,795, 

autovalores (eigenvalues) acima de 1 e uma variância de 61,787%.  Para uma validação 

inicial, foi realizada uma análise fatorial confirmatória, que resultou novamente em 3 

componentes principais e 13 assertivas, conforme comparativo final demonstrado na 

Tabela 36, que retoma as variáveis originais e as variáveis resultantes da análise fatorial 

confirmatória. 

 

Tabela 36: Análise da depuração das variáveis por construto 

CONSTRUTO Variáveis Originais (quantidade) Variáveis Finais (Quantidade) 
Estratégia Corporativa 4 0 
Estratégia de Negócios 16 6 
Estratégia Funcional 7 0 
Capabilidades 8 3 
Desempenho 7 4 

TOTAL 42 13 
         Fonte: Dados da pesquisa 
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Das 42 variáveis e 12 componentes principais propostos inicialmente conforme 

Apêndice E, considerou-se 13 variáveis restantes, agrupadas em 3 componentes 

principais, conforme Tabela 37. 

 

O construto de Estratégia foi o que mais possuiu assertivas eliminadas após a 

depuração das análises fatoriais, perdendo 78% de suas assertivas iniciais, principalmente 

em relação às Estratégias Corporativas e Funcionais. Analisando as respostas dos 

participantes da pesquisa, acreditou-se que o cargo dos entrevistados pode ter influenciado 

na perda das assertivas. Do total de respondentes, 52% declararam cargos de Gerência 

(24%), Coordenadoria (13%) e Supervisão ou Inspeção (15%), 18% indicaram cargos de 

Analista, Assistente ou Auxiliar e apenas 12% dos respondentes estavam em cargos de 

Presidência ou Diretoria.  

 

Esta diferença no nivelamento dos participantes pode ter levado à perda das assertivas, 

uma vez que a maioria dos respondentes possuía acesso e responsabilidade dentro das 

Estratégias de Negócios da empresa. Conforme Barney e Hesterly (2011), a estratégia 

pode ser realizada tanto no nível de negócio, ações da empresa em um determinado setor, 

ou corporativo, ações para múltiplos mercados e setores, estas competem à alta direção da 

empresa, em uma perspectiva top-down, definida por Hayes e Wheelwright (1984) como 

as decisões tomadas de forma corporativa que, posteriormente desmembram-se entre cada 

unidade de negócios. Outra explicação da redução expressiva das estratégias corporativas 

pode ser feita pela origem do capital das empresas participantes da pesquisa. Conforme a 

Tabela 21, 81% das empresas tinham um capital de origem nacional, ou seja, suas 

estratégias não partem de uma matriz para suas filiais, abrangendo aspectos macros da 

estratégia, que a tornaria corporativa. Em âmbito nacional, as estratégias são realizadas 

dentro da realidade do mercado, já adaptadas, ou seja, já são concebidas como estratégias 

de negócio, o que explicaria a manutenção de grande parte das assertivas dentro desta 

variável do construto de Estratégia, influenciada pela característica do setor de bens de 

capital brasileiro. 

 

A mesma análise se faz em relação às assertivas de Estratégias Funcionais, definidas 

por Johnson e Scholes (1984) como a preocupação com os recursos, processos e pessoas e 

que deriva das estratégias de negócios, organizando-se de forma a apoiar os objetivos da 

empresa. Foi possível perceber nas entrevistas, que as empresas participantes possuíam, 
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em sua maioria, a perspectiva top-down à bottom-up, esta última definida como a 

formulação da estratégia por parte das áreas funcionais e, posteriormente para as demais 

áreas hierarquicamente superiores (HAYES e WHEELWRIGHT, 1984, p.26). 

 

Como pesquisa futura, sugeriu-se a adição de uma assertiva a fim de identificar 

efetivamente a forma de administração das estratégias da empresa, pela perspectiva top-

down ou bottom-up e o equilíbrio entre os participantes, assegurando igual participação de 

cargos de diretoria, gerência e operacional. 

 

Também é necessário destacar a perda de assertivas de Capabilidade, representando 

uma redução de 38%, principalmente nas assertivas que relacionavam as Capabilidades de 

Qualidade. Acreditou-se que tais assertivas foram perdidas por dois principais fatores: 

 

1. A capabilidade é um conceito ainda não entendido ou esclarecido e pouco utilizado 

como definição no mercado. Tal afirmação é justificada por Feldman e Pentland 

(2003) que afirmam que a capabilidade está codificada nas rotinas organizacionais, 

algo repetitivo e de ações padronizadas dentro da empresa. Portanto, de difícil 

identificação por parte dos entrevistados. 

2. Outro fator importante que explica a depuração das assertivas de Capabilidades de 

Qualidade pode ser identificado em Johansson et. al. (1995) que caracterizam a 

Qualidade como parte integrante das “medidas de valor” de uma empresa, seria um 

critério qualificados de pedido. Neste sentido, a qualidade seria requisito obrigatório a 

ser oferecido ao cliente, sem necessidade de uma Estratégia ou Recursos específicos 

para que fosse realizada, mas pelo simples fato de que um produto sem qualidade não 

será comprado, como afirmou E3: “(...) qualidade de atendimento às especificações 

do cliente (...) este é o mínimo da qualidade que a gente exige”. 

 

Em relação às assertivas de desempenho, foram descartadas três assertivas. A primeira 

fazia referência ao índice de queixa dos produtos (DSP3), a segunda em relação ao 

aumento da Lucratividade (DSP6) e a última quanto ao crescimento das vendas (DSP7). A 

partir dos resultados é possível que as respostas tenham sido impactadas pelo cargo dos 

respondentes na empresa, como as Estratégias Corporativas, assim como sua formação 

voltada para a Graduação em Engenharia (38% dos respondentes), que pode não fornecer 

base teórica acerca da análise da Lucratividade. Os resultados da análise fatorial 
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confirmatória, considerando as 13 variáveis restantes, podem ser identificados na Tabela 

37: 
 

Tabela 37: Análise Fatorial Confirmatória – Componentes Principais – 13 variáveis 

COMPONENTES 
PRINCIPAIS CONSTRUTO CÓDIGO VARIÁVEL 

1 2 3 

COMUNA 
LIDADE 

ENQ1 Melhoria contínua 0,74 0,31 0,18 0,673 

ENQ2 Acompanhamento normas 0,53 0,44 0,11 0,488 

ENQ4 Qualificação fornecedores 0,83 0,00 0,07 0,687 

ENQ5 Etapas aprovação 0,68 0,19 0,05 0,495 

ENQ6 Melhoria equipamentos 0,76 0,32 0,14 0,706 

ES
TR

A
TÉ

G
IA

S 

ENQ7 Reuniões planejamento 0,71 0,21 -0,03 0,550 

CF3 Treinamento variedade 0,24 -0,08 0,78 0,667 

CF4 Produção variedade -0,14 0,10 0,84 0,741 

C
A

PA
 B

IL
ID

A
D

E 

CF5 Mudança volumes 0,20 0,29 0,63 0,515 

DSP1 Ciclo de entrega 0,19 0,78 0,00 0,645 

DSP2 Taxa de entrega 0,27 0,80 0,05 0,714 

DSP4 Problemas produtivos 0,20 0,68 0,03 0,503 

D
ES

EM
PE

N
H

O
 

DSP5 Devoluções 0,14 0,74 0,29 0,648 

Eigenvalue 3,335 2,827 1,871   

a-Cronbach 0,851 0,799 0,658  

AVE 25,653 21,746 14,389  

AVE Acum. 25,653 47,398 61,787  

Variável Latente 

Es
tra

té
gi

a 

D
es

em
pe

nh
o 

C
ap

ab
ili

da
de

 

 

KMO/MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,795; n = 85 casos.  
Bartlett’s Test of Sphericity – Approx.Chi-Square = 440,849; df. 78; Sig. 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A partir dos resultados, foram realizadas as análises de confiabilidade e validação das 

medidas. O KMO/MSA obteve um valor de 0,795, com teste Bartlett de 0,000 de 

significância, representando que os dados estavam adequados para a realização da análise 

fatorial exploratória e a presença de correlações não nulas (HAIR JR. et. al., 2005a, p. 98). 

Todos os autovalores (eigenvalues) foram maiores que 1 e a variância explicada foi de 

61,787%, para todos os fatores, com o mínimo de explicação da variância de 14,4% para o 

3° componente. As comunalidades também obtiveram valores altos aceitáveis e próximos 

ao valor mínimo aceitável (0,5), o que demonstrou que todos os fatores possuíam nível de 

explicação suficiente de sua variância (HAIR JR. et.al, 2005a, p.108). 

 

No prosseguimento da análise, foi constatado que todos os componentes possuíam, no 

mínimo, 3 fatores. Todas as variáveis apresentavam carga fatorial acima de 0,50, o que 

satisfez os critérios indicados por Costello e Osborne, 2005, p.5 quanto à solidez dos 

componentes. 

 

Verificou-se, portanto, que o componente 1, nomeado de “Estratégia”, reuniu 

informações relativas às variáveis ENQ1, ENQ2, ENQ4, ENQ5, ENQ6 e ENQ7. O 

componente 2, chamado de “Desempenho”, agrupou as variáveis DSP1, DSP2, DSP4 e 

DSP5. Por fim, o componente 3 reuniu as assertivas CF3, CF4 e CF5 e foi nomeado de 

“Capabilidade”. 

 

Com o objetivo de validar as medidas propostas pela análise fatorial confirmatória, 

foram realizadas as validades convergente, validade discriminante e análise de 

confiabilidade. 

 

1. Validade convergente: a validação convergente das medidas deu-se pela observação 

dos valores do coeficiente de determinação, R2, que foram de 0,126 para a 

Capabilidade, 0,343 para o Desempenho, valores que, segundo HAIR et.al (2005b, 

p.328), indicam que a variável independente de Estratégia estava associada às 

variáveis dependentes de Capabilidade (12,6%) e Desempenho (34,3%). Também foi 

utilizada a variância média das respostas, que apresentou um resultado de 0,559 

(Capabilidades), 0,625 (Desempenho) e 0,573 (Estratégias), confirmando que as 

medidas dos conceitos estavam correlacionadas uma vez que, segundo Fornell e 
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Larker (1981), valores de variância média acima de 0,5 garantem que o fator contribui 

significativamente para seus indicadores. 

2. Validade discriminante: a validade discriminante foi avaliada pelas cargas cruzadas, 

observando-se que, em todos os casos, as correlações apresentaram valores menores 

que a raiz quadrada da variância média extraída, adequando os dados à análise, 

conforme Fornell e Larker (1981). A Tabela 38 demonstra a correlação entre os 

construtos e a raiz quadrada da variância média extraída, na diagonal, na qual é 

possível verificar que todos os valores da raiz quadrada foram superiores à correlação 

entre os construtos, garantindo que as variáveis latentes não são agrupadas. 

 

Tabela 38: Correlação entre os construtos e a raiz quadrada da variância média extraída 

CONSTRUTO CAPABILIDADE DESEMPENHO ESTRATÉGIA 
CAPABILIDADE 0,748 -  -  
DESEMPENHO 0,308 0,790 - 
ESTRATÉGIA 0,355 0,575 0,757 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3. Confiabilidade: Os construtos apresentaram Alpha (α) de Cronbach maiores que 0,6, 

com 0,658 para o construto de Capabilidade, 0,799 para Desempenho e 0,851 para 

Estratégia. Os valores estão, portanto, dentro dos níveis de aceitação propostos por 

Hair Jr. et.al. (2005b, p. 200). 

 

A Tabela 39 demonstra as medidas originais, finais e sua confiabilidade, comparando 

os resultados entre a análise fatorial exploratória (Apêndice E) e a análise fatorial 

confirmatória (Tabela 37). 

 

Tabela 39: Medidas originais, finais e confiabilidade 

CP VARIÁVEL   LATENTE ITENS α CP VARIÁVEL 
LATENTE ITENS α 

1 Estratégia Negócios Qualidade  7 0,824 
2 Desempenho Operacional 5 0,753 1 Estratégia 6 0,851 

3 Estratégia Negócios Flexibilidade 9 0,500 
4 Capabilidade Flexibilidade 5 0,721 

2 Desempenho 3 0,799 

5 Capabilidade Qualidade 3 0,692 
6 Estratégia Funcional Flexibilidade 5 0,150 
- Estratégia Corporativa Qualidade 2 - 
- Estratégia Corporativa Flexibilidade 2 - 
- Estratégia Funcional Qualidade 2 - 
- Desempenho Financeiro 2 - 

3 Capabilidade 4 0,658 

TOTAL 42  TOTAL 13  
         Fonte: Dados da pesquisa 
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Estabeleceu-se, a partir dos resultados encontrados, um novo modelo conceitual, 

transformando o modelo inicial proposto na Figura 12 em um modelo que relacionou 

os construtos e as variáveis encontradas na análise fatorial confirmatória. O novo 

modelo conceitual proposto pode ser verificado na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 17: Novo modelo conceitual 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Validadas as medidas e proposto o novo modelo conceitual, partiu-se para a 

análise da relação entre os construtos a partir do modelo de mensuração e a avaliação 

de suas relações estruturais.  

 

5.3.3 Análise da modelagem de equações estruturais 

 

Após a depuração das variáveis e com a identificação das suas relações, analisou-

se a relação de dependência destas variáveis, encontrando múltiplas relações entre as 

variáveis dependentes e independentes. O método mais adequado para esta análise, 

segundo Hair Jr. et. al. (2005a) é a modelagem de equações estruturais, que possui 

dois componentes básicos: 

1. Modelo de mensuração: uso de diversos indicadores para uma única variável 

independente ou dependente, avaliando a contribuição de cada item da escala e 
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medindo sua confiabilidade na estimação das relações entre as variáveis dependentes e 

independentes. 

2. Modelo de estrutura: modelo que relaciona as variáveis, permitindo distinguir quais 

variáveis independentes se relacionam a cada variável dependente; 

 

A modelagem de equações estruturais permite representar conceitos não 

observáveis (variáveis latentes) em modelos complexos, a partir das variáveis 

observadas (CHIN, 1999). Também é possível utilizar o modelo mesmo com uma 

amostra pequena, podendo utilizar entre 30 a 100 casos (HENSELER E RINGLE, 

2009), portanto, fim de aprofundar o estudo da significância estatística do novo 

modelo conceitual proposto e identificar as relações entre os construtos, utilizou-se da 

modelagem de equações estruturais com o auxílio do software Smart PLS 2.0.M3, 

desenvolvido por Ringle et. al. (2005).  

 

A Figura 18 resume o modelo, analisando seus construtos e sua relação, dentro do 

modelo conceitual proposto.  
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Figura 18: Modelo estimado Teórico-Empírico 
Nota: Modelo estimado pelo Software SmartPLS, versão 2.0.M3 (RINGLE et.al., 2005) – Path Weighting 

Scheme 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
A interpretação dos valores iniciou-se pela análise do modelo de mensuração, 

seguindo a sequencia sugerida por Henseler e Ringle (2009), na qual primeiro é necessário 

avaliar a confiabilidade de consistência interna dos itens, considerando seus valores de 

Confiabilidade Composta e Alpha de Cronbach, posteriormente deve ser realizada a 

análise das cargas de R² e Variância Média Extraída a fim de atestar a validade 

convergente. Por fim, analisam-se as cargas cruzadas, comprovando a validade 

discriminante do modelo. Os valores de cada item para o modelo proposto, podem ser 

encontrados na Tabela 40. 

 

Tabela 40: Relatório de medidas de confiabilidade do modelo proposto 

CARGAS CRUZADAS 
CONSTRUTO 

CONFIABILI
DADE 

COMPOSTA 
α R² 

VARIÂNCIA 
MÉDIA 

EXTRAÍDA 
CAPABILI

DADE 
DESEMPE 

NHO 
ESTRATÉ

GIA 
Capabilidade 0,7886 0,6584 0,1263 0,5594 0,748 - - 
Desempenho 0,8689 0,7987 0,3430 0,6245 0,308 0,790 - 

Estratégia 0,8887 0,8507 - 0,5728 0,355 0,575 0,757 
         Fonte: Dados da pesquisa 



 

 

129

A partir dos valores apresentados na Tabela 40, é possível perceber que os resultados 

da confiabilidade composta ficaram em torno de 0,80 ou muito próximos disso. Os 

valores de Alpha de Cronbach foram todos maiores que 0,60.  

 

Os valores de R² para Capabilidade (0,126) e para Desempenho (0,343) foram 

considerados como fraco e moderado, respectivamente, considerando uma escala de 0 a 

+1, sugerida por Chin (1999, p.323) e Hair Jr. et al. (2005b, p. 327). Utilizou-se também 

os valores de R² para, juntamente com a variância média extraída, calcular o valor do 

GoF (Goodness of Fit), definido por Cohen (1988) e adaptado por Wetzels et al. (2009) e 

calculado a partir da média dos valores de R2 , multiplicada pela média dos valores da 

variância média extraída, tirando-se a raiz quadrada do resultado desta multiplicação. 

 

Os autores determinam as classificações para os resultados de GoF como pequeno: 

0,02 (2%); médio: 0,13 (13%) e grande: 0,26 (26%). O valor calculado de GoF  foi de 

0,37 (37%) e excedeu o valor de corte, proporcionando a confirmação de que o modelo 

possuía boa performance. 

 

A variância média extraída trouxe resultados acima de 0,50 e as cargas cruzadas 

apresentaram valores maiores que as cargas fatoriais dos construtos. Os valores obtidos 

confirmaram, portanto, a confiabilidade de consistência do modelo, sua validade 

convergente e sua validade discriminante, apresentado resultados aceitáveis aos valores 

propostos por Fornell e Larker (1981), Chin (1999) e Hulland (1999).  

 

A fim de complementar a análise, foi utilizado um critério adicional de confirmação 

da validade discriminante proposto por Henseler e Ringle (2009), a partir de Fornell e 

Larker (1981). Foram analisadas as cargas fatoriais das variáveis latentes em relação aos 

seus construtos, confirmando que todas apresentavam valores acima de 50% de 

explicação da variância de seus indicadores, sendo 57,3% para Estratégia, 55,9% para 

Capabilidade e 62,5% para o Desempenho. 

 

O modelo também foi avaliado a partir de sua estrutura, considerando-se a análise 

de seus valores de coeficientes de regressão padronizados (β) apresentados. Observou-

se que todos apresentavam sinal positivo, confirmando a relação de cada variável 

latente, porém, em graus diferentes. Considerando limites que variam entre -1 e +1 
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indicados por Hair et. al (2005b, p.327), a relação entre Estratégia e Capabilidade é 

considerada como moderada (0,355), entre Estratégia e Desempenho é considerada 

como alta (0,533) e Capabilidade e Desempenho pode ser considerada como baixa 

(0,118).  

 

O modelo estrutural também foi avaliado pelos seus efeitos diretos e indiretos, 

apresentando valores de efeito direto entre Estratégia e Desempenho de 0,533 e 

Indireto de 0,0419, com um efeito total de 0,575, sendo que as variáveis independentes 

de Estratégia e Capabilidade, explicaram 34,3% da variável dependente Desempenho, 

valor que pode ser explicado pelo recorte teórico adotado para a mensuração dos 

construtos no presente estudo. 

 

No prosseguimento da análise, foi avaliada a significância estatística do modelo e 

o teste de suas hipóteses de relações, dado pela avaliação das correlações entre os 

constructos, demonstrados em sua análise Bootstraping e o teste de distribuição t de 

Student  (HAIR JR. et.al, 2005b, p.297) com 2.000 repetições e n= 85 casos. O 

resultado é demonstrado na Figura 19. 
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Figura 19: valores de t de Student do novo modelo conceitual 
Nota: Significâncias estimadas por bootstrap pelo Software SmartPLS, versão 2.0.M3 (RINGLE et.al., 2005) 

 com n= 85 e 2.000 repetições 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

Notou-se, pela Figura 19, que existiu uma única ocorrência de valor de t inferior a 

1,96, sendo de 1,011 na relação entre os construtos de Capabilidade e Desempenho. 

As demais relações apresentaram valores superiores, indicando a aceitação das 

relações estruturais definidas no modelo conceitual proposto. 

 

A partir deste resultado, parte-se para as análises da aceitação ou rejeição das 

hipóteses formuladas e os resultados encontrados nos modelos estrutural e de 

mensuração. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As hipóteses foram testadas a partir do teste t, que, segundo Hair Jr. et al (2005a, p.274), 

avalia a significância estatística da diferença entre duas médias de amostras independentes. 

Para tanto, calcula-se a estatística t pela razão da diferença entre as médias de amostras e seu 

erro padrão. Os autores definem erro padrão como a estimativa da diferença entre as médias, 

esperada por causa do erro amostral. Os valores dos coeficientes estruturais e do teste das 

hipóteses são demonstrados na Tabela 41. 

 

Tabela 41: Coeficientes estruturais e teste de hipótese 
RELACIONAMENTO 

ESTRUTURAL 
COEFICIENTES 
ESTRUTURAIS 

ERRO 
PADRÃO VALOR t HIPÓTESE DECISÃO 

 
 

Estratégia          Desempenho 0,533 0,088 6,021 H1** Suporta 
 
 

Estratégia          Capabilidade 0,355 0,099 3,584 H2** Suporta 
 
 

Capabilidade         Desempenho 0,118 0,117 1,011           H3 Não Suporta 

Nota: (**) < 0,01: nível de significância (t > 2,58); (*) < 0,05: nível de significância (t > 1,96)          

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir de Fonseca e Martins (1996) e  Hair Jr. et al. (2005a, p.274), considerou-se os 

valores mais praticados para análises, segundo os autores, e conforme as 2.000 repetições 

realizadas na análise de bootstrap. 

 

1. Nível de significância de 0,01 (bicaudal – 99%)  com valor crítico de teste t > 2,58; 

2. Nível de significância de 0,05 (bicaudal – 95%) com valor crítico de teste t > 1,96. 

 

Estabelecidos os valores, a análise dos resultados de valor t atestou que as hipóteses H1 e 

H2 foram suportadas pelo modelo teórico proposto, em nível de significância α ≤ 0,05, ou seja, 

comprovou-se que existe uma relação positiva entre os construtos de Estratégia e 

Desempenho e entre Estratégia e Capabilidade. Não obstante, a hipótese H3 foi rejeitada em 

nível de significância α ≤ 0,05 demonstrando as Capabilidades elencadas não se relacionavam 

ao construto de Desempenho. 

 

A pesquisa, portanto, confirmou que as estratégias influenciam na forma como a empresa 

desenvolve seus recursos ou atua em sua performance de mercado, fator suportado em Porter 
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(1981) e Hammer (1997) que afirmaram que a estratégia é a chave para que a empresa 

consiga aproveitar as oportunidades de crescimento e expansão. 

 

Entre as classificações de estratégia propostas por Whittington (2002), a estratégia 

suportada pelas hipóteses confirmadas se encaixaria no quadrante clássico, no qual a 

estratégia possui um processo racional e o objetivo de maximizar o valor criado pela empresa, 

de forma a controlar seu ambiente interno, desenvolvendo suas capabilidades, e seu ambiente 

externo, proporcionando maior desempenho ao seu cliente. 

 

Foi possível perceber que as estratégias resultantes do modelo conceitual proposto e cujas 

hipóteses foram suportadas se relacionavam tanto com as prioridades competitivas de 

qualidade como de flexibilidade. Em relação à qualidade, foi possível perceber que 

confirmou-se a definição de Slack (1993), posicionando a Qualidade em relação à sua 

especificação. As variáveis do modelo conceitual apresentaram relação com acompanhamento 

de normas de mercado, execução de todas as etapas para aprovação de um pedido e reuniões 

de planejamento, assegurando que a especificação do cliente fosse visualizada ao longo de 

todo o processo produtivo. Tais resultados também foram comprovados na primeira fase 

exploratória da pesquisa, na qual os participantes indicaram a qualidade como conformidade 

com as especificações, atendimento às normas de mercado e a própria aplicação do produto. 

 

Da mesma forma, identificou-se as variáveis relacionadas ao construto de Estratégias 

Empresariais relacionadas à Flexibilidade, como a melhoria contínua, a qualificação de 

fornecedores e a melhoria dos equipamentos de produção, proporcionando resultados 

corroborados por Slack (1993) e relacionados à Flexibilidade de variedade e volume no 

processo produtivo como lidar com quebra de equipamentos e falhas de fornecedores. 

 

Pode-se perceber, portanto, a forma como as Estratégias Empresariais impactavam no 

desenvolvimento das Capabilidades Operacionais das empresas pesquisadas. Entende-se que 

uma empresa que possui programas de melhoria contínua, melhoria de equipamentos e 

qualifica seus fornecedores, consegue realizar alterações em seus volumes de produção, assim 

como treinar seus funcionários para que produzam uma variedade maior de produtos, 

atendendo a necessidade de seus clientes, resultados estes comprovados na fase exploratória 

da pesquisa, na qual a flexibilidade de mix foi classificada como mais importante que as 

demais flexibilidades. 
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Os resultados também demonstraram que as Estratégias Empresariais também 

influenciavam no Desempenho de Negócios, uma vez que as empresas pesquisadas atribuíram 

uma relação positiva das estratégias na redução do ciclo de entrega, nos problemas produtivos 

e devoluções e aumentaram a taxa de entrega dentro do prazo. Neste sentido, pode-se 

perceber que as empresas da indústria de bens de capital apresentaram uma estratégia tanto de 

custo como de diferenciação, utilizando tecnologias que pudessem viabilizar sua flexibilidade 

de mix de produtos, ao mesmo tempo em que mantinham seu desempenho de entrega 

satisfatório, alinhando, assim, suas operações estrategicamente e adequando seu ambiente 

interno e externo, conforme Henderson e Venkatraman (1993). 

 

Por outro lado, a rejeição da relação da terceira hipótese demonstrou que o alinhamento 

externo e o ajuste das Capabilidades Operacionais da empresa ao seu ambiente, citado por 

Prieto et. al. (2009), não possuiu forte impacto no Desempenho Operacional da empresa. 

 

A partir dos resultados da pesquisa, foi possível evidenciar que a Estratégia por si só 

impactou de forma significativa no Desempenho sem necessariamente considerar as 

Capabilidades. Neste sentido pode-se interpretar os resultados uma vez que dá-se a entender 

que os aspectos comerciais são mais importantes que os aspectos industriais nas empresas 

fabricantes de bens de capital, resultado este que pode ser discutido de várias formas. 

  

Pode-se simplesmente descartar a influencia direta do construto de Capabilidade ao 

Desempenho, uma vez que não foi demonstrada uma relação forte o suficiente para 

comprovar este comportamento. Por outro lado, é necessário destacar novamente que, para 

que as capabilidades sejam aplicadas em sua totalidade, elas devem estar intrinsecamente 

ligadas às rotinas organizacionais, tornando-se capabilidades distintivas (LYNCH; 

KELLLER; OZMENT, 2000, p. 49). Neste sentido, a hipótese não seria suportada, porque 

seus respondentes não souberam identificar como ela se relaciona ao Desempenho, 

possivelmente enxergando as Capabilidades somente como procedimentos do dia a dia e que 

não possuíam impactos significativos para os resultados da empresa. 

 

Também é possível pensar as Capabilidades como mediadoras na relação entre Estratégia 

e Desempenho. Aumentando ou diminuindo sua influencia sobre ambos de forma mais ou 

menos expressiva. Foi realizado um modelo teórico-empírico acerca desta relação que está 



 

 

135

demonstrado no Apêndice H , assim como os valores do teste t para esta proposta, no 

Apêndice I que, como não foi objeto de pesquisa deste estudo, não obteve aprofundamento 

em sua explanação, o que poderá ser realizado em pesquisas futuras. 

 

Apresentam-se na sequencia as conclusões do estudo e possíveis desdobramentos da 

pesquisa que venham a comprovar os resultados obtidos ou aprofundá-los a fim de identificar 

as capabilidades da indústria de bens de capital com maior clareza, além de outras sugestões. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 

 

A pesquisa teve como objetivo compreender a existência do alinhamento estratégico na 

indústria de bens de capital, relacionando os construtos de estratégias empresariais, 

capabilidades operacionais e desempenho de negócios. Foi possível cumprir tal objetivo 

identificando que existe alinhamento entre as estratégias empresariais e as capabilidades 

operacionais da empresa e entre as estratégias e seu desempenho. Contudo, não foi possível 

comprovar de que forma as empresas fazem uso de suas capabilidades para que o desempenho 

seja atingido. 

 

Da mesma forma foram cumpridos os objetivos específicos, tanto com a realização da fase 

exploratória (fase 1), na qual compreendeu-se o significado de desempenho operacional e 

financeiro para as empresas presentes na cadeia de suprimentos do setor de bens de capital e 

como elas relacionavam tal desempenho às ações necessárias para obtê-lo, como na 

identificação das estratégias realizadas pelas empresas para que as prioridades competitivas de 

qualidade e flexibilidade fossem oferecidas, conforme a necessidade de seus clientes. 

 
Considera-se respondida a problemática levantada e as conclusões podem ser realizadas 

em duas partes: 

 

1. As hipóteses suportadas demonstraram que as Estratégias Empresariais relacionavam-

se tanto ao Desempenho de Negócios quanto às Capabilidades Operacionais. Tais 

estratégias compuseram-se por ações voltadas para a melhoria contínua, melhoria dos 

equipamentos de produção, qualificação de fornecedores, realização de reuniões de 

planejamento, cumprimento das etapas de aprovação de um pedido e acompanhamento 

das normas do mercado. A partir dos resultados conclui-se que estas Estratégias 

podem habilitar a empresa a produzir um maior mix de produtos, assim como alterar 

seus volumes produtivos, desenvolvendo suas Capabilidades Operacionais. Da mesma 

forma, conclui-se que, a partir destas ações estratégicas, a empresa conseguirá uma 

redução e melhoria em seu ciclo e taxa de entrega, assim como a redução de 

problemas produtivos e devoluções, caracterizando melhora em seu Desempenho de 

Negócios. 

2. Por outro lado, não foi possível comprovar a existência de um relacionamento entre as 

Capabilidades Operacionais e o Desempenho de Negócios. Conclui-se, portanto, que 
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existe uma relação, mas não um alinhamento claro entre os três construtos propostos, 

principalmente os construtos da Hipótese 3 (H3), o que faz com que sejam necessários 

desdobramentos futuros do presente estudo a fim de desmembrar de que forma o 

Desempenho de Negócios, tão amplo em sua definição teórica, pode ser explicado em 

34,3% considerando as variáveis do modelo conceitual final.  

 

A fim de aprofundar a pesquisa, sugerem-se desdobramentos futuros que possam 

esclarecer os resultados obtidos no presente trabalho: 

 

1. Ampliação da amostra a fim de obter maior consistência na análise fatorial 

exploratória, visando obedecer os critérios estabelecidos por Hair et.al. (2005a), 

quanto à proporção de cinco respondentes por assertiva, totalizando uma amostra de, 

pelo menos, 210 respondentes; 

2. Priorizar pela participação de respondentes que possuam informações aprofundadas 

sobre os construtos, principalmente em relação à concepção das estratégias 

corporativas das empresas pesquisadas, buscando participantes que estejam em cargos 

de Diretoria ou Presidência, a fim de ter acesso a informações que eventualmente não 

tenham sido conseguidas no presente trabalho; 

3. Equalizar a participação de respondentes, buscando participantes de todos os cargos e 

formação de modo a equilibrar a amostra; 

4. Identificar o processo de elaboração das estratégias da empresa sob as perspectivas 

top-down ou bottom-up; 

5. Aprofundar a pesquisa em itens que divergiram nas fases exploratória e descritiva com 

o objetivo de identificar as principais características que levaram à diferenciação entre 

as fases, como por exemplo no caso da inspeção dos processos; 

6. Expandir a pesquisa para todos os participantes da cadeia de suprimentos, assegurando 

a participação tanto de fabricantes, como fornecedores e clientes e, eventualmente, 

comparar as respostas de cada grupo de participantes, destacando suas diferentes 

percepções e identificando o alinhamento estratégico não somente dentro da empresa, 

mas entre os agentes da cadeia; 

7. Pesquisar com participantes de cadeias de suprimento de outros setores da economia a 

fim de comparar com os resultados obtidos para as empresas do setor de bens de 

capital; 
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8. Realizar a pesquisa comparando o alinhamento e a performance das empresas 

participantes a fim de comprovar se o alinhamento dos construtos de Estratégias, 

Capabilidades e Desempenho resulta ou não em um desempenho superior da empresa 

em seu mercado de atuação; 

9. Aprofundar o estudo do construto Capabilidades Operacionais a fim de estudar sua 

influência mediadora, dentro do modelo proposto;  

10. Transformar a concepção da coleta de dados de transversal para longitudinal a fim de 

comparar os resultados encontrados para os construtos, ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

139

8.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, Página Institucional. 
Disponível em: <http://www.abimaq.org.br>, acesso em Setembro de 2012; 

 
2. ANDERSON, P., RESENDE, M.F.C. Mudanças estruturais na Indústria Brasileira de 

Bens de Capital. Revista do IPEA, p.1-56, julho, 1999; 
 

3. ANSOFF, H. I. Estratégia Empresarial. São Paulo: McGraw Hill, 1979; 
 

4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informações 
e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2000; 

 
5. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação 

e documentação –Citações em documentos – Apresentação -. Rio de Janeiro, 2000; 
 

6. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informações 
e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2005; 

 
7. BARDIN, L. Análise de Conteúdo, Lisboa, Edições 70, 2007; 

 
8. BARNEY, J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. USA: Journal 

of 
Management, New York, v. 17, n. 1, p. 99 - 120, 1991; 

 
9. BARNEY, Jay B.; CLARK, Delwyn N. Resource-based theory: creating and 

sustaining competitive advantage. New York: Oxford University Press, 2007; 
 
10. BARNEY, J.B, HESTERLY, W.S. Administração estratégica e vantagem 

competitiva. 3.ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011; 
 

11. BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Página 
Institucional. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br>. Acesso em: novembro, 
2011; 

 
12. BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D, J.; Logística Empresarial: o Processo de 

Integração da Cadeia de Suprimento. 1.ed. – 8. reimpr. - São Paulo: Atlas, 2010; 
 

13. CHANDLER, A. D. Strategy and structure: chapters in the history of the industrial 
enterprise. Cambridge, MIT Press, 1962; 

 
14. CHASE, R.B; JACOBS, F.R.; AQUILANO, N.J., Administração da produção para 

a vantagem competitiva, 10.ed. – Porto Alegre: Bookman, 2006; 
 

15. CHIN, W.W.; NEWSTED, P.R. Structural Equation Modeling analysis with small 
samples using Partial Least Squares. In HOYLE, R.H. (Ed.) Statistical Strategies for 
Small Sample Research. Thousand Oaks, Sage Publications, Cap. 12, p.307-341, 
1999; 

 



 

 

140

16. CHOPRA, S., MEINDL, P. Gestão da Cadeia de Suprimentos: estratégia, 
planejamento e operações: tradução Daniel Vieira; revisão técnica Marilson Alves 
Gonçalves, 4. Ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011; 

 
17. CHRISTOPHER, M. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: 

Estratégia para Redução de Custos e Melhoria dos Serviços. São Paulo: Pioneira, 
2002; 
 

18. COHEN, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates, 1988; 

 
19. COLLINS, David J.; MONTGOMERY, Cynthia A. Competing on resources. 

Harvard Business Review. v. 86, n. 7,8; p. 140, Jul./Aug. 2008; 
 

20. COLLIS, D. J. Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities: USA: 
Strategic Management Journal. v. 15, n. 8, p. 143 - 152, 1994; 
 

21. COSTELO, A.B; OSBORNE, J.W. Best Practices in Exploratory Factor analysis: 
Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. North Carolina 
State University, Practical Assessment Research & Evaluation, v. 10, n. 7; p. 1-9, 
July, 2005; 

 
22. CROSBY, P. B. Qualidade: Falando Serio. São Paulo: Mcgraw-Hill do Brasil, 1990; 

 
23. CYERT, R.M.e J.G. MARCH, A behavioral theory of the firm, Englewwoo Cliffs, 

Prentice-Hall, N.J., 1963; 
 

24. DEMETER, K.; GELEI, A.; JENEI, I. The effect of strategy on supply chain 
configuration and management practices on the basis of two supply chains in the 
Hungarian automotive industry. International Journal of Production Economics, v. 
104, n. 2, p. 555-570, 2006; 

 
25. DEMING, W. E. Qualidade: A Revolução da Administração. São Paulo: 

Marques/Saraiva, 1990; 
 

26. EISENHARDT, K. M.; MARTIN, J. A. Dynamic Capabilities: What are They? 
Strategic Management Journal. v. 21, n. 10/11, p. 1105 - 1121, 2000; 
 

27. FABRIGAR, L. R. et al. Evaluating the use of Exploratory Factor Analysis in 
Psychological Research. Psychological Methods, v.4, n.3, p.272-299, 1999; 

 
28. FARIA, Ana Cristina, COSTA, Maria de Fátima G.,Gestão de Custos Logísticos, 1. 

Ed., São Paulo: Atlas, 2005; 
 

29. FELDMAN, M. S.; PENTLAND, B., T. Reconceptualizing Organizational Routines 
as a Source of Flexibility and Change. Administrative Science Quarterly, 48, 1, 94-
118, 2003; 

 
30. FISHER, Marshall, L. What is the Right Supply Chain for your Product? USA: 

Harvard Business Review. Reprint number 97205, pp. 105 - 116, March-April 1997; 



 

 

141

 
31. FORNELL, C.; LARKER, D. F. Evaluation structural equation models with 

unobservable variables and measurement error: algebra and statistics. Journal of 
Marketing Research, Bradford, v.18, n. 3, p. 382-388, 1981; 

 
32. GARVIN, D.A. Competing on the Eight Dimensions of Quality. Harvard Business 

Review. November-December, p.101-109, 1987; 
 

33. GATTORNA, John, Living supply chains: alinhamento dinâmico de cadeias de 
valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009; 

 
34. GINSBERG, A.; VENKATRAMAN, N. Contingency perspective of organizational 

strategy: a critical review of the empirical research. Academy of Management 
Review, 10(3): 421-434, 1985; 

 
35. GIL, A.C.; Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010; 

 
36. GITMAN, J. Princípios da Administração Financeira. 10 ed. São Paulo: Pearson 

Addison Wesley, 2006; 
 

37. GODOI, C.K.; MATTOS, P.L de Entrevista qualitativa: instrumento de pesquisa e 
evento dialógico. In: GODOI, C.K; BANDEIRA-DE-MELLO, R.; BARBOSA DA 
SILVA, A. (Org.) Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais. São Paulo: 
Saraiva, 2006;  
 

38. GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 
Sociais. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004; 

 
39. GOLDSBY, Thomas J; STANK, Theodore P. World Class Logistics Performance and 

Environmentally Responsible Logistics Practices. USA: Journal of Business 
Logistics, v. 21, n. 2, pp. 187 - 208, 2000; 

 
40. GRANOVETTER, M. Economic Action and Social Structure: The Problem of 

Embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 481–510, 1985; 
 

41. HAIR J. F; ANDERSON, R. E; TATHAN, R. L; BLACK, W. C. Análise 
Multivariada de Dados – 5.ed. - Porto Alegre: Editora Bookman, 2005a; 

   
42. HAIR, J.F.; BABIN, B.; MONEY, A.H.; SAMOUEL; P., Fundamentos de Métodos 

de Pesquisa em Administração – Porto Alegre: Editora Bookman, 2005b; 
 

43. HAMMER, Michael. O processo de mudança. In: ______ Além da Reengenharia. 
Rio de Janeiro: Ed. Campus, cap. 13, p. 184-199, 1997; 

 
44. HANNAN, M. T.; FREEMAN, J. Organizational ecology. Boston, MA: Harvard 

University Press, 1988; 
 

45. HARLAND, Christine. Supply Chain Management: Relationships, Chains and 
Networks. UK: British Journal of Management, v. 7, Special Issue, p. S63-S80, 
March, 1996; 



 

 

142

 
46. HAYES, R., WHEELWRIGHT, S.C. Restoring our Competition Edge: Competing 

Through Manufacturing. John Wilcy, New York, USA, 1984; 
 

47. HENDERSON, J. C., VENKATRAMAN, N. Strategic alignment: Leveraging 
information technology for transforming organizations. IBM System Journal, 32 (1), 
p. 198-220, 1993; 
 

48. HENSELER, J., RINGLE, C. M., and Sinkovics, R. R. The Use of Partial Least 
Squares Path Modeling in International Marketing, Advances in International 
Marketing (20), pp. 277-320, 2009; 
 

49. HILL, T. Manufacturing strategy: text and cases. New York: Irwin, 1989. 
 

50. HITT, Michael A., IRELAND, R. D., HOSKISSON, Robert E.. Administração 
Estratégica: competitividade e globalização. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2005; 
 

51. HULLAND, J. Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: 
A Review of Four Recent Studies, Strategic Management Journal (20:2), pp. 195-
204, 1999; 

 
52. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<http://www.ibge.com.br/home/>. Acesso em Setembro de 2012; 
 

53. ISHIKAWA, K. Controle de Qualidade Total. São Paulo: Campus, 1993; 
 

54. JOHANSSON, J.H., McHUGH, P., PEDLEBURRY, A.J., WHELLER III, W.A., 
Processos de Negócios, São Paulo: Pioneira, 1995; 

 
55. JOHNSON, G.; SCHOLES, K. Exploring Corporate Strategy. Prentice-Hall: 

Englewood Cliffs, NJ, 1984; 
 

56. JURAN, J. M. A Qualidade Desde o Projeto: Os Novos Passos Para o Planejamento 
da Qualidade. São Paulo: Pioneira, 1992; 
 

57. KASSAI, J.R.; NETO, A.A; SANTOS, A. NOVA, S.P.C., Retorno de investimento. 
3. ed., São Paulo: Atlas, 2005. 
 

58. KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em ação: Balanced 
Scorecard – Rio de Janeiro: Elsevier: 1997; 

 
59. KRETZER, Jucélio; MENEZES, Emílio A. A importância da visão baseada em 

recursos na explicação da vantagem competitiva. Revista de Economia Mackenzie, 
v. 4, n.4, p.63-87, 2006; 

 
60. LAFIS, F. Estudos de Análise Setorial – Brasil: Bens de Capital, abr. 2005; 

 
61. LOBATO, David M.; JAMIL, Moysés F.; TORRES, Maria C. S.; RODRIGUES, 

Murilo R. A., Estratégia de empresas, 8ª ed. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006; 



 

 

143

 
62. LYNCH, Daniel F; KELLER, Scott, B; OZMENT, John. The Effects of Logistics 

Capabilities and Strategy on Firm Performance. USA: Journal of Business Logistics, 
v. 21, n. 2, pp. 47 - 67, 2000; 
 

63. MACCALLUM, R. C.,WIDAMAN, K. F., ZHANG, S.,HONG, S.. Sample size in 
factor analysis. Psychological Methods, 4, 84-99, 1999; 
 

64. MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2006; 
 

65. MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1986. 
 

66. MAZZON, J. A. Avaliação do programa de alimentação do trabalhador sob o 
conceito de marketing social, 1981. 165 f. Tese (Doutorado em Administração) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, 1981; 

 
67. MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia. Página Institucional. Disponível em: 

<http://www.mct.gov.br>. Acesso em marco, 2012; 
 

68. MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Página Institucional. 
Disponível em: <http://www.mdic.gov.br>. Acesso em: março, 2012; 

 
69. MENTZER, J.T., FLINT, D.J, HULT, G.T.M., Logistics service quality as a segment-

customized process, Journal of Marketing, v.65, n.4, pp.82-104, 2001; 
 

70. MINTZBERG, H. - Strategic making in three modes. California Management 
Review, p. 44-53, 1973; 

 
71. MORASH, Edward A. Supply Chain Strategies, Capabilities and Performance. USA: 

Transportation Journal, pp. 37 - 54, 2001; 
 
72. NEELY, A.; GREGORY, M.; PLATTS, K. Performance measurement system design. 

a literature review and research agenda. International Journal of Operations and 
Production Management, v. 15, n. 4, p. 80–116, 1995; 

 
73. OKE, Adegoke. Drivers of volume flexibility requirements in manufacturing plants. 

Internacional Journal of Operations & Production Management, v.23, n.12, 
p.1497 – 1513, 2003; 

 
74. PAIVA, E. Laureano. Estratégia de produção e de operações: conceitos, melhores 

práticas, visão de futuro – 2.ed. - Porto Alegre: Bookman: 2009; 
 

75. PENROSE, Edith. A teoria do crescimento da firma (1959). Campinas: UNICAMP, 
2006. (Tradução da 3ª edição de 1995); 
 

76. PEREZ, G. Adoção de inovações tecnológicas: um estudo sobre o uso de sistemas de 
informação na área de saúde, 2006. 243 f. Tese (Doutorado em Administração de 
Empresas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – Universidade 
de São Paulo – USP, São Paulo, 2006; 



 

 

144

 
77. PETERAF, M. A. The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based 

View. USA: Strategic Management Journal. v. 14, p. 179 – 191, 1993; 
 

78. Peterson, P.P. and Peterson, D.R. (1996), Company Performance and Measures of 
Value Added, The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial 
Analysts, Charlottesville, VA; 

 
79. PIRES, Silvio R.I. Gestão Estratégica da Produção. Piracicaba: Editora Unimep, 

1995; 
 

80. PIRES, Silvio R.I. Gestão da Cadeia de Suprimentos: conceitos, estratégias, 
práticas e casos. - 2.ed. - São Paulo: Atlas, 2009; 

 
81. PORTER, M. E. The contributions of industrial organization to strategic management. 

Academy of Management Review, 6, 4, 609-620, 1981; 
 

82. PRAHALAD, C. K; HAMEL, G. The Core Competence of the Corporation. USA: 
Harvard Business Review. May-June 1990; 

 
83. PRIETO, V. C.; DE CARVALHO, M. M.; FISCHMANN, A. A. Análise comparativa 

de modelos de alinhamento estratégico. Produção, v. 19, n. 2, p. 317-331, 2009; 
 

84. QUIVY, R.; CAMPENHOUDT, V.L., Manual de investigação em Ciências Sociais. 
2. ed. Lisboa: Gradiva, 1998; 

 
85. SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Página 

Institucional. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br>. Acesso em: novembro, 
2011; 

 
86. SELLITTO, M. A.; MENDES, L. W. Avaliação comparativa do desempenho de três 

cadeias de suprimentos em manufatura. Produção, v. 16, n. 3, p. 552-568, 2006; 
 

87. SHIBAO, F.Y. Cadeia de Suprimentos Verde: um estudo nas indústrias químicas 
no Brasil. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011; 
 

88. SILVEIRA, G.J.C., O gerenciamento estratégico de trade-offs. Série Documentos 
para Estudo: PPGA, Porto Alegre, n.7, p. 1 – 23, set. 1997; 

 
89. SLACK, N. Vantagem competitiva em manufatura: atingindo competitividade 

nas operações industriais – São Paulo: Atlas, 1993; 
 

90. SLACK, N.; Administração da Produção – 2.ed. – São Paulo: Atlas, 2002; 
 

91. SMART PLS – sotware desenvolvido por Ringle et.al. (2005). Página Institucional. 
Disponível em: <http://www.smartpls.de>. Acesso em: agosto, 2012; 

 



 

 

145

92. SOTILLE, M. Índices de Capabilidade do Processo, 2010. Disponível em: 
<http://www.pmtech.com.br/PMP/Dicas%20PMP%20-
%20Indice%20de%20Capabidade 
%20do%20Processo.pdf>. Acesso em: 03.nov. 2011;     

 
93. STEWART, G. Supply chain performance benchmarking study reveals keys to supply 

chain excellence. Logistics Information Management, v. 8, n. 2, p. 38-44, 1995; 
 
94. SUPPLY CHAIN COUNCIL. Níveis de análise SCOR. Disponível em: 

<http://supply-chain.org/scor>. Acesso em: 03.março. 2012; 
 

95. SUTTON, R. I. STAW, B. M. O que não é teoria. RAE – Revista de Administração 
de Empresas, v. 43, n. 3, p. 74-84, jul/set 2003; 

 
96. TAYLOR, D. A., Logística na Cadeia de Suprimentos: uma perspectiva gerencial; 

tradutora Claudia Freire; revisor técnico Paulo Roberto Leite; São Paulo: Pearson 
Addison-Wesley, 2005; 

 
97. TEECE, D. J; PISANO, G; SHUEN, A. Dynamic Capabilities and Strategic 

Management. USA: Strategic Management Journal. v. 18:7, pp. 509 - 533, Aug 
1997; 

 
98. VACHON, Stephan; HALLEY, Alain; BEAULIEU, Martin. Aligning competitive 

priorities in the supply chain: the role of interactions with suppliers. USA: 
International Journal of Operations & Production Management, V. 29 N. 4, pp. 
322-340, 2009; 
 

99. VELICER, W. F.; FAVA, J.L. The effects of variable and subject sampling on factor 
pattern recovery. Psychological Methods, 3, 231-251, 1998; 

 
100. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de Pesquisa em Administração; 8. ed., São 

Paulo: Atlas, 2007; 
 

101. VICKERY, S.K., CALANTONE, R., DRÖGE, C.Supply chain flexibility: An 
empirical study. The Journal of Supply Chain Management: A Global Review of 
Purchasing and Supply 357 (3), pp.16-24, 1999; 

 
102. WERNERFELT, B. A resource-based view of the firm. Strategic Management 

Journal, v.5, p. 171-80, 1984; 
 

103. WETZELS, M., ODEKERKEN-SCHRODER, G., OPPEN, C.V. Using PLS Path 
Modeling  for  Assessing  Hierarchical  Construct  Models:  Guidelines  and  
Empirical Illustration, MIS Quarterly (33:1), pp. 177-195, 2009; 

 
104. WHITLEY, R. Competing Logics and Units of Analysis in the Comparative Study 

of   Economic Organization. International Studies of Management and 
Organization, 29 (2), 113–126, 1999; 

 
105. WHITTINGTON, R.What is Strategy - and Does it Matter? Thomson Learning: 

UK, 2002; 



 

 

146

 
106. WILLIAMSON, O. E. Comparative  economic  organization:  The  analysis  of  

discrete structural alternatives. Administrative Science Quarterly, 36, 269– 296, 
1991. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

147

9. APÊNDICES 

APÊNDICE A: Roteiro Entrevistas Primeira Fase – Pesquisa Exploratória 

Esta pesquisa é um levantamento sobre o significado do desempenho entre diferentes 
empresas envolvidas dentro de uma mesma cadeia de suprimentos, em empresas de 
manufatura de bens de capital. 
 
Bloco 1: Dados do Respondente  
 
Nome (opcional):___________________________________________________________________  
 

Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.):____________________ 
 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):____________________________________ 
 

Tempo na função: ( ) até 2 anos; ( ) Entre 2 e 5 anos; ( ) Acima de 5 anos  
 

Tempo na empresa: ( ) até 2 anos; ( ) Entre 2 e 5 anos; ( ) Acima de 5 anos  
 

Bloco 2: Dados da Empresa  
 
Nome da Empresa:__________________________________________________________________  
 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE): _____________________________  
 

Município: _____________________________________________ UF: _______________________  
 

Produção: ( ) Seriada ( ) Por lote ( ) Sob pedido ( ) Outras, especificar:_________________________  
 

Número de empregados da empresa em 2011 (classificação utilizada pelo SEBRAE):  

(  ) até 19 empregados  
 

(  ) 20 a 99 empregados  
 

(  ) 100 a 499 empregados  
 

(  ) 500 e mais empregados  
 
Faturamento anual da empresa em 2011 (classificação do BNDES):  

(  ) até R$ 16,0 milhões 
 

(  ) entre R$ 16,0 e R$ 90,0 milhões  
 

(  ) entre R$ 90,0 milhões e R$ 300,0 milhões  
 

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  
 

 

Distribuição e vendas: ____% mercado interno ___% mercado externo ___% outros 
 

A sua empresa, na sua opinião, é considerada: 

(   )  Cliente (Comprador) de fabricantes de equipamentos e de componentes (para reparos ou reformas de 

equipamentos) do setor de bens de capital; 

(   ) Fornecedora de materiais e componentes para fabricantes de equipamentos; 

(   ) Fabricante de equipamentos 
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Bloco 3: Com base na política de fabricação de equipamentos, aplicada pela sua 
empresa, responda às questões abaixo: 
 
1) Em termos de qualidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa, para seu mercado de atuação? 
Resposta esperada:  
Normas – que o produto produzido esteja dentro das normas vigentes 
Projeto – que o produto esteja em conformidade com o projeto solicitado, o pedido enviado e 
com a documentação solicitada, que o produto seja de fácil operação e manutenção 
Equipamento – que o equipamento funcione conforme esperado, não apresentando defeito 
 
2) Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas pela 
empresa, em relação à qualidade? 
Resposta esperada: 
Adoção de certificação ISO ou outras normas de mercado 
Compra de equipamentos 
Melhoria contínua de processos 
Melhoria em tecnologia de produção 
Inovação da tecnologia de equipamentos 
Controle de qualidade interno e nos fornecedores 
Treinamento de funcionários 
Políticas de retenção de funcionários 
 
3) Quais são os principais indicadores de qualidade adotados pela empresa? 
Resposta esperada: 
Tempo médio entre falhas 
% de produtos devolvidos 
Alterações em projetos 
Participação de mercado  
Conformidade com especificações 
Cm/Cmk ou Cp/Cpk – influencia da variabilidade / características do produto, processo 
 
4) Atribua nota aos itens de forma a seguir a escala abaixo. 
 

       
 1 2 3 4 5  
Nenhuma importância      Muita importância 
       

 
 ITEM  NOTA 

1 Conformidade de Normas   
2 Conformidade de Projeto   
3 Funcionalidade de Equipamento   
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5) Em termos de flexibilidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa, para fornecimento no seu mercado de atuação? 
Resposta esperada:  
Data – a empresa consegue alterar data, horário e volumes de entrega sem uma definição fixa 
de volume mínimo e máximo, a empresa não aplica punições no caso de alterações de data 
por parte do cliente 
Alteração de contrato – a empresa mantém um contrato com cláusulas abertas e que pode ser 
modificada a partir de cada pedido enviado 
Alteração técnica – a empresa mantém contato próximo com o cliente para definir alterações 
técnicas no equipamento, a partir da necessidade de cada pedido 
 
6) Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas pela 
empresa, em relação à flexibilidade? 
Resposta esperada: 
Melhora na programação de produção 
Troca rápida de ferramentas 
Comunicação entre vendas e produção 
Compra de equipamentos 
Investimento em tecnologia 
Proximidade com fornecedores 
Treinamento de funcionários 
Políticas de retenção de funcionários 
Mix de produtos e personalização 
 
7) Quais são os principais indicadores de flexibilidade adotados pela empresa? 
Resposta esperada: 
Tempo de set-up 
Ciclo de pedido 
Data de entrega 
Capacidade de processo 
Eficiência de máquina e mão-de-obra 
Cm/Cmk ou Cp/Cpk – influencia da variabilidade / características do produto, processo 
 
8) Atribua nota aos itens de forma a seguir a escala abaixo. 
 

       
 1 2 3 4 5  
Nenhuma importância      Muita importância 
       

 ITEM  NOTA 
1 Flexibilidade de Data de Entrega   
2 Flexibilidade de Volume   
3 Flexibilidade de Mix   
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Bloco 4: Neste bloco relacionam-se os critérios de qualidade considerados como 
importantes na decisão dos negócios relacionados à máquinas e equipamentos. Por 
gentileza assinale com um “x” a alternativa que melhor corresponde à situação de sua 
empresa de acordo com a legenda abaixo: 
 
DT: Discordo Totalmente 
DM: Discordo Muito 
DP: Discordo Pouco 
CP: Concordo Pouco 
CM: Concordo Muito 
CT: Concordo Totalmente 

 
Assertivas DT DM DP CP CM CT 

1 Na minha empresa existem normas de fabricação próprias  
            

2 Na minha empresa as normas seguem de acordo com nossos 
equipamentos de produção             

3 Na minha empresa as normas seguem de acordo com as habilidades 
de nossos funcionários             

N
or

m
as

 

4 A minha empresa segue as normas correntes do mercado  (Ex: ISO, 6 
Sigma ...)             

1 Minha empresa realiza reuniões de planejamento antes de iniciar uma 
nova produção             

2 As informações de projeto são compartilhadas internamente 
            

3 As informações de projeto são compartilhadas com os compradores             

Pr
oj

et
o 

4 Qualquer alteração de produto ou lançamento deve ser aprovada pelos 
departamentos que serão envolvidos e/ou afetados             

1 Minha empresa fornece um equipamento capaz de desempenhar as 
funções para as quais foi projetado            

2 Minha empresa possui um programa interno de inspeção e 
manutenção ou de melhoria contínua             

3 Minha empresa reduziu o volume de devoluções nos últimos 3 anos 
            

Q
U

A
LI

D
A

D
E 

Eq
ui

pa
m

en
to

 

4 Minha empresa reduziu o volume de reclamações de pós-venda nos 
últimos 3 anos             
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Bloco 5: Neste bloco relacionam-se os critérios de flexibilidade considerados como 
importantes na decisão dos negócios relacionados à máquinas e equipamentos. Por 
gentileza assinale com um “x” a alternativa que melhor corresponde à situação de sua 
empresa: 
 

Assertivas DT DM DP CP CM CT

1 Minha empresa modifica os prazos de entrega para se adaptar a uma 
mudança de cronograma do cliente             

2 As áreas produtivas estão configuradas para produzir uma grande 
variedade de produtos simultaneamente             

3 Minha empresa está preparada para realizar mudanças nos volumes de 
produção             D

at
a 

de
 E

nt
re

ga
 

4 Minha empresa possui mecanismos de transporte alternativos (Ex: 
embarque aéreo)             

1 Minha empresa possui um contrato claro com volumes mínimos e 
máximos de compra             

2 Minha empresa possui regras claras para o tratamento de pedidos 
urgentes             

3 Minha empresa aceita modificações no contrato, durante o período de 
fabricação do equipamento             

V
ol

um
e 

4 Os programadores podem realizar ajustes na produção, sem autorização 
dos líderes hierarquicamente superiores             

1 Minha empresa aceita modificações técnicas no equipamento durante o 
período de fabricação             

2 Existem alternativas de produção diferentes para um mesmo produto 
            

3 Os funcionários são treinados para produzir diferentes produtos 
            

FL
EX

IB
IL

ID
A

D
E 

M
ix

 

4 A área produtiva da minha empresa pode ser considerada como 
tecnologicamente atualizada             
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Bloco 6: Neste bloco relacionam-se as assertivas referentes ao desempenho financeiro e 
logístico da empresa. Por gentileza assinale com um “x” a alternativa que melhor 
corresponde à situação de sua empresa: 
 

Assertivas DT DM DP CP CM CT

1 A minha empresa fabrica e vende produtos que funcionam ou podem ser 
utilizados de acordo com o especificado             

2 A minha empresa entrega dentro do prazo 
            

3 A lucratividade da empresa aumentou 
            

4 O índice de queixa dos clientes quanto à qualidade do produto aumentou 
            D

ES
EM

PE
N

H
O

 

5 A taxa de crescimento das vendas aumentou  
            

 
 
Obrigado pela colaboração! 
 

Caso queira ter acesso aos resultados, por favor insira um endereço de e-mail válido que será utilizado 

unicamente para este fim:__________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Carta de apresentação das Fases 1 e 2 transcrições das entrevistas 

da Fase 1 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO: 

 

Prezado Senhor / Senhora, 

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar o alinhamento estratégico de qualidade e 

flexibilidade de sua empresa. Entender este assunto é complexo e exige arcabouço teórico 

para ser compreendido. Assim, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre como os 

construtos são alinhados pela sua empresa às expectativas do mercado, afim de atingir o 

desempenho esperado. 

 

Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as 

informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito 

importante para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira 

do conhecimento. 

 

Os resultados da pesquisa serão retornados à comunidade acadêmica, mediante a 

publicação de trabalhos acadêmicos, tão logo esteja concluída. 

 

Antecipadamente agradecemos sua atenção. 

 

Giovana Gavioli 

Mestranda em Administração de Empresas 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Fone: (11) 2093-7011 - Celular: (11) 7886-3122.   
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 
Devido compromisso assumido pelo pesquisador em não publicar o nome das empresas 

participantes das entrevistas, quaisquer dados e informações que possam permitir a 

identificação das mesmas tais como: nome das empresas, nome dos entrevistados, região 

de atuação etc., serão substituídos por termos genéricos, tais como: Entrevistado (E1, E2, 

E3 etc.), Empresa (Empresa A, Empresa B, Empresa C etc.), Cidade ou Município 

(Município A, Município B, Município C etc.). 

 

O material original, com todos os dados e informações foram encaminhados aos 

participantes, devidamente aprovados e estão sob a guarda do pesquisador, disponíveis 

para eventual consulta, em ambiente restrito e somente para finalidade acadêmica ou do 

interesse do próprio entrevistado ou do representante da empresa pesquisada. 
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ETAPA EXPLORATÓRIA - FASE 1 – EMPRESA A – E1 

 

Em termos de qualidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa, para seu mercado de atuação? 
Atender os detalhamentos técnicos exigidos pelo cliente, produtos com alta durabilidade e 
qualidade técnica 
 
Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas 
pela empresa, em relação à qualidade? 
Produtos adaptados para a necessidade do cliente, ou seja, apresentar a melhor alternativa para 
o problema do cliente. Capital Humano e Capital Tecnológico – engenharia de projeto. 
 
Quais são os principais indicadores de qualidade adotados pela empresa? 
ISO 9001, Conama, Normas ABNT/NBR 
 
 Em termos de flexibilidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa para fornecimento no seu mercado de atuação? 
Atender aos prazos exigidos pelos clientes, uma vez que a construção de uma fábrica tem 
datas (milestones) bem determinadas e nós como fornecedores precisamos atender estes 
prazos. No caso de projetos, o nosso equipamento é construído em cima do detalhamento do 
cliente, ou seja, cada projeto é individual e adaptado à necessidade do cliente. Cada 
equipamento é único e o capital humano é muito importante, pessoas com a capacidade de se 
adaptar. Nós somos alfaiates. 
 
Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas 
pela empresa, em relação à flexibilidade?Revisar processos e equipamentos para atender 
prazos cada vez mais curtos exigidos pelos clientes sem perder a qualidade e a tradição. 
Tabela de cronograma e Engenharia de Orçamentos como negociação técnica e comercial dos 
desenhos de cada produto. 
Contratos podem ser alterados, realização de adendos para cobranças adicionais. 
 
Quais são os principais indicadores de flexibilidade adotados pela empresa? 
Treinamento dos funcionários, afinal temos muito mais capital humano que maquinário e 
políticas de retenção destes funcionários. 
 

FIM DA ENTREVISTA 
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ETAPA EXPLORATÓRIA - FASE 1 – EMPRESA B – E2 

 

Em termos de qualidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa, para seu mercado de atuação? 
A empresa possui como funcionária uma farmacêutica que acompanha as normas do mercado 
local e as possíveis modificações na construção dos tanques para a indústria farmacêutica. 
A empresa é a única do mercado nacional que fornece a linha completa de tanques para a 
produção dos insumos necessários para o mercado. Concorrentes são em cada linha de 
atuação. 
O produto é feito a partir do requerimento / necessidade do usuário. Somente é possível 
iniciar a construção do equipamento após aprovado o desenho pelo usuário, já que os produtos 
são personalizados para as necessidades dos clientes. Em relação à qualidade do equipamento, 
a empresa procura manter assistência técnica disponível para o cliente? 
 
Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas 
pela empresa, em relação à qualidade? 
Para a empresa é importante a manutenção da farmacêutica para acompanhamento das 
mudanças do mercado, contudo um padrão é sempre desejável para que os funcionários não 
tenham conflito de treinamento. A qualificação de soldadores e outras posições que exigem 
conhecimento específico se complica com a falta de pessoal treinado no mercado e que esteja 
a um custo acessível para a empresa. Por isso a média salarial dos profissionais deste ramo é a 
mais alta (comparação de 700,00 para um soldador e 1.200,00 para um funcionário da 
empresa). 
A habilidade dos funcionários é praticamente artesanal, contudo, caso sejam necessárias 
modificações na forma de trabalho – exemplo da grama para o polimento – o chefe da 
produção fica a cargo da programação de treinamento. O padrão que a empresa mantém é 
sempre pelo nível mais alto (3,14 quando poderia ser 3,6). 
 
Quais são os principais indicadores de qualidade adotados pela empresa? 
A empresa possui padrões iniciais de qualidade, contudo não mede a produção fase por fase 
ou o tempo de produção de cada funcionário. São realizados testes parciais essenciais como 
de solda, rugosidade ou hidrostático, assim como o teste de operação geral do equipamento 
antes de ser enviado para o cliente. Ao chegar desmontado no cliente, o equipamento é 
montado e colocado em operação por um funcionário da empresa fabricante, que o testa 
novamente e treina o cliente ou seu operador, no momento da instalação. 
O Manual não possui informações detalhadas da operação de cada parte do equipamento. 
Possui uma visão geral e o Data Book com todos os certificados de cada peça componente do 
equipamento e seu fornecedor. A partir desta documentação, é possível rastrear cada peça 
contida no equipamento. 
 
Em termos de flexibilidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa para fornecimento no seu mercado de atuação? 
A empresa consegue se comprometer a modificar o produto desde que não comprometa sua 
resistência ou funcionamento. Tudo depende da fase da construção do desenho e se tal 
modificação é aceita ou não pelas normas do mercado. Caso positivo, parte-se para a 
aprovação da RS do cliente e para a construção do material, que possui um prazo de entrega 
de 90 dias, após corridos, em média, 10 a 15 dias de aprovação do desenho. 

 



 

 

157

Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas 
pela empresa, em relação à flexibilidade? 
Destaca-se que o prazo de entrega é variável, podendo ser adiantado ou atrasado, ou seja, o 
próprio cliente pode prorrogar os prazos, dentro das possibilidades da empresa. A empresa se 
organiza de acordo com o Projeto e não mantém tempos de produção rígidos ou um 
cronograma detalhado da confecção do pedido, sendo somente controlado que cada 
funcionário trabalhe em uma tarefa específica do início ao fim para que não haja diferença no 
produto final, devido sua produção ser próxima do artesanal. 
A empresa não possui matéria-prima em estoque, contando com estoque de seus fornecedores, 
que são no mínimo 3 de cada produto, aproximadamente. A empresa não possui dificuldades 
de aquisição de suas matérias-primas no mercado, somente se exige que os fornecedores 
possam emitir os certificados para o Data Book que acompanha a máquina e também é 
mantido em 1 via na empresa. 

 
Quais são os principais indicadores de flexibilidade adotados pela empresa? 
Seria possível produzir em 35 a 60 dias, ganhando em prazos de produção, trabalhando mais 
turnos com horários intercalados, ou seja, os turnos trabalhariam por um período juntos para 
que o trabalho pendente fosse devidamente passado de um turno a outro. Não é necessário 
fazer uma produção em linha e as partes de um mesmo produto final podem ser 
confeccionadas de forma simultânea, similar a uma produção celular. Podem haver diferenças 
na produção causadas pela espessura não uniforme em diferentes pontos de uma chapa ou 
pela qualidade da lixa, por exemplo, por estes fatores a empresa deixa que seus funcionários 
se programem para a confecção do trabalho de acordo com sua própria programação. 
O comportamento do mercado é sazonal, permitindo à empresa sua adaptação às demandas 
flutuantes. A empresa é a única que possui certificação do CREA (atestado) para fabricação 
de produtos para produção de imunobiológicos. 
Uma queda na qualidade significa falência para o seu mercado de atuação, além dei impactar 
na saúde da população, como o risco de contaminação em empresa que produzem também 
tanques em Aço C. 

FIM DA ENTREVISTA 
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ETAPA EXPLORATÓRIA - FASE 1 – EMPRESA C – E3 

 
Bom, antes de mais nada, bom dia e gostaria de saber se posso gravar a entrevista, que 
será enviada posteriormente para aprovação? 
Bom dia, sem problemas. 
 
Gostaria de saber por onde quer começar, o roteiro foi enviado previamente, e a gente 
pode começar pelo terceiro bloco, que nas primeiras são diagnóstico da empresa e as 
outras as assertivas a serem assinaladas. Para economizar o tempo, podemos começar 
pelas perguntas abertas e podem me enviar os demais blocos posteriormente. 
Tá bom. 
 
O nome das empresas não aparece na pesquisa, o mais importante é checarem as 
informações. 
Tranquilo, a gente aprova e vai esclarecendo se tiver alguma dúvida. 
 
Então vou iniciar explicando o que é a pesquisa. O mestrado em Administração tem 
uma linha de Logística. Essa pesquisa especificamente se trata da cadeia de suprimentos, 
onde a empresa está localizada como fabricante, que possui um cliente e um fornecedor. 
O que se quer descobrir na cadeia de suprimentos, é o alinhamento estratégico, em 
relação aos quesitos de qualidade e flexibilidade, que são critérios competitivos muito 
importantes para as indústrias de bens de capital. Então depois que fizermos esta 
entrevista, vou pedir para vcs me indicarem um cliente e um fornecedor para 
aplicarmos o mesmo roteiro, assim possível confrontar as respostas. 
Temos basicamente dois tipos de cliente, o cliente final, consumidor final, como por exemplo 
a Petrobrás, que a gente vende direto e tem o cliente que é um industrializador. Ele vai pegar 
os produtos, colocar no equipamento dele e vai vender para o cliente final, como consórcio, 
dependendo de qual é a situação. Então talvez necessite ser o cliente final? 
 
Não necessariamente, precisa ser o seu cliente. O que ele dá como uso final, não é 
importante para esta pesquisa.  
Da mesma forma o fornecedor. Tem o distribuidor e o fornecedor que é o fabricante. 
 
Neste caso, o fabricante é mais interessante porque ele está com a flexibilidade e a 
qualidade na mão. No caso do fornecedor é mais interessante o fabricante, agora o 
cliente, realmente não interfere, porque é necessária a percepção do cliente que recebe o 
teu produto. 
A gente vai pensar em algumas empresas, pesquisar aquelas em que é mais fácil achar o 
usuário, aquele que realmente recebe o material, o que é difícil na Petrobrás, por exemplo, 
depois eu informo os contatos, passamos quais os mais acessíveis. 
 
 O interessante é que a pesquisa será replicada para a empresa, que terá acesso ao 
trabalho final e poderá usar a pesquisa para entender como está a sua cadeia de 
suprimentos. A primeira parte do bloco 3 fala de qualidade e a segunda de flexibilidade, 
então iniciando por qualidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela 
sua empresa em seu mercado de atuação? O que é qualidade para a empresa? 
Qualidade envolve desde um bom atendimento ao cliente, né? Pra atender prazo e necessidade 
do cliente e também envolve a qualidade do produto, em termos de atendimento às 
especificações e dimensionais do equipamento. 
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Dimensionais em que sentido, casar com o projeto do cliente. 
Estar conforme o solicitado, é atendimento ao projeto. 
 
E como vcs produzem aqui? Primeiro o pedido é feito pelo cliente, ele que faz o projeto? 
Não, nós trabalhamos com bem sob encomenda, nosso produto não é um produto seriado, mas 
são produtos padronizados, tem determinados modelos específicos e esses modelos são 
adaptados conforme as condições do cliente. Como nosso equipamento é voltado para 
transferência de massa, processos de destilação, cada um, cada vaso, ele tem um dimensional 
e uma condição hidráulica por processo, então o nosso produto ele não é seriado e para cada 
equipamento a gente faz um projeto, de processo, que é o projeto hidráulico para ver como 
tem que ser fabricado o nosso produto para atender essa condição do cliente. 
 
Ele parte de uma formação padrão, que depois é adaptada... 
Existem basicamente duas coisas, a primeira é o cliente te informa os dados de processo, e a 
gente faz o dimensionamento do equipamento pra ele. Isso submetido a uma proposta técnica, 
uma proposta comercial, depois de tudo isso aprovado a gente vai receber o pedido, e estas 
condições são passadas para a engenharia que vai fazer o detalhamento deste equipamento, 
né, aí já faz todo o detalhamento mecânico, desenho, atendimentos, definindo moldes ser 
atendidos, todas as especificações de material, as normas que tem que ser atendidas, 
cronograma e esses documentos são submetidos para a aprovação do cliente, pra ver se o 
cliente concorda com aquilo que foi aprovado tecnicamente, se está dentro das especificações 
que ele passou anteriormente. 
Depois dessa aprovação, isso já é o crivo de qualidade, você tá passando, avaliando a 
definição do seu produto em atendimento às especificações do seu cliente. 
Depois disso aprovado aí passa pelo processo de aquisição de matéria-prima, que também 
envolve a qualidade, especificações, normas, se está dentro das normas, este material chega, 
vai ter todo um processo de recebimento, todo um procedimento específico, como nós somos 
auditados ISO 9000, toda a cadeia produtiva, todo o projeto 
 
Os fornecedores entram... 
É...então aí depois que esta matéria prima tá liberada, que foi recebida para fabricação, aí ela 
passa para o processo produtivo, os controles de produção. 
A segunda forma de produção é quando o cliente me manda um desenho já pronto. Eu quero 
esse produto. Então é uma reposição, ou são peças, acessórios, que ele precisa comprar para 
estoque, na estrutura pra fazer manutenção. Então aí ele me manda esse desenho. Daí se 
elimina esta primeira etapa de aprovação toda, já está com o projeto, o desenho dele e eu vou 
atender a especificação que ele colocou no desenho. A gente vai fabricar sobre este 
documento. 
 
Vocês analisam de alguma forma se esse documento que ele mandou é possível fazer? 
Sem dúvida. Porque quando a gente vai apresentar uma proposta, esse documento vem na 
mão da área comercial e é passado para a engenharia para avaliar. Se já é um produto que a 
gente costuma fazer que é padronizado nosso, então já tá até numa condição favorável, eu 
preparo a parte comercial e mando para o cliente. 
 
Bom a gente vai entrar em flexibilidade e fala um pouco mais sobre este processo de 
adaptação. Por enquanto em qualidade, entendo que vcs tem uma norma para seguir 
além do Projeto, tem norma ISO? 
Aí já é uma norma que se refere ao processo, dentro do processo da engenharia eu tenho uma 
norma para seguir o projeto.  
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Interna? 
Não, internamente nós temos os procedimentos qualificados para atender o processo da ISO 
9000. 
 
Ah tá, tudo é feito em relação à certificação. 
É, então o Mauro falou, depois que se fez um projeto e esse projeto foi para aprovação, tem 
um documento que chama plano de inspeção e testes, neste plano ele tem todas as etapas da 
fase de produção e todas as normas que eu tenho que seguir em cada etapa. Se é, por exemplo, 
um recebimento de matéria-prima, essa matéria-prima tem uma classificação, daí tem que 
seguir uma norma, por exemplo, ASTM. Se preciso fazer um exame radiográfico, por 
exemplo um Raio X de uma peça, por exemplo, então eu tenho uma norma que eu tenho que 
seguir. Se eu tenho que fazer um exame visual, dimensional, cada um tem uma norma, 
também na fabricação a gente utiliza as normas da Petrobrás. Como o grande volume das 
nossas vendas direcionado para a Petrobrás, seja como cliente final ou como industrializador, 
existem as normas da Petrobrás e a gente usa como principal diretriz. Também quando é 
inspeção final do cliente, ele faz a inspeção justamente em cima das normas. 
 
Antes do produto sair daqui? 
Depende do tipo de produto. Nós temos o cadastro na Petrobrás, este cadastro credita a gente 
a fabricar produtos de determinadas famílias, divididos por critérios internos. Nessas famílias, 
conforme característica do produto e o histórico destes fornecimentos, a Petrobrás qualifica o 
fornecimento em determinados níveis de inspeção, tipo A, B, C e conforme esse nível é desde 
recebimento de matéria-prima aqui, tem que esperar o inspetor da Petrobrás vir liberar esta 
matéria-prima, eu to produzindo, vem inspetor acompanhar a produção, vou fazer a solda, 
vem inspetor acompanhar a solda. Desde o acompanhamento de fabricação até a inspeção 
final eu fabrico o produto, faço a pré-montagem dele, convoco a inspeção, vem o inspetor da 
Petrobrás e faz a inspeção. E tem produto que só vai inspecionar no recebimento, quando 
chegar o produto na planta deles. Conforme o tipo de produto, conforme a família. 
 
Aí eles fazem uma inspeção mais rigorosa, quão específico é o produto. 
Pelo pouco tempo que a gente trabalha com a Petrobrás, a mais de 30 anos, a gente percebe 
que se preza muito a confiabilidade dos seus fornecedores. A partir do momento que é um 
fornecedor novo, então eles vem fazem todo o acompanhamento, vem fazer uma auditoria 
antes de vc começar a ser o fornecedor deles. 
 
É parte do processo de qualificação... 
Isso, aí conforme vc vai tendo bons históricos de qualidade, de fornecimento, de prazo, então 
o seu nível de exigência de inspeção vai diminuindo. 
 
A frequência também... 
 Nós temos inspetores aqui que, conforme a frequencia, vira amigo. A gente já conhece há 
mais de 15 anos. 
 
E eles já conhecem a empresa também... 
Sim, eles já sabem da responsabilidade das pessoas, da credibilidade. 
 
E pra vcs o que é qualidade de produto, do equipamento? 
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Equipamento tem um pouco a ver com o que eu falei no começo, a qualidade de atendimento 
às especificações do cliente, se você está atendendo estas especificações, este é o mínimo da 
qualidade que a gente exige. 
 
E o que vcs fazem como estratégia para a qualidade, treinamento, renovação de matéria-
prima... 
Desde treinamento do pessoal, a própria norma da qualidade pede para que se mantenha o seu 
pessoal treinado. A gente também procura fazer treinamento não somente na parte de 
profissionalização, mas também em nível de conhecimento do produto, pra que serve, porque 
é importante para que os funcionários, na hora que estiverem  produzindo, eles tenham um 
certo sentimento de responsabilidade para aquela atividade que vai refletir na qualidade. 
 
Tem alguma política de retenção destes funcionários treinados? 
É o mercado. Nosso é um mercado sazonal, então a gente sempre procura manter os 
funcionários qualificados dentro da empresa. 
 
Você renovam equipamentos também? 
Sim, antigamente a gente produzia os equipamentos em uma prensinha, agora temos uma 
puncionadeira CNC, se soubesse o quanto que já rendeu essa máquina, já se pagou três vezes. 
Principalmente em relação a mão-de-obra qualificada que tinha que ser manual, ela já está 
ficando obsoleta. Você reduz a mão-de-obra. Tira do trabalho manual e coloca para outros 
lugares. 
 
Até para os engenheiros quanto ao desenho. Vocês tem problemas com mão-de-obra? 
Demais, do faxineiro até o gerente de qualidade, Projetista, PCP, qualidade. Se coloca muita 
coisa no papel e quando chega aqui não é realmente o que diz. É o caso do soldador, aqui é o 
que mais precisa ser gabaritado para fabricar. A gente coloca em um teste e ele deve fazer um 
corpo de prova para que ele seja aprovado, porque, para que a gente mantenha o atendimento 
da qualidade, das normas. 
 
Diretamente ligado a isso, precisa ter qualificação e este problema de currículo é muito 
grave. 
Papel aceita tudo. É muita dificuldade para encontrar pessoas que saibam interpretar, entender 
os desenhos. 
 
E quanto à matéria-prima, vocês tem algum tipo de qualificação pra fornecimento? 
A gente tem que qualificar os fornecedores. 
 
E como é o processo? 
A gente tem um manual de qualificação que é enviado aos fornecedores, se ele é homologado 
ISO 900 ele manda o certificado dele, caso contrário ele deve responder a um questionário, 
prestadores de serviço a auditoria é feita no local onde se avalia capacidade, qualidade, a parte 
de instrumentação, principalmente, se eles são qualificados ou não. 
 
 Quando você fala em prestadores de serviço, são empresas que fazem uma parte do 
processo pra vocês fora daqui. 
Uma terceirização, isso, hoje temos uma máquina, uma puncionadeira, mas temos um limite 
de corte da espessura, então acima disso, a gente não utiliza aqui e manda fazer fora. 
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Como vocês medem a qualidade aqui? Existem indicadores dentro da produção, por 
exemplo, para a solda, paro o processo para verificar a espessura, existem etapas de 
controle de qualidade, ou somente na etapa final, ou somente no cliente?  
Existe no processo, por exemplo na solda, cortou-se o equipamento, se de repente ele soldou 
errado, ele deve refazer, então tem a parte do processo e a parte final, por exemplo, se faz 
líquido penetrante para a solda. Estes testes que eu falei pra você ele vai definir a inspeção em 
cada etapa, por exemplo no recebimento, espessura de chapa, certificado de matéria-prima, na 
composição química, se está atendendo a composição daquela matéria-prima, ta dizendo que é 
o material que está sendo comprado, o desenho para o corte se está feito correto, uma etapa de 
dobra, uma etapa de solda, uma pré-montagem, então essa é como se fosse um roteiro de 
qualidade para fazer as inspeções. 
 
E ele tem os valores de quanto deve ter, um indicador não de quantidade, mas de 
qualidade, a solda tem que ter 3mm de espessura, esse termo de inspeção tem os 
números. 
Ele tem um projeto e nesse projeto ele tem as tolerâncias dimensionais que tem que ser 
seguidas, então essas tolerâncias estão definidas no projeto, no desenho. Existe uma norma de 
atendimento ao projeto, o grau de tolerância que ele tem que estar enquadrado. 
 
Isso é do próprio cliente? Esses índices de tolerância? 
Não necessariamente. Ele tem o projeto. Vem do projeto. Pode até ser que a gente tenha que 
adequar às especificações que o cliente manda, não eu quero que você atenda a essas 
tolerâncias, aí tudo bem, vai incorporar no nosso projeto. Agora quando você fala de 
indicadores, indicadores é o índice de reprovação que a gente tem. A gente faz uma medida 
dentro do processo fabril com os indicadores de qualidade. Tem reprovação no recebimento... 
 
Em cada etapa, então saber que tem os índices de qualidade já é suficiente 
E medimos por produto e por período. A gente pega um processo dentro de três meses nós 
tivemos quatro equipamentos e vai avaliando os relatórios dimensionais o que foi aprovado, 
reprovado, recebimento, o que foi liberado e aprovado. Quem trabalha muito com solda, para 
cada soldador a cada 10 metros de solda é avaliado um certo trecho que se for aprovado ele 
continua soldando. 
 
Teste de liquido penetrante, por exemplo, é realizado aqui? Ou algum teste vcs fazem 
terceirizado? 
Radiografia, ensaios de pureza, em relação à matéria-prima, conforme a norma da Petrobrás. 
É tirada uma amostra, mandada para o laboratório e se faz um teste para comprovar se aquela 
matéria-prima atende os requisitos. A parte de inspeção também, nós não temos um inspetor 
qualificado, de solda nos contratamos, dimensional, nos contratamos, de líquido penetrante, 
temos um qualificado pela empresa. É terceirizado primeiro pela falta de pessoal 
 
E também pela estrutura, a Petrobrás está de acordo com esta terceirização da 
inspeção? 
A gente com o tipo de equipamento que a gente tem não precisa ser interno, mas alguns 
equipamentos como vaso de pressão, uma torre de processo, o fabricante ele exige que fique 
um inspetor acompanhando o processo. 
 
De qualidade a gente terminou, se vocês puderem depois dar a nota, o que vocês 
consideram como mais importante ou menos importante em termos de qualidade e 
podem enviar junto com as outras respostas. Agora vamos para a parte de flexibilidade. 
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A mesma estrutura, à luz da flexibilidade da empresa. Já entendi que uma parte do 
produto é padronizada e outra parte pode ser solicitada pelo cliente de acordo com a sua 
necessidade, aí você fazem este tipo de ajuste. Quando o cliente faz alguma solicitação no 
meio do projeto, o sistema de vocês em relação à data de entrega, alteração de contrato, 
alteração técnica de equipamento, o quão flexíveis vocês são para aceitar estas alterações 
quando já se está no meio do projeto? 
 Quando há essa solicitação primeiro passa-se por uma etapa de levantamento de custo e 
prazo, então a gente vai fazer esse estudo e verificar qual o impacto que vai ter em termos de 
custo e prazo e informar para o cliente. Se não tiver impacto no processo produtivo, se ele 
ainda não começou, vamos dizer assim ainda está na fase de projeto ainda, é mais simples, 
então em termos de matéria-prima, mão-de-obra e fabricação. A engenharia faz esse estudo 
em primeiro lugar de flexibilidade para também aceitar a necessidade do cliente. Às vezes é 
por capricho, o cliente fala ó “quero colocar uma florzinha aqui” a gente fala colocar essa 
florzinha vai demorar mais 10 dias pra te entregar e vai custar mais tanto, ele fala ah, veja 
bem, acho que não vou precisar não. 
 
Depois que aprova o projeto tem um contrato, é aprovado e assinado um contrato? 
Ele é assinado antes. 
 
Antes do desenvolvimento do projeto? Então não tem detalhamento no próprio contrato 
do que, ele prevê um desenho, ele prevê um projeto, mas ele não detalha no contrato? 
Como eu te falei, se é indicado que nós vamos fazer o projeto, nós vamos fazer o desenho, 
esse desenho é feito após o contrato. Nesse contrato tá amarrado o que, todas as 
especificações que o cliente está exigindo no produto. 
 
Que serão base para o desenho? 
Exatamente. 
 
Então no contrato eu tenho de alguma forma uma amarração de que se o cliente pedir 
qualquer mudança eu tenho registrado o que estava previsto em contrato para que o 
cliente não alegue especificações diferentes do que estava previsto? 
Não, isso não acontece 
 
Tem algum multa prevista, ele tem que avisar com antecedência? 
Existem multas em relação a atrasos de entrega, pagamento. 
 
Por parte da empresa e dos fornecedores. Então se modificar vocês deixam claro... 
Deixa claro que o prazo vai ser estendido em tantos dias para compensar essa mudança que 
ele fez. 
 
E como vocês fazem com alterações? Anexa ao contrato, faz um adendo ou fica em e-
mail registrado... 
Se tiver um impacto no atraso em relação a aprovação de projeto, então nos temos um prazo 
para decidir a aprovação de projeto. Fechei o contrato eu tenho 30 dias para fazer o projeto. 
Pode ser nesses 30 dias que eu entregue antes ou, que por alguma falta de informação por 
parte do cliente, tinha que mandar o desenho da instalação, onde vou instalar minha peça lá 
dentro, ele não mandou, então isso vai atrasar o projeto. Isso é documentado pra ele dizendo 
que ele atrasou e o prazo não é mais 30 dias, vou entregar com 40 dias. Entreguei o projeto 
para ele fazer avaliação. Aí ele tem prazo pra aprovar acabar, 15 dias, uma semana para fazer 
a aprovação do meu projeto. Aprovar ou passar alguma alteração ou não, se ele passar destes 
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15 dias, o prazo previsto no contrato, também este prazo será estendido. Então tem que fazer 
uma revisão do contrato final. A idéia é antes de vencer o contrato se faz uma revisão final. 
Revisa colocando todas estas datas, começa a correr a data de entrega após a aprovação. Pode 
até ser que todos estes atrasos, depois que ele aprovar o projeto, normalmente a gente tem um 
prazo para entregar o equipamento, normalmente 60 dias para fabricar, inspecionar, embalar, 
emitir nota fiscal e entregar para ele, só que em função destes atrasos me sobraram 40 dias, eu 
vou pedir um aditivo de 20 dias, aí o cliente fala não, eu tenho compromisso com a minha 
planta, é uma parada, tem que entregar nesta data, aí tudo bem a gente entrega nesta data só 
que vou ter que adicionar mais recurso, mais recurso humano, uma carga horária extra 
adicional, que vai custar mais. Aí você acaba comprando aquele atraso. Isso tudo envolve na 
flexibilidade que você tem a nível de prazo e de recursos. 
 
O quanto você vai aplicar para cumprir aquele pedido... 
Que não estava previsto. 
 
O que vocês fazem como estratégia de flexibilidade? A gente tinha falado de treinamento 
de funcionários, vocês tem máquinas paralelas, eu posso produzir parte do produtos 
separadas para no final unir, se ele pedir algum adiantamento do prazo, vocês 
conseguem também atender? 
Isso é feito um estudo na carga de fábrica dos processos que estão em andamento, não só 
daquele cliente que quer antecipar, a gente faz essa avaliação pra poder verificar se a gente 
consegue fazer esta antecipação ou não. 
 
E quando consegue antecipar, o que vocês fazem? 
Pode ser hora-extra, pode ser aquisição de novos funcionários ou terceirização ou 
remanejamento de produção. Se eu estou produzindo um produto que tem que entregar mais 
pra frente eu paro aquela produção e coloco a que ele quer na frente e consigo antecipar. 
 
No caso da terceirização, eu posso terceirizar um processo que eu faço aqui, mas vou 
terceirizar por causa da data? 
Não como um todo, porque o equipamento final a gente faz a montagem aqui. Por exemplo ao 
invés de fazer o puncionamento aqui posso terceirizar a produção fora, mas são atividades do 
processo produtivo. A montagem final fica aqui mesmo. Como eu falei pra você o nosso 
produto é um produto sob encomenda, é um produto de caldeiraria, é um processo artesanal, 
então alguns produtos que a gente produz, faz a tracagem, risca, faz o corte, lixa, então isso 
demanda um tempo e uma carga horária do caldeireiro, se quer antecipar, o que eu faço, ao 
invés de pegar esta atividade para fazer no caldereiro, aí eu pego uma pessoa da engenharia e 
faz a planificação deste produto e mando para o corte a laser, a gente ganha a nível de tempo 
de produção só que eu tenho um custo maior. 
 
Que o cliente tem que absorver. Vocês tinham falado de trocar a máquina CNC, por 
que? 
Sim são projetos de melhorias. Pra aumentar a gama de fabricação, porque com a 
puncionadeira CNC eu tenho um limite de espessura, são chapas finas, chapas acima de 3mm 
eu não consigo puncionar, fabricar nela. Então uma máquina com uma capacidade maior... 
 
Pra aumentar o mix de produtos... 
Até pra deixar de terceirizar produtos, pra deixar de terceirizar, pra tentar fazer o produto 
internamente. Eu vou caminhando nessa flexibilidade, porque quando eu deixo algum produto 
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pra terceirizar, eu tenho que entrar na fila do meu fornecedor (prestador de serviços), ele vai 
demorar 5, 10, 15 dias. Com a máquina aqui, no meio do dia eu coloco o processo. 
 
Só essa maquina ou tem outros planejamentos? 
Ponte rolante, tem outros equipamentos que a gente está pensando em implementar como a 
planta rolante, solda de arco submerso.  
 
Interessante a ponte rolante... 
Nossos produtos não são muito pesados mas tem alguns que são então a gente acaba tendo 
essa dificuldade, por exemplo alguns novos produtos como os vasos, aí vai precisar. 
 
E qual o outro da solda de arco submerso? 
Diferente do processo manual que o cara faz a solda direto... 
 
Como cobertura de bolo? 
Dependendo da exigência...você sabe que os melhores soldadores são mulheres? Por causa da 
habilidade manual. E o arco submerso é um processo automatizado, uma maquina tipo um 
robô que posiciona e inicia a solda, movimentada pelo próprio braço que movimenta a peça. 
Vamos imaginar que com o soldador você teria que fazer a primeira camada de bolo, a 
segunda, a terceira, a quarta e a quinta, com esse equipamento se faz todas as camadas em um 
único passo. 
 
De certa forma vocês aumentam a flexibilidade de produtos com a aquisição de 
máquinas e a possibilidade de mix. 
Sim, em Agosto do ano passado entraram duas novas linhas de equipamento, adquirimos 
maquinas novas, os três teares que produzem as malhas de inox. São peças parecidas com 
bolo, que vão entre as camadas. 
 
É feito na máquina automática ou manual? 
É feita na máquina automática que produz o tubo de aço, imaginando uma meia, a máquina 
gira e as agulhas produzem o material. 
 
Vamos para a última pergunta, como vocês controlam a flexibilidade? Tem medidas de 
tempo de ciclo, tempo de processo, quanto cada etapa tem que durar? 
Isso não temos. 
 
O recálculo, redimensionamento da mudança de desenho, como é feito? 
Hoje até é uma dificuldade que nós temos até pelo tipo de produto não ser seriado, então a 
gente tem essa dificuldade de fazer a medição destes índices, então hoje a gente não mede 
esse tempo, a gente tem alguns tempos finais do projeto. 
 
A data de entrega é o indicador que vocês usam. 
Sim. Vai muito mais da experiência do planejador do que propriamente do tempo real. 
 
E redimensionamento de projeto, como os engenheiros recalculam o tempo? 
Essa revisão do projeto vai para o cara do projeto redimensionar, vai da experiência, vai 
precisar de mais tantos metros de solda, fazer mais 5 dobras, vai demorar mais 2 horas.  
 
Pode ser que isso não seja um problema, pra vocês é um problema? 
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Eu acho que não interfere, ter este controle, estruturar. A gente ainda não sentiu a necessidade 
de ter este controle, então a gente vê não como necessidade emergencial, mas sim como 
necessidade para ter um aprimoramento, ter um levantamento mais realista dos custos de 
produção. 
 
Quanto cada máquina produz, quanto cada pessoa produz... 
Para nós é muito difícil mensurar isso por não ser um produto seriado, ser um produto 
sazonal, para se ter uma idéia de Agosto até Janeiro deste ano, nós produzimos 10% da nossa 
capacidade. Agora final de Janeiro, Fevereiro, Março, estaremos produzindo a 110%. 
 
O que vocês fazem nessa época de ociosidade, continua com o pessoal? 
Reduz bastante, até dispensando e mantendo as pessoas mais experientes e mais qualificadas, 
dependendo reduz até com demissão. 
 
Bom terminamos as perguntas abertas, falta a nota para a flexibilidade e posteriormente 
vocês podem enviar o restante do questionário. Agradeço pela participação e estou à 
disposição para quaisquer dúvidas. 
 

FIM DA ENTREVISTA 
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ETAPA EXPLORATÓRIA - FASE 1 – EMPRESA D – E4 

 

E4, bom dia. A entrevista será primeiramente gravada e depois lhe enviarei para que 
verifique se tem algo errado, algo a ser modificado e me dar um ok na transcrição e 
fechamos a primeira etapa. Esta primeira etapa é o questionário. A fábrica me indicou 
vocês como fornecedor e eu também vou entrevistar o cliente. Verificando todas as 
respostas destes integrantes da cadeia podemos verificar se o que vocês responderam 
como qualidade e flexibilidade é a mesma coisa que os outros membros pensam. 
Se todos estiverem pensando a mesma coisa, a cadeia está alinhada. 
Entendi. E se a gente estiver pensando algo diferente aqui isso vai para a discussão, de como 
melhorar ou resolver? 
 
Não, por enquanto não. O objetivo, por enquanto é identificar a falta do alinhamento e 
seu grau de existência. Como o tempo é curto não dá tempo de propor melhorias. Pode 
ser uma proposta para um outro trabalho, mais extenso. Para esta pesquisa ainda temos 
mais uma fase, que são os questionários a serem enviados por e-mail às empresas 
cadastradas na Abimaq, então não dá tempo. 
E você ainda vai ter que aguardar o retorno, uma tolerância no número de respondentes... 
 
Exatamente. Também vamos realizar o pré-teste do questionário que já foi formatado a 
partir das entrevistas anteriores e que seria o questionário da terceira fase da pesquisa. 
Depois que conversarmos, fazemos este pré-teste. 
Ok 
 
Então vamos lá, como você já me respondeu a primeira parte de mapeamento da 
empresa, vamos para o Bloco 3, que são as perguntas abertas. Quando falamos de 
alinhamento, existem diversos fatores para se alinhar, então entre os critérios que 
aparecem como importantes em empresas de bens de capital, conforme pesquisas já 
levantadas, dois aparecem como significantes que são qualidade de equipamento, em 
relação à normas e flexibilidade. É sobre eles que vamos conversar.  
Iniciando pela qualidade, quero saber o que é qualidade para a empresa. Como já foi 
colocado no questionário, você respondeu que Qualidade para vocês é alinhamento 
tecnológico aos lançamentos internacionais, atendimento às necessidades do mercado 
nacional e confiabilidade do produto fabricado. Confiabilidade em relação a quê? 
Você ter assim um produto que vc consiga instalar ele nos clientes e ele traz resultados sem 
precisar de garantia.  
 
Mas vocês tem pós-venda? 
Sim. 
 
Que tipo de pós-venda, assistência técnica? 
Temos assistência técnica e pessoas que pesquisam junto com os clientes o que ele achou do 
produto, o que ele acha que precisa melhorar, se precisa de alguma modificação, que 
necessidade ele atende então a gente procura saber sobre as necessidades dos clientes. A gente 
tem produtos eletrônicos aqui que a gente fabrica e a idéia dele foi lançada quando a gente 
captou todas as necessidades do mercado, então a gente criou a tecnologia feita com uma 
metodologia de projeto que atende a todo mercado nacional. 
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Quando você fala em metodologia de projeto, os pedidos de vocês são geralmente como? 
Feito a partir do cliente ou é um produto já existente. 
É a partir do cliente, mas a gente tem na verdade uma base, um produto genérico e a gente 
desenvolve para os clientes. No caso da fabricante, por exemplo, a nossa base não atende 
então ela chegou e nos informou “eu quero isso aqui” para os nossos produtos e aí a gente 
desenvolveu um produto para eles. 
 
Pode ser customizado? 
Pode. 
 
Produto é feito pela metodologia de projeto e ele atende as necessidades dos clientes. 
Isso mesmo. A gente aplicou um projeto de modularização, então o que acontece, a gente tem 
blocos que juntando esses bloco a gente tem um produto final. 
 
Que interessante, isso podemos retomar em flexibilidade. E vocês tem normas que vocês 
seguem na produção, como norma ISO por exemplo? 
A gente segue procedimentos que a gente colocou aqui mas não temos ISO. 
 
Normas internas para os produtos? 
Isso 
 
E o cliente cobra isso? 
Não, para falar a verdade não, os clientes são até bem flexíveis com relação à norma ISO, 
porque se você não possui eles fazem uma inspeção aqui na nossa área produtiva e os 
parâmetros que a gente tem estão atendendo. 
 
Isso na linha de produção ou durante o processo de seleção de fornecedores? 
Durante a seleção de fornecedores e periodicamente. 
 
Eles vêm fazer uma inspeção aqui na empresa? 
Isso eles vem fazer a inspeção. 
 
Eles acompanham realmente o passo a passo da produção? 
No nosso caso, fecha-se um grande projeto, por exemplo, uma grande siderúrgica compra o 
equipamento da Fabricante e essa siderúrgica coloca os inspetores dela para acompanhar e 
avaliar todas as etapas. Eles vão na fabricante, vem  no fornecedor. 
 
Ah então o cliente final é que vem aqui? Pensei que era o fabricante. 
Não, recebemos o cliente final aqui. Muitas vezes ele pede para que a empresa abra seus 
fornecedores. Já recebemos inspetores da Vale, da Arcelor Mital. 
 
E vocês tem acesso ao projeto final deste cliente que vem inspecionar para a confecção 
do produto, digo o projeto que vai para o fabricante. 
Sim, ele nos passa partes. 
O projeto como todo não?  
Como todo não recebemos. 
 
Será que essa falta de visualização do projeto como um todo pode atrapalhar a 
confecção do produto por parte de vocês? Faz falta não ter acesso ao produto final? 
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Bom é assim, se eles passam todo o projeto é muito interessante porque a gente consegue 
visualizar o projeto completo e acerta, então a gente tem 100% de acerto. Só que também se 
eles passam tudo, vem a questão de confiança. 
 
Vocês podem fornecer o projeto completo diretamente ao cliente. 
Não no nosso caso, mas existe um receio porque eles podem passar o projeto completo, eu 
não tenho controle total dos meus funcionários e eles podem passar o processo para outras 
empresas. 
 
Bom equipamentos você já me falou em relação à qualidade dos equipamentos, mas e se 
esse produto der problema no cliente, por exemplo, estiver instalado na Vale e o seu 
equipamento que deu problema, vocês vão direto lá?  
É que assim a gente sempre tem como última providência enviar o técnico até o local, a gente 
procura ter pontos de verificação e em 90% dos casos a gente consegue atender a maior parte 
dos problemas. Então eu envio um esquema, um manual, esses outros 10% caem em uma 
prática que todos utilizam, serviços de garantia fora de um raio de Km, o cliente é que paga a 
viagem. Então as vezes o próprio cliente deseja ter outros métodos para resolver problemas. 
 
Então o cliente que paga. E o que vocês fazem em relação à qualidade? Você mencionou 
pontos de verificação, esses pontos são em relação à produção?  
São em relação à produção. Em relação ao projeto e a produção. Ver se a gente está atendendo 
à norma, as especificações do cliente final, as especificações da fabricante, depois esse projeto 
é aprovado e a gente acompanha todas as etapas produtivas. 
 
E que etapas? Como vocês realizam estes acompanhamentos? 
Por instrumentos, acompanhamento visual também em relação a riscos ou trincas e acaba 
trocando o bloco. 
 
E quem faz esse acompanhamento? É a própria pessoa que produz? 
Não na verdade o responsável por essa prioridade, a parte intermediária é o nosso líder de 
produção e antes de chegar ao meu cliente quem verifica é um dos diretores daqui. 
 
Antes de sair, ser entregue? 
Isso, antes de ser embalado, o teste final é feito aqui acompanhado por um dos diretores. 
 
E vocêstem algum treinamento para o cliente que vai instalar este equipamento para 
vocês? 
A sim, a gente dá treinamento para a equipe técnica da fabricante. 
 
Lá ou aqui? Lá. 
 
E ele que vai fazer a tentativa de conserto às vezes? 
Sim, ele é quem passa pra gente o que precisa ser feito, o status, e baseado nestes informações 
que a gente opera. 
Ele é a ponte entre vcs e o cliente. E instalação e treinamento para o cliente final? 
Depende do projeto. Eles podem instalar ou nós instalamos. 
 
E neste caso, quem dá treinamento para os clientes finais que vão operar o 
equipamento? 
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Quando não é a gente que instala, aí o treinamento é feito pelo próprio técnico da fabricante. 
Se é a gente que instala a gente que dá treinamento para a pessoa que vai operar e a pessoa 
que vai dar manutenção para o produto. 
 
São máquinas que param a produção, importantes?  
São duas linhas, uma pode parar a produção e a outra somente funciona como auxílio nos 
ventiladores, que se parar o equipamento somente fica mais empoeirada. 
 
E as pessoas são treinadas no seu conhecimento técnico? 
Sim, as pessoas treinadas no conhecimento tecnológico da sua época.  
 
Atualização? 
Sim. A gente, uma vez a cada 6 meses, nosso corpo de Engenharia passa por uma reciclagem 
do conhecimento, até mesmo pelo surgimento de nova tecnologia. 
 
E eles fazem por conta própria ou vocês que buscam? 
A gente que busca cursos fora do Brasil com empresas que lançam novas tecnologias, nós 
compramos cursos destas empresas para dar para nossos funcionários? 
 
Vocês fazem engenharia reversa? 
Não, a gente compra o produto para usar em nossos equipamentos e treinamos nossos 
funcionários com o material da empresa, que geralmente são lançamentos de novas 
tecnologias e fora do Brasil. 
 
E vocês pegam somente de empresas ou também de escolas e Universidades este novo 
conhecimento? 
A gente prefere pegar de empresas porque muitas vezes o docente está distante da realidade 
de mercado. Há uma diferença entre a academia e a empresa. A gente nova que tem este 
descolamento entre o que passa na Universidade e que o mercado quer. O docente cria alguém 
para substituí-lo no futuro e não um profissional para o mercado. É isso que a gente sente em 
relação ao desenvolvimento de tecnologia. 
 
E como vocês retém estes funcionários? 
Como nós somos uma empresa pequena, a gente treina o pessoal, está faltando gente no 
mercado e a multinacional vem tirar, para nós é muito complicado pois não podemos oferecer 
as mesmas coisas, então já perdemos muitos funcionários já treinados para as multinacionais.  
 
Aqui o funcionário cresce à medida que vocês crescem...isso, mesmo que ele tenha plano 
de carreira. 
Isso tem um status que a multinacional traz consigo, mesmo que a multinacional fique 
segurando ele 5 anos no mesmo cargo, não vai cumprir as promessas, mesmo assim o 
funcionário quer trabalhar na multinacional devido o status que ela tem no mercado. 
Ainda sobre estratégias você fala sobre padronização de projetos e componentes, seria a 
modularização? 
É aquilo que eu falei pra você, a gente tem blocos e os projetinhos que compõem um projeto 
maior. Há 7 anos a gente pegava um projeto e fazia bem especial, bem customizado, agora a 
gente está tentando fugir disso. 
 
Voltamos neste assunto em flexibilidade. Na última questão de qualidade, sobre os 
indicadores de qualidade da empresa, você respondeu como acompanhamento da 
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satisfação do cliente e índice de retorno de produtos com defeito. Além de defeitos e 
controles nas etapas produtivas? 
Sim, em cada etapa produtiva, com os pedaços chave do processo e um check-list do processo 
de produção. 
 
Ok, finalizando a parte de qualidade foram as notas para cada critério, agora vamos 
para os critérios de flexibilidade que você colocou como projeto eletrônico flexível... 
Que é a questão dos módulos. 
 
E o que isso traz para vocês como melhoria, benefício? 
A gente consegue melhorar a entrega para o cliente, atender o projeto em um melhor prazo. 
 
Melhor prazo de entrega do projeto total?  
Sim. 
 
Mas e se ele quiser modificar uma parte do módulo que está pronto? 
Mesmo assim a gente consegue ter um módulo que atenda a necessidade do cliente. São 
poucos módulos que não atendem. 
 
Mesmo eles sendo pré-fabricados? 
Isso, mesmo ele sendo pré-pronto a gente consegue atingir o projeto. 
 
E como vocês fizeram isso? 
A gente fez uma metodologia de projeto que a gente utilizou em que você faz uma pesquisa 
inicial, similar à que você fará com as empresas da Abimaq com um questionário. A gente 
perguntou: “o que você espera do nosso produto?” e o pessoal foi respondendo. Com base 
nisso conseguimos desenvolver os projetos.  
 
Quantos módulos vocês tem prontos neste sistema? 
lha, eu não vou conseguir te dar um número exato, mas são aproximadamente uns 90 módulos 
que a gente consegue atender todos os clientes. Foram três anos para a pesquisa completa. 
 
E para vocês está atendendo há quanto tempo? 
A gente começou a colocar este projeto em prática a partir de 2004. 
 
E vem atendendo os projetos que vocês tem?  
Sim. 
 
E se aparecer algo diferente do que vocês mapearam?  
A gente faz um estudo e em até 20 dias úteis a gente consegue entregar este orçamento. Se 
está pronto, a gente consegue fazer em 1 semana, mas se tem que desenvolver algo são 20 
dias, que já tem uma melhoria. Antes de 2004, a gente fazia um projeto especial para o cliente 
e demorava até 2 meses. 
 
E vocês são competitivos com estes 7 dias? 
Sim, é um diferencial por conseguirmos fazer uma coisa enxuta. 
 
Então é um projeto flexível, tanto de produtos como prazo de entrega, treinamento da 
equipe de produção à adaptação de novos projetos. Novos já dentro da modularização? 
Novos, novos, dentro dos 20 dias. 
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A gente está falando de modularização de produto, você tem projetistas? 
Sim, temos projetistas. 
 
Para interpretar o desenho do cliente, que você vai pegar partes do projeto para 
confeccionar o seu produto. Precisa ser muito criativo. 
Exato. A gente consegue pegar o projeto e mostrar para eles. 
 
As estratégias de flexibilidade seria manter os métodos praticados atualmente no setor 
produtivo, em relação à modularização? Tentar compilar mais rápido ou diminuir ainda 
mais o tempo de desenvolvimento de um novo projeto. 
Sim, o que induz à novas tecnologias para diminuir o prazo. Métodos elétricos e eletrônicos 
que ajudam a gente a reduzir o prazo a gente vai adquirir para melhorar a nossa produção. 
 
E vocês tem uma pessoa que acompanha o tempo inteiro a evolução destas novas 
tecnologias? 
Sim, o dono da empresa que vai a Fóruns semestrais nos principais fornecedores e ele vai 
conhecer, traz a idéia, a gente discute e pode adquirir e dar cursos para os funcionários, que 
são pagos e depois a gente vai utilizar engenharia de aplicação. 
 
Vocês tem relação de sazonalidade? 
Sim é sazonal. Não é algo que o cliente final precisa o tempo inteiro, a gente entra em num 
cronograma de produção, que é geralmente no final do ano. Eles planejam tudo e os 
equipamentos dos fabricantes entram no final do projeto e a gente acaba dependendo deste 
cronograma. 
 
Em relação à indicadores de flexibilidade vocês informam que não tem... 
É que na verdade assim, eu não entendi o que a gente poderia colocar como indicador de 
flexibilidade. 
 
A própria data de entrega pode ser um indicador, por exemplo, outra questão do 
contrato, se o cliente faz alguma alteração contratual. Vocês tem contrato com o cliente? 
Não, é por pedido, nossa operação nos nunca previmos a necessidade de contrato, a gente 
procura manter o cliente com confiança, com qualidade. 
 
E se o cliente alterar a data? 
A gente pode tentar atender. 
 
Pode tentar fazer arranjos diferentes, turnos diferentes? 
Sim, mas são casos excepcionais. Não é tão comum acontecer. 
 
E nesse caso vocês repassam o custo para a empresa? 
A gente tenta absorver ou senão a gente pode acabar colocando no próximo pedido. 
 
E se ele pedir alguma alteração técnica? 
A gente pede mais uma semana para reavaliar o projeto. A gente vai tentar entender qual a 
exigência do cliente, o que ele quer. Às vezes ele pede alguma alteração e que não compensa 
modificar o produto, vale mais a pena fazer outro mas a gente sempre conversar com o cliente 
para mostrar os benefícios e mostrar que está de acordo com o que ele pediu e a necessidade 
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que ele tem. Muitas vezes ele tem a idéia e você tem que fazer a idéia dele, às vezes sem 
ganhar. 
 
É comum este tipo de alteração? 
Não é comum. Geralmente uma mudança no projeto apresenta uma grande quebra nas 
necessidades, espera, possivelmente não vai conseguir atender um prazo de entrega. 
 
Data é comum modificar? 
Data é mais comum que o projeto. 
 
Ótimo, agora vamos para o pré-teste do questionário. O objetivo é deixar o questionário 
o mais inteligível possível para as empresas que responderão à terceira fase da pesquisa. 
Podemos ver cada assertiva e assinalar o que não teria a ver com os indicadores 
colocados ou o que poderia ser acrescentado. 
As assertivas são: Para minha empresa, qualidade significa conformidade com as 
normas de mercado. 
Isso, no nosso caso são as normas internas. 
 
As demais assertivas (...) em relação à Qualidade de normas estão ok? 
Sim, todas se encaixam e eu conseguiria responder.  
 
Em relação às assertivas de qualidade de projeto (...) Qualquer alteração de produto ou 
lançamento deve ser aprovada pelos departamentos envolvidos. 
Só essa número três, por exemplo, se chegar no departamento de produção e eles informarem 
que este produto não será desenvolvido, eu não enxergo todas as empresas fazendo isso. Eu 
vejo a diretoria informando que tem que fazer, se adaptar para realizar o projeto do cliente. 
Não é uma questão de aprovação. 
 
Ok, agora vamos para as assertivas de qualidade do equipamento 
Tudo certo, tranquilo, todas seria possíveis responder. 
 
Em relação à flexibilidade, as assertivas em relação à data de entrega (...). 
Simultaneamente não se encaixaria na nossa operação, é um projeto desenvolvido por vez. É 
assim, ter dois projetos você consegue atender, mas mais que isso começa a ter uma confusão 
e não temos confiabilidade no produto final. 
Então vocês preferem fazer menos projetos do que muitos projetos e comprometer a 
qualidade. 
Sim. 
 
Minha empresa opera com a terceirização de alguns processos produtivos? 
Não no nosso caso, mas tenho certeza de que algumas empresas terceirizam . A gente sempre 
procura fazer tudo por aqui para não ter erros nos nossos projetos. 
 
Minha empresa possui mecanismos de transportes alternativos. 
Ah tá, é que ficou meio confuso, seria então transporte como meio para entrega ao cliente. 
 
Isso. 
Então a gente usa algumas vezes o aéreo quando necessário. 
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Em relação à flexibilidade de alteração contratual, a primeira assertiva não se aplica a 
vocês então, por não ter um contrato com os clientes. 
Não. 
 
Em relação à política para pedidos urgentes. 
Sim, isso a gente faz mas até um limite. Fazemos hora extra mas pediu de manhã para 
entregar à tarde, a gente não consegue atender. 
 
Os programadores podem ajustar a produção sem autorização formal da chefia. 
Aqui a gente tem que autorizar. 
 
Quanto à flexibilidade de alteração técnica, em relação ao produto mesmo, as assertivas 
são (...). Todas são relevantes? 
Sim, em relação à equipamentos de produção, não são tecnologicamente atualizados, a 
tecnologia sim, mas os equipamentos não pois as últimas novidades trazem danos ao meio 
ambiente com chumbo, ácido, com descarte difícil, então por isso nós não atualizamos. 
 
Em relação às assertivas de desempenho, elas são (...). 
Todas estão de acordo. 
 
Muito obrigada pela participação na pesquisa, vou transcrever a nossa conversar e 
enviar para aprovação, assim como os resultados futuros da pesquisa, que espero que 
possam auxiliar no processo de vocês e no mapeamento da área de bens de capital. 
 
 

FIM DA ENTREVISTA 
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ETAPA EXPLORATÓRIA - FASE 1 – EMPRESA E – E5 

Boa tarde, vamos iniciar a pesquisa primeiramente lembrando, conforme contatos 
realizados anteriormente, trata-se do setor de bens de capital e a identificação do 
alinhamento estratégico entre as empresas deste setor. 
Como o construto de alinhamento estratégico é muito grande, principalmente se 
identificam os critérios competitivos de qualidade e flexibilidade. 
Como os blocos 1 e 2 foram já respondidos, vamos para as perguntas abertas. 
Tudo bem. 
 
A Empresa E é fornecedora de serviços de inspeção, dentro da produção do fornecedor 
para chegar ao fabricante... 
hum-hum, isso 
 
Vocês representam então o cliente? 
Exatamente, a gente faz a interface do cliente com o fornecedor. 
 
O que eu gostaria que você respondesse é como se estivesse analisando o aspecto do 
cliente. Verificando a qualidade do equipamento e a flexibilidade da produção do 
fornecedor. Não é em relação ao serviço que a empresa E presta, mas sim o lado do 
cliente que contrata a inspeção. 
Entendi, assim, como a gente faz a interface de fornecedor com o cliente, vendo o lado do 
cliente, alguns fornecedores não têm capacidade para estar fazendo isso, a empresa não tem 
estrutura tanto na logística quanto na produção, planejamento. Qualidade mesmo alguns 
fornecedores não tem este departamento, mas são licitados, então como foi licitado eles meio 
que ganham a licitação então foi na força, tanto que alguns projetos que eram para se concluir 
em 9 meses, não são concluídos em 14 meses, nem 1/3 fica pronto do projeto como um todo. 
Mas nós como representantes do cliente estamos nos fornecedores fazendo de gato e sapato 
para que saiam os projetos, mesmo sabendo que o fornecedor não é qualificado. 
 
Nestes quesitos? 
Nestes e em diversos outros quesitos, mão-de-obra não é qualificada, espaço não é hábil para 
a produção, tempo não é hábil. Eu trabalho na área de planejamento e a gente vê que, pelo 
cliente, por contrato alguns fornecedores ficam atrasados há mais de um ano. 
 
Pensando em como uma empresa que contrata vocês para fazer a inspeção, o que vocês 
procuram, por exemplo, quando se realiza a inspeção representando um cliente em uma 
empresa fabricante de máquina, o que você procura como critério de qualidade? 
Procedimentos e normas. 
 
Aqui no questionário você respondeu conformidade com os requisitos da norma ISO 
9001. 
 Isso, porque sem procedimentos e normas a empresa não é organizada e se ela não é 
organizada já vai puxando vários outros fatores negativos dela. 
 
O que você entende por procedimentos? 
Procedimentos são métodos de como você deve fazer, porque você vai fazer, são dados que 
você tem do equipamento, várias outras coisas, como ele foi feito, como ele deve ser feito. 
Existência de manual? 
Manual, que entra na questão de procedimentos também. Qualificação da mão-de-obra. Por 
exemplo qualificação SEQUI que é a qualificação da nossa área hoje. 
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Do seu cliente especificamente? 
Não toda a área da Petrobrás, área de inspeção de suprimentos é agora, por que assim, tem os 
técnicos, tem os curiosos e tem os experientes. Então agora a Petrobrás estipulou que tem que 
ser “sequeados” que é como se fosse um registro, como o CREA. 
 
Então o técnico passa por uma prova para conseguir isso? 
Exato, uma prova teórica e prática para conseguir esse SEQUI. 
 
E isso é responsabilidade da própria empresa ou do técnico, a pessoa que vai fazer a 
inspeção?Você tem que correr atrás? 
Eu tenho que correr atrás 
 
Mas a empresa não te dá nenhum incentivo 
Tem empresas que dão, tem empresas que não dão. Eu como meu chefe lá foi com a minha 
cara ele falou que vai pagar pra mim toda a parte de custo que é caro. Só a parte teórica é R$ 
3.500, depois vem cada prova que dá uns R$ 1.000, R$ 1.200. Você tem três chances para 
fazer a prova senão tem que pagar R$ 3.500 de novo. 
 
E tem outras empresas que exigem esta certificação além da Petrobrás. 
Sim, todas as empresas que exigem inspeção. Que são próprio para dimensional, para fazer 
TH. 
 
Que vão terceirizar a inspeção? 
Isso, que vão terceirizar 
 
Então ela exige da empresa que apresente os certificados SEQUI dos seus inspetores. 
Isso. Todos os funcionários tem que ter o SEQUI, é como se fosse um professor tem que ter o 
seu registro, os técnicos de inspeção também tem que ter o seu SEQUI. 
 
E o que vocês procuram na inspeção de uma empresa fabricante em termos de 
estratégias de qualidade a longo prazo? De investimento. 
O que pode ser feito é o planejamento da própria qualidade. Você pegar alguns dados do que 
você tem hoje e projetar para o futuro. Isso é o que a gente faz na empresa para garantir a 
nossa certificação e o que a gente tenta passar para os fornecedores. Mostrando como vocês 
estão hoje, vocês podem melhorar? Pode. Como? Assim, assim, assim. Aí pega os dados que 
eles têm hoje, mostra os tanto graficamente como em dados futuros o que pode ser melhorado. 
 
Aqui no questionário você colocou a questão dos treinamentos, levantamento de dados 
comparativos de requisitos de norma, garantir certificação, técnicos certificados para 
inspeção. Então isso tudo pode ser estratégia de longo prazo? 
Isso. 
 
A própria exigência do certificado é uma estratégia? 
Com certeza, porque esses técnicos são ditos moscas brancas no mercado porque tanto a 
prova prática como a teórica é muito difícil passar. É como se fosse advogado na OAB. Então 
são poucos que realmente se dedicam, tem que saber muito de norma, o cara que sabe de 
norma, sabe de procedimentos, de equipamento, de como ser feito, sabe das partes táticas da 
inspeção. 
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Principais indicadores de qualidade, quando se faz inspeção no fornecedor, que tipos de 
indicador vocês procuram que ele tenha ou que ele não tenha? 
Na área da qualidade são os certificados deles, se eles tem uma análise, porque assim, na 
inspeção nós temos três etapas. Da onde que o fornecedor dele comprou a matéria-prima. 
Como que aquele fornecedor, o que aquele fornecedor fez com a matéria-prima e os 
resultados que tem aquela matéria-prima, então se o fornecedor consegue abranger estas três 
etapas a gente declara que teoricamente a qualidade dele está boa. 
 
Que os fornecedores dele estão certificados? 
Isso. Para a cadeia de suprimentos dele. 
 
Isso na entrada? Porque vocês também acompanham depois da produção, o processo de 
fabricação? 
Sim, tem tanto a parte de produção, se o fornecedor já produz a gente já faz, mas tem uma 
revenda. Na revenda eles não produzem, o sub-fornecedor compra da usina a chapa, o 
fornecedor manuseia a chapa e o fornecedor compra a chapa manipulada para vender para o 
cliente. Aí são quatro etapas, então o cliente ele sempre exige os certificados de qualidade dos 
três. A gente vai e verifica isso também. Que é a dita corrida de rastreabilidade. 
 
Isso mesmo. Várias empresas classificam como rastreabilidade do produto. Manter a 
rastreabilidade desde a matéria-prima até o produto final, a composição daqueles 
produtos que estão no produto final. 
Isso. 
 
E vocês não procuram indicadores, por exemplo, produção de tantas peças por hora. 
Vocês não procuram isso na inspeção? 
Não porque isso não abrange muito a parte de qualidade. Porque que eu quero saber de cada 
cliente o quanto ele fabrica. Isso eu acho uma visão errada de cada fabricante não saber o que 
eles produzem, eles sabem que em 2010 eu produzi X em 2011 eu produzi Y a menos, porque 
que eu produzi isso, então ele não sabe ele sabe que ele está ganhando,então para ele está 
bom.  
 
Ele não vai atrás. 
Mas eu como cliente não quero saber o quanto que ele está produzindo, eu quero saber se ele 
está produzindo o meu. 
 
E como ele está fazendo isso. 
E como está produzindo. 
 
Vocês procuram alguma melhoria contínua no fornecedor? 
No fornecedor a gente procura ver se está tendo qualificação no pessoal dele, se está tendo 
revezamento no processo e no setor de qualidade pois se está tendo muito revezamento no 
setor de qualidade significa que o processo está perdido, que ele é muito ruim. Porque ele tem 
que saber todo o processo da empresa, se tem rotatividade a pessoa não tem como saber o 
processo da empresa, então como ela dizer se é certo ou errado certas coisas. 
 
Eu perco conhecimento. 
Muito, porque até se habituar à empresa já se passou quase um semestre, tem empresas que 
são muito abrangentes, pelo tamanho da fábrica você demora uns três, quatro meses até saber 
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todas as etapas, fazer tudo, fornecedores, processos, procedimentos. Até para pedir um 
parafuso tem procedimentos, senão você perde a rastreabilidade também. 
 
Qualidade então você considerou tudo como muito importante? 
Isso pela Empresa 5agora a gente vai em alguns fornecedores e a gente vê que eles não tratam 
dessa forma. Essa confiabilidade em normas, agora que está tendo o CRCC pela Petrobrás, a 
Petrobrás vai fazer a qualificação no fornecedor, mas outras empresas ainda não têm tanta 
aptidão por normas, como é artesanal, eles fazem, mas não como deve ser feito. 
 
Você acha que para estes fornecedores, esse não atendimento às normas pode 
desqualificá-la como fornecedor? 
Com certeza. Tudo hoje tem uma norma, tem um procedimento. Se não seguir a receita do 
bolo, seu bolo não vai crescer e estas normas falam como deve ser feito o equipamento, a 
quantos graus, qual o material, como deve se soldado, quais os testes a serem aplicados para 
que não apresente falhas lá na frente. Algumas empresas falam tenho 14 anos da empresa 
então eu sei fazer. A empresa pode ter 20 anos e não conseguir fazer porque o mercado muda, 
a tecnologia muda, então se ela não for acompanhando o mercado. 
 
Agora vamos falar sobre a flexibilidade. No mesmo sentido, o que vocês procuram de 
flexibilidade no fornecedor. Quando eu falo de flexibilidade é poder mudar data, 
alteração técnica ou contrato. Flexibilidade de data, quando o cliente por exemplo 
precisa de uma data de entrega maior ou menor, o que vocês analisam no fornecedor 
para saber se ele é flexível a estas mudanças. Posso também querer vários produtos. A 
empresa tem capacidade para produzir estes produtos diferentes, de uma base 
padronizada e depois customizados, será que consigo mudar, pode fazer, quanto isso 
custa? Isso seria flexibilidade. Será que a produção pode se adaptar às necessidades do 
cliente e em que momento, na produção, no desenho, na instalação. 
Para nós o fornecedor sempre tem que ser flexível ao cliente, porque o projeto é dele. Então se 
ele pediu para fazer alguma alteração é porque já foi feito um estudo, um projeto sobre isso 
para fazer esta alteração.  
 
Antes? 
Antes ou depois. Se você quer fazer um furo numa peça e depois quer fazer um furo maior na 
frente você pode fazer esse furo, mas isso tudo com intermédio entre cliente e fornecedor. 
 
E o cliente pergunta para vocês, por exemplo, mudei tal projeto, agora vocês inspecionar 
este novo desenho, esta nova construção? 
Sim, isso acontece muito porque às vezes mudando um cálculo já muda todo o projeto e 
mudando todo o projeto, muda toda a solda, 10 mm de uma solda já muda todo o projeto. 
Uma norma pede uma coisa a outra vai pedir duas a mais, então muda muita coisa. 
 
E vocês já identificaram no fornecedor alguma iniciativa em relação à flexibilidade? 
Tem que ter, porque assim é claro que eles vão querer aumentar o custo, eu te contratei para 
fazer o meu projeto, então se eu estou mudando o meu projeto eu quero que você faça. Não é 
um produto seu de série que você está me vendendo. É o meu projeto, é o meu tanque, é a 
minha, meu carro, é o meu produto. 
 
Eu posso estar disposto a pagar esta alteração? 
Sim, se for viável e se você consegue fazer, você muda. 
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O que você já viu fornecedor fazendo, hora extra, turnos, contratação de pessoal? 
Quando você vai montar uma refinaria, por exemplo, como teve uma lá no Paraná, a refinaria 
tem certa necessidade, o flange foi montado inverso, então a refinaria vai no fornecedor e não 
quero nem saber faz aí o que você pode fazer, eu quero em um dia. Coisa que o fornecedor 
demora uma semana ele vai ter que fazer em um dia. Então eles fazem turno, returno, trabalha 
2, 3 na mesma peça e vai embora. 
 
E quanto à contratação de pessoal?  
Muitas vezes os fornecedores não fazem porque isso é, como posso dizer, não é sazonal mas é 
momentâneo, eu preciso disso para amanhã, você contrata, e depois o que eu vou fazer com 
essas pessoas. 
 
Você já identificou fornecedores que terceirizam nesta hora de correria? 
Sim, tem bastante. Se o pessoal não consegue fazer determinadas peças a empresa vê quem 
faz até mesmo para otimizar o tempo de projeto, então a inspeção vai até o sub-fornecedor, 
inspeciona eles, vê procedimento deles, vê rotina de trabalho, aí ele é qualificado, é, então ele 
pode fazer. 
 
Em relação à mudança de volume, ele pode atender fazendo também mudança de turno, 
returno? 
Sim. 
 
E mudança de variedade também? Eu consigo produzir produtos paralelos? 
Consegue, se você tem um espaço hábil você consegue produzir produtos paralelos. 
 
Indicadores de flexibilidade. 
O que você diz como indicadores? 
 
Data de entrega, alterações técnicas etc. 
Alterações técnicas é quase nunca que isso pode ocorrer, quando você fecha um projeto é 
quase impossível você querer mudar alguma coisa técnica do seu projeto. Tem que ser feito 
de acordo com os outros fatores, se muda um, muda os outros. Mas me questão de 
indicadores, se analisa prazo de entrega, confiabilidade do cliente, você fazer mudanças de 
materiais, um mais barato do que o outro, fazer flexibilidade com seus funcionários. Este mês 
é até no Sábado mas no próximo mês faz umas folgas programadas. 
 
O que você chama de flexibilidade do cliente? 
Seria o cliente ter a plena certeza de que está fazendo certo, aí não precisa de inspeção, não 
precisa de paradas na sua linha, por exemplo os fornecedores que tem CRCC eles tem 90% de 
caminho livre.  
 
Então em flexibilidade você considerou como importantes a data a alteração técnica e de 
menor importância a alteração contratual. 
Porque assim alteração contratual mexe muito com dinheiro, mexe muito com a estrutura da 
equipe. Então por isso que eu joguei como 3 porque não é tão flexível assim. Você como 
cliente não vai querer pagar pessoas a mais pra você ter o seu produto. Fechei um projeto com 
X pessoas, porque você mais pessoas ou então mais tempo pra fazer o projeto? Então essas 
coisas não é assim tão flexível. 
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Ok, esse foi o bloco 3, nos blocos 4, 5 e 6, vamos verificar as assertivas e iniciar o pré-
teste das questões para verificar sua opinião se o questionário pode ser enviado para as 
empresas de bens de capital. Será que isso representa bem o que queremos descobrir 
como alinhamento estratégico? Analisar, para normas, vou ver se a empresa sem isso, 
para projeto, para equipamento. Gostaria de ler e assinalar as que não se encaixariam. 
Então do início. 
Nem todas as empresas tem uma pessoa responsável pelo acompanhamento para dar 
continuidade da revisão das normas e isso é importante, por exemplo, se usar uma norma 
antiga, que fala sobre pressão 7 e uma norma nova que fala 9 e você utiliza uma pressão 7, o 
seu equipamento não será aprovado. 
 
Ok, em relação ao projeto? 
 Nem sempre a empresa espera todas as etapas de projeto, pode iniciar antes e aí que se geram 
muitas revisões. Porque para aprovar um projeto passa na mão de muita gente então eles 
falam, vamos fazendo porque eu sei que vai estar certo e aí nem sempre está certo, aí que 
entram as revisões. 
 
Minha empresa realiza reuniões de planejamento. 
Nem todas, mas com planejamento é importante pois você sabe quando vai terminar a 
produção, se vai precisar de mais pessoas, mas não são todas as empresas que fazem. A 
maioria das empresas que responde que não são empresas antigas ou as que tem medo de 
mudar, que os funcionários não tem perfil de mudança, mas nunca tentou. 
 
Qualidade de equipamento, minha empresa investe em melhoria dos equipamentos. 
Nem todas, eu prefiro qualificar mais o meu operador do que comprar um equipamento novo. 
 
Ok, a empresa acompanha a instalação no cliente 
Algumas empresas, outras fazem somente o acompanhamento do transporte, mas outras 
empresas podem fazer a instalação com uma terceira empresa. 
 
E treinamento após a instalação, minha empresa realiza treinamento para os operadores 
do equipamento? 
Também nem sempre, isso deveria acontecer mas nem sempre, o que pode incluir o 
treinamento no preço do projeto. 
 
Ótimo. Agora em relação à flexibilidade. 
Nem sempre as empresas estão preparadas para produzir uma variedade de produto. Às vezes 
eles são seriados e se tiver outro cliente que queira algo muito diferente eu não posso fazer. 
 
Em relação à mudanças em volumes de produção. 
Aí tem que ter espaço fabril hábil. 
 
Sobre facilidade em encontrar fornecedores. 
Nem todos são certificados, às vezes é difícil encontrar  
 
Em relação à alteração contratual e alteração técnica 
Vai da conversa entre fornecedor e cliente, o projeto é do cliente então o fornecedor deve 
seguir o que foi definido. 
 
Área de produção tecnologicamente atualizada 
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Você vai mexer com peão e muitas vezes ele não quer aprender tecnologia, isso varia muito 
de empresa para empresa que tem que saber lidar com mudança de funcionários. 
 
As assertivas de Desempenho 
Todas ok. 
 
Muito obrigada pela participação. 
 
 

 

 

FIM DA ENTREVISTA 
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 ETAPA EXPLORATÓRIA - FASE 1 – EMPRESA F – E6 

 

Em termos de qualidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa, para seu mercado de atuação? 
A empresa entende por qualidade não somente os produtos mas também seus processos, ou 
seja, se utiliza de programas como Kaizen, 5S, fazendo o que pode para garantir a qualidade 
do produto em termos de tecnologia a ser oferecida ao cliente. Um pacote completo, incluindo 
embalagens. Se utilizar de mão-de-obra qualificada também é importante, proporcionando 
treinamentos e cursos de atualização aos seus funcionários. 
A empresa atende os projetos de clientes desde a aquisição de matéria-prima e sua origem até 
o tratamento térmico, contando inclusive com o recebimento de inspetores do cliente que 
testam a especificação do produto. O atendimento às normas é visto como uma obrigação e 
não como um diferencial, não somente as normas do mercado como também as normas do 
projeto. Seus certificados são ISO 9001, 29001 e cadastro no Cadfor para fornecedores de 
parafusos, brocas, porcas e arruelas. 
 
Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas 
pela empresa, em relação à qualidade? 
É importante a elaboração de programas de treinamento interno e externo. Atualmente a 
empresa não custeia treinamento externo e tem um programa interno modesto, sem política de 
retenção de funcionários. Não há uma campanha explícita pela adoção de nova tecnologia, 
que poderia ser melhorada no sentido de aquisição da mesma. 
 
Quais são os principais indicadores de qualidade adotados pela empresa? 
A empresa utiliza indicadores seguindo as normas ISO, os indicadores do Planejamento e 
Controle da Produção, data de entrega dos projetos e pesquisa de satisfação com os clientes. 
 
Em termos de flexibilidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa para fornecimento no seu mercado de atuação? 
A empresa pratica a flexibilidade de data de entrega até com alterações com o produto 
praticamente acabado. Por vezes absorvem o custo de realização das alterações negociadas 
com cada cliente. A empresa não trabalha por contratos, mas possui cláusulas embutidas na 
ordem de compra negociada com o cliente, podendo estabelecer multas pela falha na entrega. 
Para aumentar a flexibilidade a empresa também mantém fornecedores de matéria-prima 
próximos e negociação de preço com os mesmos e com os clientes. 
 
Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas 
pela empresa, em relação à flexibilidade? 
A empresa pode realizar mais turnos de produção, mantém funcionários que exercem várias 
funções dentro de uma produção 100% artesanal.  Destaca-se a dificuldade em encontrar mão-
de-obra qualificada no mercado, com profissionais experientes. 
 
Quais são os principais indicadores de flexibilidade adotados pela empresa? 
Somente se controla a data de entrega. 
 

FIM DA ENTREVISTA 
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 ETAPA EXPLORATÓRIA - FASE 1 – EMPRESA G – E7 

 

Em termos de qualidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa, para seu mercado de atuação? 
Qualidade é atendimento aos requisitos do cliente, que dependem do que ele precisa e qual a 
rapidez que ele requere. Se é pronta entrega ou outro fator. Ele pode solicitar chapas ou tubos 
sem riscos, sem contaminação e para isso também podem enviar um inspetor para testes de 
qualidade tanto na empresa como fora. A Petrobrás, por exemplo, exige Raio-X de solda, que 
a empresa manda para um terceiro realizar, emitindo um laudo posterior, que é apresentado à 
empresa. 
 
Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas 
pela empresa, em relação à qualidade? 
A empresa segue os princípios da ISO 9001 e 14000. Mantém fornecedores certificados e 
envia todos os produtos com certificado para o cliente final. Cada tubo tem uma norma e é 
feito para diversas aplicações e ambientes (praia-corrosão). A empresa realiza treinamentos 
conforme problemas são apresentados. Equipamentos existentes cumprem sua função de 
execução do trabalho, mas não proporcionam melhoria de produção. 
 
Quais são os principais indicadores de qualidade adotados pela empresa? 
A empresa segue o que a norma ou a inspeção do cliente exige. 
 
Em termos de flexibilidade, quais são os critérios mais importantes praticados pela sua 
empresa para fornecimento no seu mercado de atuação? 
A empresa trabalha para atender os prazos do cliente, realizando hora extra ou turnos para 
cumprir a entrega. Os contratos previam multa por atraso. Por vezes o contrato é negociado 
com a terceirização de alguns processos. A empresa também trabalha com a matéria-prima do 
cliente, somente processando a mesma ou servindo como intermediária. 
 
 Em termos de estratégias, quais são as principais iniciativas de longo prazo adotadas 
pela empresa, em relação à flexibilidade? 
A empresa trabalha de acordo com o pedido, por vezes rotulando o produto conforme solicitado. 
Ela realiza controle na expedição do material mas não no recebimento do produto. 

 
Quais são os principais indicadores de flexibilidade adotados pela empresa? 
A empresa não possui indicadores, exceto a própria data de entrega do material ao cliente. 
 

 

FIM DA ENTREVISTA 
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APÊNDICE C- Análise de Conteúdo – Pesquisa Exploratória 

1. Desempenho de Qualidade: 
Critérios de Qualidade praticados pela empresa: 

Entrevistado 1 (E1) – Coordenador de Marketing da Empresa A:  

Atender os detalhamentos técnicos exigidos pelo cliente, produtos com alta durabilidade e qualidade técnica. 
Entrevistado 2 (E2) – Diretor Industrial da Empresa B: 

Acompanhar as normas do mercado local e possíveis modificações nas especificações dos produtos. Produto 
feito a partir do requerimento, necessidade do usuário. Equipamento entra em produção após aprovação do 
desenho. Produtos são personalizados para cada cliente.  
O produto precisa funcionar conforme o previsto e a empresa disponibiliza assistência técnica ao cliente. 
Entrevistado 3 (E3) – Gerente Comercial da Empresa C: 

Qualidade envolve bom atendimento ao cliente, seus prazos e necessidades. Produto deve atender às 
especificações e dimensionais e de equipamento, colocadas no projeto do cliente.  
Atendimento ao projeto, fabricado para atender essa condição do cliente. 
Engenharia realiza o detalhamento mecânico, desenho, moldes e especificações de material e normas que são 
passadas para o cliente para aprovação. Etapas do processo são as mesmas, mas com o produto customizado para 
cada cliente. 
Qualidade nas especificações da matéria-prima, normas do material do fornecedor, auditoria da cadeia produtiva 
envolvida no projeto. Atendimento às normas ISO e certificação Petrobrás, inclusive com inspeções internas 
feitas pelo inspetor do cliente, em várias etapas do processo, inclusive na produção do equipamento. 
Qualidade é atendimento às especificações do cliente. 
Entrevistado 4 (E4) – Diretor Comercial da Empresa D: 

Produtos não precisam de garantia. Pesquisa de mercado com os clientes no desenvolvimento ou modificação de 
produtos, se o produto atende à necessidade dos clientes.  
Produto genérico em sua base, customizado para cada cliente. 
Empresa não segue a norma ISO, mas normas internas e estabelecidas pelo cliente em relação ao projeto e à 
produção. Atende-se às normas, especificações do cliente final, do fabricante, o projeto é aprovado e são 
acompanhadas todas as etapas produtivas. 
A gente tem blocos e os projetinhos que compõem um projeto maior. Há sete anos a gente pegava um projeto e 
fazia bem especial, bem customizado, agora a gente está tentando fugir disso. 
Entrevistado 5 (E5) – Inspetor de Qualidade da Empresa E:  

Qualidade é atendimento à procedimentos e normas. Requisitos da norma IS0 9001. Sem procedimentos e 
normas a empresa não é organizada e isso causa outros fatores negativos. Seguir como deve fazer, porque fazer, 
possuir manual, qualificação de mão-de-obra com certificação dos inspetores, inclusive de acordo com a 
certificação da Petrobrás. 
Entrevistado 6 (E6) – Diretor de Vendas da Empresa F: 

Qualidade não somente dos produtos, mas também dos processos, utilizando programas de qualidade na 
produção, como Kaizen, 5S, garantindo a qualidade do produto em termos de tecnologia a ser oferecida ao 
cliente, com um pacote completo, incluindo embalagens.  
Utilizar mão-de-obra qualificada com treinamentos e cursos de atualização aos seus funcionários. 
Atendimento aos projetos dos clientes, desde a aquisição da matéria-prima até o tratamento térmico, recebendo 
inspetores dos clientes que testam a especificação do produto. Atendimento às normas é uma obrigação e não um 
diferencial. Normas tanto do mercado como de projetos. 
Entrevistado 7 (E7) – Encarregado de Logística da Empresa G: 

Qualidade é atendimento aos requisitos do cliente, do que ele precise e o que ele requeira. 
Envio de inspetor para testes de qualidade na empresa e fora dela. Certificações Petrobrás, dependendo da 
exigência, a empresa terceiriza testes de qualidade, apresentando laudo ao cliente posteriormente. 
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2. Capabilidades de Qualidade: 
Indicadores de Qualidade: 

Entrevistado 1 (E1) – Coordenador de Marketing da Empresa A:  

ISO 9001, Conama, Normas ABNT/NBR. 
Entrevistado 2 (E2) – Diretor Industrial da Empresa B: 

Padrões de qualidade internos, sem medir as fases da produção ou tempo de cada funcionário. Testes de acordo 
com os clientes, dos processos essenciais, como solda, rugosidade ou hidrostático, assim como o teste final. 
Manual possui uma visão geral de cada parte do equipamento e o DataBook, com todos os certificados de todas 
peças que compõem o equipamento, identificando seu fornecedor original, facilitando o rastreamento. 
Entrevistado 3 (E3) – Gerente Comercial da Empresa C: 

Terceirização de processos que a empresa não realiza na sua operação, por fatores tecnológicos. 
Indicadores de produção nos processos essenciais – espessura de solda. Controle de qualidade feito pelos 
próprios funcionários. 
Controle mais aprofundado no recebimento de matéria-prima e certificados. 
Qualidade em relação ao atendimento do projeto. As tolerâncias são definidas pelo cliente, mas visando os 
indicadores de qualidade de normas. 
Relatórios dimensionais do que foi reprovado.  
Entrevistado 4 (E4) – Diretor Comercial da Empresa D: 

Check-list de produção em cada etapa produtiva do processo. 
Entrevistado 5 (E5) – Inspetor de Qualidade da Empresa E:  

Inspeção na compra da matéria-prima pelo fornecedor, o tratamento dado a ela e os resultados. Certificados de 
qualidade de todas as empresas envolvidas naquele processo. Corrida de rastreabilidade. 
Não e verificado quanto se fabrica por hora, somente se está dentro dos padrões estabelecidos no projeto do 
cliente. 
Treinamento de pessoal, rotatividade no setor de qualidade, perda de conhecimento dos funcionários. 
Entrevistado 6 (E6) – Diretor de Vendas da Empresa F: 

A empresa utiliza indicadores seguindo as normas ISO, os indicadores do Planejamento e Controle da Produção, 
data de entrega dos projetos e pesquisa de satisfação com os clientes. 
Entrevistado 7 (E7) – Encarregado de Logística da Empresa G: 

A empresa segue o que a norma ou a inspeção do cliente exige. 
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3. Estratégias de Qualidade: 
Iniciativas de longo prazo adotadas pela empresa em relação à Qualidade: 

Entrevistado 1 (E1) – Coordenador de Marketing da Empresa A:  
Produtos adaptados para a necessidade do cliente, ou seja, apresentar a melhor alternativa para o problema 
do cliente. 
Entrevistado 2 (E2) – Diretor Industrial da Empresa B: 
Manutenção de funcionários que acompanham as mudanças do mercado. Padrão de desempenho para que 
os funcionários não tenham conflito de treinamento.  
Falta de pessoal qualificado e a um custo acessível para a empresa em posições que exigem conhecimento 
específico (soldador).  
A habilidade dos funcionários é praticamente artesanal, contudo, caso sejam necessárias modificações na 
forma de trabalho – exemplo da grama para o polimento – o chefe da produção fica a cargo da programação 
de treinamento. 
Entrevistado 3 (E3) – Gerente Comercial da Empresa C: 
Treinamento do pessoal e conhecimento do produto, pra que serve, porque é importante para que os 
funcionários, na hora que estiverem produzindo, eles tenham um sentimento de responsabilidade para 
aquela atividade, que vai refletir na qualidade. 
Como o mercado é sazonal, procuramos manter os funcionários qualificados dentro da empresa. 
Melhoria nos equipamentos de produção em relação à mão-de-obra qualificada, pois há escassez da mesma. 
Fornecedores devem possuir certificação e, em alguns casos, recebem auditoria para avaliar sua 
capacidade, qualidade, a parte de instrumentação, principalmente, se eles são qualificados ou não. 
Entrevistado 4 (E4) – Diretor Comercial da Empresa D: 
Acompanhamento da produção por instrumentos, acompanhamento visual também em relação a riscos ou 
trincas e acaba trocando o bloco. 
Quando não é a gente que instala, aí o treinamento é feito pelo próprio técnico da fabricante. Se é a gente 
que instala a gente que dá treinamento para a pessoa que vai operar e a pessoa que vai dar manutenção para 
o produto. Reciclagem do corpo de Engenharia, surgimento de nova tecnologia. Multinacional leva 
funcionários treinados. 
Entrevistado 5 (E5) – Inspetor de Qualidade da Empresa E:  
Planejamento da própria qualidade. Treinamentos, levantamento de dados comparativos de requisitos de 
norma, garantir certificação da empresa e dos fornecedores, técnicos certificados para inspeção. 
Entrevistado 6 (E6) – Diretor de Vendas da Empresa F: 
Programas de treinamento interno e externo, mas sem política de retenção de funcionários. Não há uma 
campanha explícita pela adoção de nova tecnologia, que poderia ser melhorada no sentido de aquisição da 
mesma. 
Entrevistado 7 (E7) – Encarregado de Logística da Empresa G: 
Seguir os princípios da ISO 9001 e 14000, mantendo fornecedores certificados e envio de certificados para 
o cliente final. Treinamento conforme problemas são apresentados. Equipamentos existentes cumprem sua 
função de execução do trabalho, mas não proporcionam melhoria de produção. 
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4. Desempenho de Flexibilidade: 
Critérios de Flexibilidade praticados pela empresa: 

Entrevistado 1 (E1) – Coordenador de Marketing da Empresa A:  

Atender aos prazos exigidos pelos clientes, uma vez que a construção de uma fábrica tem datas (milestones) bem 
determinadas.  
Nosso equipamento é construído em cima do detalhamento do cliente, ou seja, cada projeto é individual e 
adaptado à necessidade do cliente. 
Cada equipamento é único e o capital humano é muito importante, pessoas com a capacidade de se adaptar. Nós 
somos alfaiates. 
Entrevistado 2 (E2) – Diretor Industrial da Empresa B: 

A empresa consegue se comprometer a modificar o produto desde que não comprometa sua resistência ou 
funcionamento. Modificações devem ser aceitas pelas normas de mercado. Portfólio pronto de produtos. 
Entrevistado 3 (E3) – Gerente Comercial da Empresa C: 

Etapa de levantamento de custo e prazo. Os impactos são passados para aprovação do cliente, que por vezes, 
desiste de modificações pequenas. 
Cliente é essencial no processo de aprovação da produção, que possui várias fases, com alto contato, portanto 
modificações podem acontecer, mas com menor frequência. 
Data de entrega passa a ser contada após todas as etapas de aprovação. 
A adição de mais recursos de materiais, humanos, carga horária extra adicional são passados para aprovação do 
cliente.  
Entrevistado 4 (E4) – Diretor Comercial da Empresa D: 

Projeto eletrônico flexível, a questão dos módulos para atendimento dos projetos do cliente a um melhor prazo. 
Configuração do produto com base padronizada e posterior customização. 
Melhoria no tempo para apresentação de um projeto - de 2 meses para 20 dias.  
Entrevistado 5 (E5) – Inspetor de Qualidade da Empresa E:  

O fornecedor sempre tem que ser flexível ao cliente, porque o projeto é dele. Então se ele pediu para fazer 
alguma alteração é porque já foi feito um estudo, um projeto sobre isso para fazer esta alteração.  
Se você quer fazer um furo numa peça e depois quer fazer um furo maior na frente você pode fazer esse furo, 
mas isso tudo com intermédio entre cliente e fornecedor. 
Muitas vezes mudando um cálculo já muda todo o projeto e mudando todo o projeto, muda toda a solda. Uma 
norma pede uma coisa a outra vai pedir duas a mais, então muda muita coisa. 
Entrevistado 6 (E6) – Diretor de Vendas da Empresa F: 

A empresa pratica a flexibilidade de data de entrega até com alterações com o produto praticamente acabado. Por 
vezes absorvem o custo de realização das alterações negociadas com cada cliente. 
Entrevistado 7 (E7) – Encarregado de Logística da Empresa G: 

A empresa trabalha para atender os prazos do cliente, realizando hora extra ou turnos para cumprir a entrega. Por 
vezes o contrato é negociado com a terceirização de alguns processos. A empresa também trabalha com a 
matéria-prima do cliente, somente processando a mesma ou servindo como intermediária. 
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5. Capabilidades de Flexibilidade: 
Indicadores de Flexibilidade: 

Entrevistado 1 (E1) – Coordenador de Marketing da Empresa A:  

Treinamento dos funcionários, trabalhar o capital humano e políticas de retenção destes funcionários. 
Entrevistado 2 (E2) – Diretor Industrial da Empresa B: 

Produção celular e conhecimento dos funcionários. 
Entrevistado 3 (E3) – Gerente Comercial da Empresa C: 

Melhoria dos equipamentos de produção a fim de não terceirizar processos produtivos, obedecendo ao 
cronograma de projeto, evitando entrar na fila do fornecedor de serviços. 
Sazonalidade interfere no planejamento da melhoria da capacidade de produção. “De Agosto até Janeiro deste 
ano, nós produzimos 10% da nossa capacidade. Agora, em Janeiro, Fevereiro, Março, estaremos produzindo a 
110%.” 
Entrevistado 4 (E4) – Diretor Comercial da Empresa D: 

Geralmente uma mudança no projeto apresenta uma grande quebra nas necessidades. É mais comum modificar a 
data que o projeto. 
Entrevistado 5 (E5) – Inspetor de Qualidade da Empresa E:  

Prazo de entrega, confiabilidade do cliente, flexibilidade com seus funcionários. Se o cliente tem a plena certeza 
de que está fazendo certo, aí não precisa de inspeção, não precisa de paradas na sua linha.  
Entrevistado 6 (E6) – Diretor de Vendas da Empresa F: 

Somente se controla a data de entrega. 
Entrevistado 7 (E7) – Encarregado de Logística da Empresa G: 

A empresa não possui indicadores, exceto a própria data de entrega do material ao cliente. 
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6. Estratégias de Flexibilidade: 
Iniciativas de longo prazo adotadas pela empresa em relação à Flexibilidade: 

Entrevistado 1 (E1) – Coordenador de Marketing da Empresa A:  

Revisar processos e equipamentos para atender prazos cada vez mais curtos exigidos pelos clientes sem perder a 
qualidade e a tradição. 
Tabela de cronograma e Engenharia de Orçamentos como negociação técnica e comercial dos desenhos de cada 
produto. 
Contratos podem ser alterados, realização de adendos para cobranças adicionais. 

Entrevistado 2 (E2) – Diretor Industrial da Empresa B: 

Prazo de entrega pode ser adiantado ou atrasado, o próprio cliente pode prorrogar os prazos, dentro das 
possibilidades da empresa.  
A empresa se organiza de acordo com o Projeto e não mantém tempos de produção rígidos ou um cronograma 
detalhado da confecção do pedido, sendo somente controlado que cada funcionário trabalhe em uma tarefa 
específica do início ao fim para que não haja diferença no produto final, devido sua produção ser próxima do 
artesanal. 
Estoques mantidos nos fornecedores, que são no mínimo 3 para cada produto. 
Dificuldade em conseguir fornecedores certificados.  
Entrevistado 3 (E3) – Gerente Comercial da Empresa C: 

Realização de hora-extra, contratação de novos funcionários, terceirização ou remanejamento de produção.  
Terceirização acontece em partes do processo produtivo, mas a empresa detém a montagem final. 
Remanejamento da produção (caldeiraria para corte laser) para realização em outras máquinas, a fim de ganhar 
tempo de produção, mas a um custo maior.  
Entrevistado 4 (E4) – Diretor Comercial da Empresa D: 

Projeto flexível de produtos, modularização e projetistas. 
Aquisição de tecnologia para diminuição de prazos, melhorando o processo de produção. 
Sazonalidade segundo o cronograma do cliente, que geralmente é no final do ano. 
Entrevistado 5 (E5) – Inspetor de Qualidade da Empresa E:  

Realização de turnos, horas-extras. Difícil a contratação de pessoal devido a sazonalidade. Terceirização é mais 
comum a fim de aperfeiçoar o tempo de projeto. 
Entrevistado 6 (E6) – Diretor de Vendas da Empresa F: 

A empresa pode realizar mais turnos de produção, mantém funcionários que exercem várias funções dentro de 
uma produção 100% artesanal.  Destaca-se a dificuldade em encontrar mão-de-obra qualificada no mercado, com 
profissionais experientes. 
Manter fornecedores de matéria-prima próximos e negociação de preço com os mesmos e com os clientes. 
Entrevistado 7 (E7) – Encarregado de Logística da Empresa G: 

Empresa trabalha na configuração do pedido na expedição de material, contudo falta controle no recebimento de 
produto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

190

APÊNDICE D - Questionário Segunda Fase – Pesquisa Descritiva 

Esta pesquisa é um levantamento sobre o significado do desempenho entre diferentes 
empresas envolvidas dentro de uma mesma cadeia de suprimentos, em empresas de 
manufatura de bens de capital. 
 
Bloco 1: Dados do Respondente  
 

Nome (opcional):___________________________________________________________________  
 

Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.):____________________ 
 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):____________________________________ 
 

Tempo na função: ( ) até 2 anos; ( ) Entre 2 e 5 anos; ( ) Acima de 5 anos  
 

Tempo na empresa: ( ) até 2 anos; ( ) Entre 2 e 5 anos; ( ) Acima de 5 anos  
 

Bloco 2: Dados da Empresa  
 

Nome da Empresa:__________________________________________________________________  
 

Ramo de Atividade:_________________________________________________________________  
 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE/IBGE): _____________________________  
 

Município: _____________________________________________ UF: _______________________  
 

Origem do Capital: (  ) Nacional (  ) Multinacional (  ) Ambos 
 

Produção: (  ) Seriada (  ) Por lote (  ) Sob pedido (  ) Outras, especificar:______________________ 
 

 

Número de empregados da empresa em 2011 (classificação utilizada pelo SEBRAE):  

(  ) até 19 empregados  
 

(  ) 20 a 99 empregados  
 

(  ) 100 a 499 empregados  
 

(  ) 500 e mais empregados  
 
Faturamento anual da empresa em 2011 (classificação do BNDES):  

(  ) até R$ 16,0 milhões 
 

(  ) entre R$ 16,0 e R$ 90,0 milhões  
 

(  ) entre R$ 90,0 milhões e R$ 300,0 milhões  
 

(  ) acima de R$ 300,0 milhões  
 

Distribuição e vendas: ____% mercado interno ___% mercado externo ___% outros 
 

A sua empresa, na sua opinião, é considerada: 

(   ) Cliente (Comprador) de fabricantes de equipamentos e de componentes (para reparos ou 

reformas  

       de equipamentos) do setor de bens de capital; 

(   ) Fornecedora de materiais e componentes para fabricantes de equipamentos; 

(   ) Fabricante de equipamentos 
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Bloco 3: Neste bloco relacionam-se os critérios de qualidade considerados como 
importantes na decisão dos negócios relacionados à máquinas e equipamentos. Por 
gentileza assinale com um “x” a alternativa que melhor corresponde à situação de sua 
empresa, de acordo com a legenda abaixo: 
 
DT: Discordo Totalmente 
DM: Discordo Muito 
DP: Discordo Pouco 
CP: Concordo Pouco 
CM: Concordo Muito 
CT: Concordo Totalmente 

 
ASSERTIVAS - QUALIDADE DT DM DP CP CM CT

1 Para a minha empresa, qualidade significa conformidade com as 
normas do mercado (Ex: ISO, 6 Sigma ...) 

     
  

2 Minha empresa possui uma política de retenção de funcionários  
     

  

3 Uma alteração de produto ou lançamento deve ser aprovada 
pelos departamentos envolvidos 

     
 

4 A área produtiva da minha empresa pode ser considerada como 
tecnologicamente atualizada 

     
 

5 Minha empresa realiza programas de melhoria contínua      
 

6 Minha empresa possui uma pessoa responsável pelo 
acompanhamento das mudanças de normas vigentes do mercado 

     
 

N
or

m
as

 

7 A minha empresa realiza um programa de qualificação de 
fornecedores 

     
  

1 Meus clientes realizam inspeções regulares na produção de seu 
equipamento 

     
  

2 A produção somente é iniciada após todas as etapas de 
aprovação de um Projeto pelo cliente 

     
  

3 Minha empresa realiza reuniões de planejamento antes de iniciar 
uma nova produção 

     
  Pr

oj
et

o 

4 Para a minha empresa, qualidade significa conformidade com as 
especificações do cliente 

     
 

1 
Minha empresa não realiza alterações técnicas que 
comprometam resistência, funcionamento e qualidade do 
produto 

     

  

2 Minha empresa investe na melhoria dos equipamentos de 
produção 

     
 

3 Minha empresa realiza ou acompanha a instalação do 
equipamento no cliente 

     
 

4 Minha empresa realiza treinamento no cliente, para os 
operadores dos equipamentos 

     
 

5 Minha empresa realiza treinamento de funcionários, com base 
nas normas existentes 

     
  

Eq
ui

pa
m

en
to

 

6 Minha empresa realiza programas de manutenção preventiva 
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Bloco 4: Neste bloco relacionam-se os critérios de flexibilidade considerados como 
importantes na decisão dos negócios relacionados à máquinas e equipamentos. Por 
gentileza assinale com um “x” a alternativa que melhor corresponde à situação de sua 
empresa, de acordo com a legenda abaixo: 
 
DT: Discordo Totalmente 
DM: Discordo Muito 
DP: Discordo Pouco 
CP: Concordo Pouco 
CM: Concordo Muito 
CT: Concordo Totalmente 

 

ASSERTIVAS - FLEXIBILIDADE DT DM DP CP CM CT

1 Minha empresa opera com a terceirização de alguns processos 
produtivos  

     
 

2 Minha empresa configura diferentes turnos de trabalho, caso seja 
necessário 

     
  

3 Minha empresa possui mecanismos de transporte alternativo ao cliente 
final (Ex: embarque aéreo, marítimo, ferroviário) 

     
 

4 A minha empresa realiza alterações de produção mediante aprovação do 
cliente para custos adicionais 

     
  

5 Minha empresa aceita modificações no contrato, durante o período de 
fabricação do equipamento 

     
  

6 Minha empresa pratica flexibilidade de prazos de entrega para se adaptar 
a uma mudança de cronograma do cliente  

     
 

7 O equipamento é entregue ao cliente, juntamente com seu manual de 
operações 

     
 

8 Minha empresa pratica a flexibilidade de arranjo produtivo na produção 
de um equipamento 

     
 

9 A minha empresa tem facilidade em encontrar fornecedores em seu 
mercado de atuação 

     
 

D
at

a 
de

 E
nt

re
ga

 

10 Os programadores podem ajustar a produção, sem autorização formal da 
chefia 

     
  

1 Minha empresa está preparada para realizar mudanças nos volumes de 
produção 

     
  

2 Minha empresa possui um contrato claro com volumes mínimos e 
máximos de compra 

     
  

V
ol

um
e 

3 Minha empresa possui regras claras para o tratamento de pedidos 
urgentes 

     
  

1 Meu produto é configurado com uma base padronizada      
 

2 Meu produto é customizado para cada projeto de cliente      
 

3 Os funcionários são treinados para produzir diferentes produtos      
 

4 Na minha empresa as áreas produtivas estão configuradas para produzir 
variedade de produtos 

     
  

M
ix

 

5 Meu cliente pode contribuir com desenhos prontos no desenvolvimento 
de seu projeto 
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Bloco 5: Neste bloco relacionam-se as assertivas referentes ao desempenho financeiro e 
operacional da empresa. Levando em consideração o desempenho obtido nos últimos 3 
anos, por gentileza assinale com um “x” a alternativa que melhor corresponde à situação 
de sua empresa, de acordo com a legenda abaixo: 
 
DT: Discordo Totalmente 
DM: Discordo Muito 
DP: Discordo Pouco 
CP: Concordo Pouco 
CM: Concordo Muito 
CT: Concordo Totalmente 

 

ASSERTIVAS – DESEMPENHO DT DM DP CP CM CT

1 A minha empresa reduziu o tempo de ciclo de entrega de 
pedidos 

    
  

 

2 A minha empresa aumentou sua taxa de entrega dentro do 
prazo 

    
  

 

3 O índice de queixa dos clientes quanto à qualidade do produto 
reduziu 

    

 

 

4 A minha empresa reduziu a quantidade de problemas nas áreas 
produtivas 

    

  

 

5 Minha empresa reduziu o volume de reclamações de pós-
venda e devoluções 

    
  

 

6 A lucratividade da empresa aumentou     
 

 

7 A taxa de crescimento das vendas aumentou 
    

 
 

 
 
Obrigado pela colaboração! 
 

Caso queira ter acesso aos resultados, por favor insira um endereço de e-mail válido que será utilizado 
unicamente para este fim:_______________________________________ 
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Apêndice E: Análise Fatorial Exploratória – Componentes Principais – 42 variáveis 

COMPONENTES PRINCIPAIS CONS 
TRUTO CÓDIGO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COMUNA
LIDADE 

ECQ1 0,10 0,04 0,18 0,58 -0,02 0,25 -0,02 0,02 0,49 -0,02 -0,25 -0,08 0,753 
ECQ2 0,15 0,69 0,14 -0,15 0,13 -0,12 0,11 -0,18 0,14 0,11 0,20 -0,08 0,688 
ECF1 0,04 -0,03 0,21 0,08 0,00 -0,10 -0,03 -0,08 0,07 -0,03 0,11 0,87 0,849 

ES
TR

A
TÉ

G
I

A
S 

C
O

R
PO

R
A

 
TI

V
A

S 

ECF2 -0,05 0,17 -0,05 0,05 -0,03 0,17 -0,04 0,22 0,11 0,04 0,82 0,09 0,814 
ENQ1 0,64 0,32 0,07 0,15 0,15 0,20 0,20 0,05 -0,17 0,25 -0,04 0,31 0,839 
ENQ2 0,52 0,22 0,03 0,01 0,15 0,23 0,27 0,29 0,43 0,05 -0,07 -0,07 0,744 
ENQ3 0,50 -0,15 -0,01 -0,10 0,41 -0,11 -0,26 -0,04 0,23 0,00 0,05 -0,35 0,701 
ENQ4 0,77 0,01 -0,05 0,05 -0,03 0,15 0,00 0,12 0,08 0,09 -0,07 0,10 0,662 
ENQ5 0,69 0,29 0,14 0,06 -0,03 -0,05 -0,04 0,00 -0,12 0,07 0,02 -0,15 0,624 
ENQ6 0,72 0,38 0,06 0,03 0,21 0,14 0,03 0,06 -0,04 -0,13 0,19 0,11 0,804 
ENQ7 0,57 0,13 0,24 0,09 -0,02 0,28 0,24 0,18 -0,10 0,14 0,35 -0,16 0,761 
ENF1 0,29 0,06 0,28 -0,03 0,18 0,46 -0,13 -0,20 0,26 -0,09 -0,06 -0,03 0,543 
ENF2 0,09 -0,30 0,40 -0,05 0,18 0,22 0,30 0,13 0,46 0,10 0,03 0,28 0,746 
ENF3 0,00 0,15 0,70 0,14 0,05 0,08 -0,04 -0,11 0,17 -0,09 0,29 0,01 0,671 
ENF4 0,27 0,07 0,70 0,01 -0,13 -0,03 -0,14 0,24 0,08 0,00 -0,07 0,13 0,694 
ENF5 0,00 -0,01 0,71 0,00 0,11 0,26 0,15 0,12 -0,02 0,05 -0,13 0,13 0,648 
ENF6 0,49 -0,07 0,37 0,00 0,14 -0,01 -0,10 -0,16 0,09 0,29 -0,11 -0,03 0,544 
ENF7 -0,10 0,27 0,15 0,08 0,00 -0,01 0,08 -0,04 0,73 0,06 0,09 0,06 0,675 
ENF8 0,28 0,21 -0,06 -0,04 0,10 -0,22 -0,01 -0,09 0,28 0,69 0,07 0,00 0,745 

ES
TR

A
TÉ

G
IA

S 
D

E 
N

EG
Ó

C
IO

S 

ENF9 0,09 0,12 0,05 -0,10 0,22 0,29 -0,08 0,03 -0,11 0,78 0,00 -0,03 0,791 
EFQ1 0,29 0,07 0,19 0,39 0,22 -0,21 0,26 -0,24 -0,32 -0,01 0,34 -0,03 0,721 
EFQ2 0,31 -0,06 0,13 0,49 -0,06 -0,07 0,18 0,00 -0,23 -0,03 0,53 0,11 0,746 
EFF1 0,11 0,33 -0,11 -0,10 0,34 0,13 0,60 -0,11 0,00 -0,12 -0,01 0,08 0,675 
EFF2 0,02 -0,01 0,08 0,16 -0,03 -0,10 0,69 0,22 -0,11 0,06 0,29 -0,30 0,750 
EFF3 0,00 -0,07 0,01 0,00 0,19 0,10 -0,63 0,01 -0,19 0,05 0,10 -0,09 0,506 
EFF4 0,28 0,38 0,29 -0,02 0,08 -0,13 0,31 0,36 0,27 0,29 0,13 0,04 0,734 

ES
TR

A
TÉ

G
IA

S 
FU

N
C

IO
N

A
IS

 

EFF5 0,08 0,09 0,27 0,02 -0,07 0,16 0,02 0,69 0,01 0,18 0,12 -0,20 0,684 

CQ1 0,05 -0,03 0,10 -0,09 -0,07 0,79 -0,13 0,03 0,03 -0,02 0,08 -0,09 0,683 

CQ2 0,44 0,22 0,10 0,11 0,12 0,57 0,11 0,06 0,00 0,23 0,07 0,06 0,675 

CQ3 0,47 0,21 0,04 0,16 -0,02 0,48 0,21 0,28 -0,04 0,22 0,11 0,04 0,714 

CF1 0,25 0,42 0,08 -0,04 0,46 0,15 0,14 0,12 -0,18 -0,11 -0,06 0,14 0,580 

CF2 0,39 0,43 0,16 0,01 0,45 -0,05 0,14 0,24 0,16 0,01 0,07 0,15 0,697 

CF3 0,20 -0,06 -0,18 0,14 0,75 0,09 -0,09 -0,04 0,16 0,20 0,03 0,09 0,747 

CF4 -0,13 0,11 0,17 0,11 0,74 -0,05 -0,06 0,02 -0,09 0,13 -0,06 -0,09 0,659 C
A

PA
B

IL
ID

A
D

E 

CF5 0,15 0,21 0,38 0,26 0,41 -0,09 0,14 -0,02 0,14 0,31 0,06 -0,08 0,603 

DSP1 0,07 0,78 -0,03 0,02 -0,01 0,29 0,01 0,12 0,04 0,20 0,16 0,01 0,780 

DSP2 0,27 0,76 0,13 0,14 -0,01 -0,06 0,00 0,23 0,27 0,03 -0,02 0,00 0,815 

DSP3 0,11 0,24 -0,06 0,09 0,09 -0,07 0,02 0,67 0,00 -0,28 0,15 0,09 0,646 

DSP4 0,17 0,50 -0,14 0,33 -0,05 0,08 0,20 0,23 -0,05 0,21 -0,08 0,08 0,568 

DSP5 0,16 0,57 0,06 0,21 0,32 0,06 0,13 0,40 0,01 -0,07 -0,12 -0,15 0,729 

DSP6 -0,07 0,01 0,07 0,87 0,03 -0,06 -0,01 -0,02 0,08 0,01 0,08 0,03 0,782 D
ES

EM
PE

N
H

O
 

DSP7 0,13 0,08 -0,04 0,76 0,20 -0,01 0,00 0,14 -0,02 -0,09 0,09 0,07 0,675 

Eigenvalue 9,161 2,843 2,613 2,395 2,311 1,765 1,587 1,546 1,474 1,444 1,177 1,149  

α-Cronbach 0,824 0,753 0,500 - 0,721 0,692 0,150 - - - - -  

AVE 10,801 9,064 6,182 6,045 6,038 5,386 4,887 4,854 4,723 4,525 4,140 3,512  

AVE Acum. 10,801 19,865 26,047 32,093 38,130 43,516 48,402 53,256 57,979 62,504 66,645 70,157  

       
       
       
       

Variável Latente 

N
eg

óc
io

s  
Q

ua
lli

da
de

 

D
es

em
pe

nh
o 

N
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óc
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s 
Fl
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 C
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Fl
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C
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Q
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e 

Fu
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Fl
ex
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ili

da
de

 

      
KMO/MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,648; n = 85 casos.  
Bartlett’s Test of Sphericity – Approx.Chi-Square = 1.805,052; df. 861; Sig. 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice F: Análise Fatorial Exploratória – Componentes Principais – 16 variáveis 

COMPONENTES 
PRINCIPAIS CONSTRUTO CÓDIGO

1 2 3 
COMUNALIDADE 

ENQ1 0,67 0,41 0,16 0,640 

ENQ2 0,54 0,42 0,18 0,505 

ENQ3 0,45 -0,26 0,50 0,524 

ENQ4 0,81 0,02 0,04 0,655 

ENQ5 0,68 0,18 0,07 0,504 

ENQ6 0,75 0,36 0,19 0,722 ES
TR

A
TÉ

G
IA

S 

ENQ7 0,68 0,26 -0,01 0,532 

CF1 0,24 0,45 0,37 0,402 

CF2 0,37 0,53 0,46 0,634 

CF3 0,18 -0,03 0,76 0,613 

CF4 -0,19 0,12 0,79 0,678 

C
A

PA
B

IL
ID

A
D

E 

CF5 0,15 0,31 0,57 0,445 

DSP1 0,16 0,78 -0,02 0,630 

DSP2 0,29 0,75 0,06 0,647 

DSP4 0,16 0,69 -0,05 0,504 

D
ES

EM
PE

N
H

O
 

DSP5 0,12 0,72 0,31 0,633 
Eigenvalue 3,521 3,401 2,345   
a-Cronbach 0,833 0,799 0,721  

AVE 22,008 21,257 14,658  
AVE Acum. 22,008 43,265 57,923  

Variável Latente 

Es
tra

té
gi

a 

D
es

em
pe

nh
o 

C
ap

ab
ili

da
de

 

 

KMO/MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,786; n = 85 casos.  

Bartlett’s Test of Sphericity – Approx.Chi-Square = 594,772; df. 120; Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice G: Análise Fatorial Exploratória – Componentes Principais – 13 variáveis 

COMPONENTES 
PRINCIPAIS CONSTRUTO CÓDIGO

1 2 3 
COMUNALIDADE 

ENQ1 0,74 0,31 0,18 0,673 

ENQ2 0,53 0,44 0,11 0,488 

ENQ4 0,83 0,00 0,07 0,687 

ENQ5 0,68 0,19 0,05 0,495 

ENQ6 0,76 0,32 0,14 0,706 ES
TR

A
TÉ

G
IA

S 

ENQ7 0,71 0,21 -0,03 0,550 

CF3 0,24 -0,08 0,78 0,667 

CF4 -0,14 0,10 0,84 0,741 

C
A

PA
B

IL
ID

A
D

E 

CF5 0,20 0,29 0,63 0,515 

DSP1 0,19 0,78 0,00 0,645 

DSP2 0,27 0,80 0,05 0,714 

DSP4 0,20 0,68 0,03 0,503 

D
ES

EM
PE

N
H

O
 

DSP5 0,14 0,74 0,29 0,648 
Eigenvalue 3,335 2,827 1,871   
a-Cronbach 0,851 0,799 0,658  

AVE 25,653 21,746 14,389  
AVE Acum. 25,653 47,398 61,787  

Variável Latente 

Es
tra

té
gi

a 

D
es

em
pe

nh
o 

C
ap

ab
ili

da
de

 

 

KMO/MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,795; n = 85 casos.  

Bartlett’s Test of Sphericity – Approx.Chi-Square = 440,849; df. 78; Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice H: Modelo estimado Teórico-Empírico – Estratégia e Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Modelo estimado pelo Software SmartPLS, versão 2.0.M3 (RINGLE et.al., 2005) – Path Weighting Scheme 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Apêndice I: Valores de t de Student – modelo conceitual Estratégia e Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Significâncias estimadas por bootstrap pelo Software SmartPLS, versão 2.0.M3 
(RINGLE et.al., 2005) com n= 85 e 2.000 repetições 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Membro da Comissão do Conselho do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.  

03/2009 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Universitário, .  

Cargo ou função 
Composição da Comissão do Conselho de Curso Superior Tecnológico em Logística Empresarial.  

02/2008 - Atual

Ensino, Tecnologia em Logística, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 
Logística de Serviços 
Qualidade e Produtividade 
Comércio Exterior e Logística Internacional 
Gestão Empresarial 

08/2007 - Atual

Ensino, Administração com Ênfase em Comércio Exterior, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 
Gestão Internacional e Alianças Estratégicas 
Estágio Supervisionado 
Fundamentos do Comércio Exterior 
Sistemática do Comércio Exterior 
TGI - Orientação de Trabalho de Graduação Interdisciplinar 
Transportes e Seguros 

02/2009 - 06/2010

Ensino, Engenharia, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 
Administração da Produção 
Logística, Transportes e Cadeia de Suprimentos 

02/2008 - 12/2009

Ensino, Administração, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 
Orientação Profissional e Mercado de Trabalho e Projeto Universidade em Ação 

02/2008 - 07/2008

Ensino, Ciência da Computação, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 
Administração de Empresas 
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Creative Design Ltda., CREATIVE, Brasil. 

Oakley do Brasil Ltda., OAKLEY, Brasil. 

Dayco Power Transmission Ltda, DAYCO, Brasil. 

Coord3 Brasil Ltda, COORD3, Brasil. 

Vínculo institucional

2006 - 2010

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente Sênior de Importação e Exportação, Carga horária: 44 

Vínculo institucional

2006 - 2006

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Coordenadora de Produção, Carga horária: 44 

Vínculo institucional

2003 - 2006

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente de Comércio Exterior Pleno, Carga horária: 44 

Vínculo institucional

2001 - 2003

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente Comercial, Carga horária: 44 

Vínculo institucional

1999 - 2000

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Recepcionista, Carga horária: 44 

Áreas de atuação 

1. 

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas.  

2. 

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: COMÉRCIO EXTERIOR.  

3. 

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: LOGÍSTICA EMPRESARIAL.  

4. 

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: RELAÇÕES INTERNACIONAIS.  

Idiomas 

CNPq | Uma agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Page 4 of 8Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Giovana Gavioli)

17/9/2012http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4277784Z6



Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.  

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.  

Prêmios e títulos 

2010

Paraninfa dos formandos da Turma de Administração com ênfase em Comércio Exterior, Universidade Cruzeiro do Sul.  

2009

Mérito Acadêmico pela excelente Avaliação Docente, Universidade Cruzeiro do Sul.  

2008

2º lugar no Programa Universidade em Ação - Uniação, Universidade Cruzeiro do Sul.  

Produções

Produção bibliográfica

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

Apresentações de Trabalho

1. 

GAVIOLI, G. ; MENDONCA, M. C. S. ; CANO, C. . A Capacitação Profissional em Gestão Ambiental em Cursos Superiores de Tecnologia em Logística por 
meio da Pesquisa Interdisciplinar sobre Aplicações da Logística Reversa. In: XVIII SIMPEP - Simpósio de Engenharia de Produção, 2011, Bauru. A 
Capacitação Profissional em Gestão Ambiental em Cursos Superiores de Tecnologia em Logística por meio da Pesquisa Interdisciplinar sobre Aplicações da 
Logística Reversa, 2011.  

2. 

GAVIOLI, G. ; MALULI, L. M. ; CARINA, E.C ; BASILE, S. . Estudo dos resultados obtidos nos estágios realizados em cursos de graduação em 
administração de uma Universidade Privada da cidade de São Paulo. In: XXII Enangrad - Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, 
2011, São Paulo. Estudo dos resultados obtidos nos estágios realizados em cursos de graduação em administração de uma Universidade Privada da cidade 
de São Paulo, 2011.  

3. 

GAVIOLI, G. ; MARCONDES, R. . Recursos e Competências como formas de atingir um desempenho eficiente e eficaz. In: XIV SEMEAD - Seminários em 
Administração, 2011, São Paulo. Recursos e Competências como formas de atingir um desempenho eficiente e eficaz, 2011.  

4. 

GAVIOLI, G. ; MENDONCA, M. C. S. ; SILVA, PAULO H.R. . Aplicação do Programa 5S em um Sistema de Gestão de Estoques de uma indústria de 
eletrodomésticos e seus impactos na racionalização de recursos. In: XII Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais, 
2009, São Paulo. SIMPOI 2009. São Paulo, 2009.  

1. 

GAVIOLI, G. ; MENDONCA, M. C. S. ; CANO, C. . A Capacitação Profissional em Gestão Ambiental em cursos superiores de Tecnologia em Logística por 
meio da pesquisa interdisciplinar em aplicações de Logística Reversa. 2011. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).  

2. 

GAVIOLI, G. ; MALULI, L. M. ; BASILE, S. ; CARINA, E.C . Estudo dos resultados obtidos nos estágios realizados em cursos de graduação em 
administração de uma Universidade Privada da Cidade de São Paulo. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).  

3. 

GAVIOLI, G. ; CANO, C. . A integração da Logística Internacional e a Administração da Produção - a importância da adequação de processos produtivos 
para a exportação. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).  

4. 

GAVIOLI, G. . Os caminhos do Profissional de Comércio Exterior. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).  
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Demais tipos de produção técnica

5. 

GAVIOLI, G. ; GENTIL, H. (Hebert Gentil) ; SANTOS, D. ; LEME, S (Sueli Leme) ; Lombardo, A.C ; BANDEIRA, E. . Estudo de Mercado da empresa
Metalfrio Solutions. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).  

1. 

GAVIOLI, G. ; BANDEIRA, E. . Aplicação do 5S em um sistema de Gestão de Estoques e seus impactos na redução de custos. 2008. (Artigo Científico).  

2. 

GAVIOLI, G. . ESTUDO DE CASO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS - Companhia de Gás de São Paulo. 2008. (Artigo Científico).

3. 

GAVIOLI, G. . Utilização da tecnologia de informação como ferramenta para a redução de custos logísticos. 2008. (Artigo Científico).  

Bancas 

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1. 

GAVIOLI, G.. Participação em banca de Newton Almeida de Souza Junior. Análise de Obtenção de Gêneros Alimentícios no Pama-LS. 2012. Monografia 
(Aperfeiçoamento/Especialização em MBA Supply Chain) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

2. 

GAVIOLI, G.. Participação em banca de Luciana França Rosa Freitas. Proposta de Utilização da Energia Solar Fotovoltaica para Provimento da Energia 
Elétrica em Manobras Militares. 2012. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA Supply Chain) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

3. 

SOUSA, J. A.; GAVIOLI, G.. Participação em banca de João Alves de Sousa. Reestruturação do Suprimento de Matéria-prima da empresa Arcelor Mittal - 
Unidade São Paulo. 2011. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Logística Empresarial) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

4. 

GAVIOLI, G.; MENDONCA, M. C. S.. Participação em banca de ROCHA, M.. Projetos Sociais Consultorias Arte e Vida, Maximum, Ação Consultoria, Grupo 
Estratégia. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Administração de Empresas) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

1. 

ALVES, L.A.; SILVA, C. S.; GAVIOLI, G.. Participação em banca de Andressa Lima Alves.Projeto de Extensão da XI Edição do Programa Universidade em 
Ação. 2011 - Universidade Cruzeiro do Sul.  

2. 

GAVIOLI, G.. Participação em banca de Roniel de Souza Fernandes Filho.Logística e centralizaçao do poder. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Administração) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

3. 

GAVIOLI, G.. Participação em banca de Heber Vaz da Silva.Proposta de implementação de CRM em empresa de pequeno porte na cidade de São Paulo. 
2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

4. 

GAVIOLI, G.. Participação em banca de José Edvando dos Santos.Como manter a motivação dos funcionários na empresa Levati usinagem. 2009. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

5. 

GAVIOLI, G.. Participação em banca de NASTI, P..TGI - Apresentação / NWL Logistics. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Administração com Ênfase em Comércio Exterior) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

6. 

GAVIOLI, G.. Participação em banca de Antonio Carlos Lombardo.Trabalho de Graduação Interdisciplinar - Unika. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Administração) - Universidade Cruzeiro do Sul.  
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Participação em bancas de comissões julgadoras

Professor titular

Outras participações

7. 

GAVIOLI, G.. Participação em banca de Hebert Gentil.Trabalho de Graduação Interdisciplinar - Naturallys. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Administração) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

8. 

GAVIOLI, G.; NASCIMENTO, J.. Participação em banca de SILVA, A..Plano de Negócios empresa Mark Agência de Transporte Martítimo. 2007. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Administração com Ênfase em Comércio Exterior) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

9. 

GAVIOLI, G.; ZAMPRONIO, K.. Participação em banca de GONÇALVES, A..Plano de Negócios da empresa Liber Consullting. 2007. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Administração com Ênfase em Comércio Exterior) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

10. 

GAVIOLI, G.. Participação em banca de RIBEIRO, P..Plano de Negócios empresa Exbank Banco de Câmbio S.A. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Administração com Ênfase em Comércio Exterior) - Universidade Cruzeiro do Sul.  

1. 

GAVIOLI, G.. Participação como membro da Comissão do Conselho do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. 2012. 
Universidade Cruzeiro do Sul.  

2. 

GAVIOLI, G.. Participação da Comissão do Conselho de Curso Superior Tecnológico em Logística Empresarial. 2009. Universidade Cruzeiro do Sul.  

1. 

GAVIOLI, G.. Participação do Conselho do Curso Superior de Tecnologia em Logística. 2011. Universidade Cruzeiro do Sul.  

Eventos 

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1. 

XII Congresso de Logística da ABML. 2011. (Congresso).  

2. 

XIV SEMEAD - Seminários em Administração.Recursos e Competências como forma de atingir um desempenho eficiente e eficaz. 2011. (Seminário).  

3. 

XVIII SIMPEP - Simpósio de Engenharia de Produção.A Capacitação Profissional em Gestão Ambiental em Cursos Superiores de Tecnologia em Logística por 
meio da Pesquisa Interdisciplinar sobre Aplicações da Logística Reversa. 2011. (Simpósio).  

4. 

Semana de Capacitação Discente.Gestão de Carreiras em Logística. 2011. (Encontro).  

5. 

XXII ENANGRAD - Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração.Estudo dos resultados obtidos nos estágios realizados em cursos de 
graduação em administração de uma Universidade privada da cidade de São Paulo. 2011. (Encontro).  

6. 

Economia Verde: economizando e contribuindo com a natureza. 2011. (Outra).  

7. 

II Semana Acadêmico-Científico-Cultural.Aplicação do programa 5S em um sistema de gestão de estoques de uma indústrai de eletrodomésticos e seus 
impactos na racionalização de recursos. 2009. (Congresso).  
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Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1. 

GAVIOLI, G. . II - Congresso de Ciências Administrativas e de Negócios - CONGRECAN. 2009. (Congresso).  

Orientações 

Orientações e supervisões concluídas

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1. 

Luciana França Rosa Freitas. Proposta de Utilização da Energia Solar Fotovoltaica para Provimento da Energia Elétrica em Manobras Militares. 2012. 
Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA Supply Chain) - Universidade Cruzeiro do Sul. Orientador: Giovana Gavioli.  

2. 

SOUSA, J.A. Reestruturação do Suprimento de Matéria-Prima da Empresa Arcelor Mittal - Unidade de São Paulo. 2011. Monografia. 
(Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Logística Empresarial) - Universidade Cruzeiro do Sul. Orientador: Giovana Gavioli.  

1. 

SOUZA, F.; FARIAS, I.; CANARIO, S.. Plano de Negócio: Computer Dreams Ltda. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração 
com Ênfase em Comércio Exterior) - Universidade Cruzeiro do Sul. Orientador: Giovana Gavioli.  

2. 

OLIVEIRA, V.; RIBEIRO, C.; LUCENA, F.. Plano de Negócios: Inter Trim Covers Ind. e Com. de Capas Automotivas Ltda. 2008. Trabalho de Conclusão de 
Curso. (Graduação em Administração com Ênfase em Comércio Exterior) - Universidade Cruzeiro do Sul. Orientador: Giovana Gavioli.

3. 

OLIVEIRA, R.; SOARES, B.; NASTI, P.. Plano de Negócios: New Way Logistics Ltda. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração 
com Ênfase em Comércio Exterior) - Universidade Cruzeiro do Sul. Orientador: Giovana Gavioli.  

Outras informações relevantes 

Dez anos de experiência trabalhando com Comércio Exterior na importação e exportação de diversos produtos como 
máquinas tridimensionais, correias automotivas, próteses femurais, aparelhos médicos, óculos, roupas, máquinas 
de energia ininterrupta etc; Acompanhamento de Processos de Importação e Exportação desde a colocação do pedido 
até a emissão da NF de Entrada e desde a confecção da Invoice ate emissão da NF de Saída; Atuante como 
professora dos 3ºs e 4ºs anos dos cursos de Comércio Exterior e Tecnologia em Logística Empresarial da 
Universidade Cruzeiro do Sul, em paralelo ao trabalho desenvolvido na empresa atual; Confecção de Certificados 
de Origem para países do Mercosul; Realização de projetos para contagem física e fiscal e redução de 
inventário; Cadastro de empresas no sistema RADAR e SISCOMEX; Análise de tendências para programação de peças e 
forecast de importação/exportação para ano fiscal; Projetos integrados com Vendas e Marketing analisando frete 
e ETA x urgência da carga; Acompanhamento de registro de DI de acordo com as variações cambiais; Contratação de 
transporte com negociação de fretes nacionais e internacionais; Reserva e controle de embarques marítimo, aéreo 
e rodoviário; Controle de situação de carga na fronteira, em EADI, Porto e Aeroporto; Acompanhamento de 
processo produtivo e desenvolvimento do Planejamento e Controle da Produção; Identificação, resolução e 
elaboração de relatórios de tempos de produção para melhoria na produtividade homem/hora e máquina/hora; 
Controle de metas alcançadas no ano fiscal; Participação em feiras (Automechanika Julho/98, Automec Julho/01 e 
Hospitalar Junho/03) e apresentação de metas com a Equipe de Vendas; Secretariado das áreas de Diretoria e 
Gerência Comercial; Criação de apresentações para feiras e convenções nacionais e internacionais. 
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