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RESUMO 

 
O ambiente de negócios vem passando por rápidas e intensas mudanças provocadas pelo 

fortalecimento da economia global, pela transformação de economias e sociedades industriais em 

economias de serviço, e pelo aparecimento da empresa digital. Estas alterações provocaram um 

aumento significativo da competição em todos os setores do mercado onde, fatalmente, nem todas as 

empresas conseguirão sobreviver. É em meio a este complexo cenário que as organizações vem, 

incessantemente, buscando alternativas para fazer frente a estes desafios. 

 

Um dos focos de maior atenção, neste contexto, é a gestão da cadeia de suprimentos. Afinal, a 

probabilidade de que uma organização seja bem-sucedida está diretamente relacionada com a sua 

competência e habilidade de administrar, ou participar ativamente da gestão, da rede produtiva na qual 

ela está inserida. Este fato faz com que o desempenho da empresa, quando observada sob a perspectiva 

da sua atuação como elo de uma cadeia, passe a ter valor estratégico. 

 

Por outro lado, ainda existe uma acentuada carência de modelos analíticos robustos que possam 

auxiliar tanto na avaliação do desempenho da cadeia de suprimentos e de seus elos, como também nas 

tomadas de decisões referentes à priorização de inic iativas que objetivem melhorias sistêmicas. O 

resultado, na prática, é que muitas decisões são tomadas com base na experiência, intuição ou fé, sem 

que as questões tenham sido objetivamente estruturadas e equacionadas. 

 

Este trabalho tem como objetivo principal identificar quais são os aspectos, tecnológicos e os 

relacionados à integração de processos interempresariais, que impactam no desempenho de uma 

empresa atuando como elo de uma cadeia de suprimentos. Utiliza-se, para tanto, a indústria brasileira 

de autopeças como campo de investigação para este estudo, dado que este setor está entre os que maior 

retorno poderia auferir de uma gestão eficiente de seus elos e da sua cadeia de suprimentos. 

 

São duas as principais contribuições desta pesquisa. A primeira é a proposição de um modelo teórico, 

a partir do qual se pode construir uma equação explicativa-preditiva que mensure o desempenho de 

uma empresa atuando como elo de uma cadeia de suprimentos. Já a segunda contribuição é a 

elaboração de um panorama sobre a atual situação da cadeia da indústria de autopeças, observada sob 

a perspectiva do desempenho de seus elos. 

 

Por fim, estudos futuros podem ser conduzidos em outras indústrias, incluindo o setor de serviços, 

usando o desenvolvimento teórico proposto nesta tese. 

 



ABSTRACT 

 
The business environment is currently undergoing rapid and intense changes which are spurred by the 

emergence and strengthening of the global economy, the transformation of industrial economies and 

societies into knowledge-based service economies and by the emergence of the digital firm. These 

changes sharpen competition in all segments of society where, eventually, not all organizations will 

survive. It is amid this complex scene that organizations are, continuously, looking for alternatives to 

face these challenges. 

 

In this context, a major initiative involves supply chain management. After all, the odds that an 

organization will be successful are directly related to its competence in managing and participating in 

its supply chain. This fact implies that the business performance becomes strategic, when observed 

under the perspective of its performance as a supply chain’s link. 

 

On the other hand, it still exists an expressive lack of robust analytical models that can aid both in 

evaluating supply chain performance and ranking the initiatives aimed at systemic improvements. The 

practical result is that several decisions are made based in the experience, intuition or faith, without 

structuring and modeling all their elements. 

 

The objective of this work is to identify the main technological and processes integration aspects, 

which impacts in the enterprise’s performance, when one observes it as part of a supply chain. This 

research considers the particular case of the Brazilian Autoparts Industry as its investigation field, 

since this industry holds the potential for larger returns accruing from efficient supply chain 

management. 

 

The first main contribution of this thesis is the proposition of a theoretical model, which allows 

building a mathematical equation that measures business performance, when observing as a supply 

chain link. The second is the elaboration of a scenario for the current performance situation of the 

Brazilian autoparts industry’s value chain.  

 

Finally, further studies can be carried out in other industries, including the services ones, using the 

proposed theoretical framework. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

Em seus estudos que deram origem à Teoria da Evolução das Espécies, Charles Darwin 

concluiu que as formas de vida que se perpetuam ao longo do tempo não são as mais fortes e 

sim aquelas que mais rapidamente se ajustam às mudanças do ambiente natural. Traçando-se 

um paralelo com a realidade organizacional, é possível imaginar que as empresas com maior 

probabilidade de sobrevivência sejam também aquelas capazes de mais rapidamente perceber 

as mudanças no ambiente de negócios, romper suas inércias e se adequar à nova realidade.  

 

Nestas últimas décadas, verifica-se que esse ambiente vem passando por rápidas e intensas 

transformações provocadas por quatro grandes mudanças. A primeira delas é a emergência e o 

fortalecimento da economia global. Como fruto deste fator, as fronteiras políticas estão 

deixando de se apresentar como grandes obstáculos para as empresas. Verifica-se que as 

médias e grandes corporações passam a marcar presença simultânea em vários continentes 

com operações complexas e sofisticadas. A maior prova de que este fenômeno vem se 

acentuando está nos números publicados pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Na 

década de 90, os fluxos anuais de comércio cresceram a uma taxa de 5% em valor, enquanto 

que o crescimento industrial para o mesmo período foi de apenas 3%. Além disso, em 2000, o 

comércio internacional de bens atingiu US$ 6,4 trilhões, com taxa de crescimento de 12% em 

relação a 1999. Os números do comércio internacional de serviços são igualmente 

impressionantes: a cifra atingiu US$ 1,4 trilhão, com taxa de crescimento de 5% em relação a 

1999. 
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A segunda grande mudança é a transformação de economias e sociedades industriais em 

economias de serviços, baseadas no conhecimento e na informação. Conforme dados 

divulgados por órgãos oficiais de países desenvolvidos, hoje já há mais trabalhadores locados 

em atividades vinculadas ao conhecimento e informação do que vinculados às atividades 

rurais e de produção industrial. O terceiro fator é a transformação da empresa comercial. A 

organização tradicional está migrando de um agrupamento hierárquico, centralizado e 

estruturado de profissionais especialistas para um conjunto menos hierárquico, 

descentralizado e flexível de generalistas. Se antes a empresa confiava em um conjunto 

padrão de procedimentos para produzir em massa bens sem diferenciação, hoje elas dependem 

de informações quase instantâneas para entregar produtos personalizados à mercados 

específicos. 

 

Por último, a quarta grande transformação está relacionada ao aparecimento da empresa 

digital. Esta organização é aquela em que praticamente todos os relacionamentos empresariais 

significativos com clientes, fornecedores e funcionários são habilitados e mediados 

digitalmente. Os processos de negócios essenciais são realizados por meio de redes digitais 

que abrangem toda a organização ou que interligam múltiplas organizações. O aparecimento 

de uma plataforma tecnológica pública, de fácil acesso e de baixo custo, conhecida como 

Internet, apresenta-se como grande viabilizador desta mudança. 

 

Estas profundas alterações no ambiente geraram um aumento significativo da competição em 

todos os segmentos do mercado que, por sua vez, estão forçando as empresas à adoção de 

novas técnicas e ferramentas de gestão. Neste rol, uma das iniciativas mais importantes, 

segundo Hitt (2002), é a implementação do processo de administração estratégica. 

Representado pelo elenco completo de compromissos, decisões e ações necessárias para que a 

empresa alcance vantagens competitivas e aufira retornos superiores à média, este processo é 

empregado para compatibilizar as condições de um mercado em acelerada transição com a 

estrutura das capacidades, competências e recursos de uma empresa em constante evolução. 
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Dentre os pilares que apóiam a administração estratégica, a gestão da cadeia de suprimentos 

constitui-se em um dos elementos importantes de sustentação desta plataforma. Como Fine 

(1998) argumenta, a probabilidade de sucesso de um empreendimento é diretamente 

proporcional às preocupações dos gestores com a cadeia na qual ele está inserido. De nada 

adianta um fabricante adotar as melhores práticas se os fornecedores não respondem com 

presteza as suas demandas ou, por outro lado, os seus canais de distribuição não sejam 

eficientes em atender as expectativas dos clientes. Neste novo panorama competitivo, a 

tendência, apontada por Vollmann e Gordon (1996) e Pires (1998), é que, no limite, a 

concorrênc ia deixe de ocorrer entre empresas para acontecer entre cadeias de suprimento, 

como ilustrado no Esquema 01. 

 

 
 

Esquema 01- Competição entre cadeias de suprimento.  

 

Outro aspecto relevante observado sob o ponto de vista da administração estratégica é que as 

empresas, como descrito por Corrêa (2001), têm preferido delegar a outras organizações 

parcelas cada vez mais substanciais tanto do desenvolvimento como da produção de partes de 

seus produtos. A conseqüência direta desta opção é que a quantidade e a intensidade de trocas 

nas interfaces entre as empresas aumentou de maneira significativa, fazendo com que as 

cadeias de suprimentos se tornassem mais extensas e complexas. 

 

Todos estes fatores levam os tomadores de decisão nas empresas a empreender esforços, cada 

vez maiores na direção de se implementar uma gestão eficiente e eficaz que se estenda para 

além das próprias fronteiras organizacionais. Este contexto, portanto, faz com que o 

desempenho da empresa, quando observada sob a óptica da sua atuação como elo de uma 

cadeia de suprimentos, passe a ter valor estratégico.  

Fonte: Vollmann e Gordon - adaptado (1996) 
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1.1 Objetivo do Trabalho 

 

Este trabalho tem como objetivo principal identificar quais são os aspectos tecnológicos e os 

relacionados à integração de processos interempresariais, que impactam no desempenho de 

uma empresa atuando como elo de uma cadeia de suprimentos, e como eles influem nesta 

performance. O campo de investigação para este estudo é a indústria brasileira de autopeças. 

Esta opção é justificada pelos argumentos apresentados no tópico seguinte.  

 

 

1.2 Justificativas do Estudo 

 

Apesar da importância crescente deste assunto, há uma acentuada carência de modelos 

analíticos robustos que possam auxiliar, tanto no monitoramento do desempenho da cadeia de 

suprimentos e de seus elos, como também nas tomadas de decisões referentes à priorização de 

iniciativas que objetivem melhorias sistêmicas. O resultado é que, na prática corporativa, as 

decisões são tomadas, muitas vezes, com base na fé ou intuição sem que as questões tenham 

sido equacionadas de forma objetiva. Não é, portanto, surpreendente que o Brasil comprometa 

19% de seu PIB com uma logística ineficiente, segundo a revista Exame na edição 797 

(2003), e que apenas 23% da empresas brasileiras contem com alguma ferramenta para 

auxílio na gestão da cadeia de suprimentos (DEXTRON,  2003).  

 

Neste cenário, a rede de suprimentos da indústria de autopeças brasileira é, em particular, uma 

das que maior impacto sofre pela ausência destes instrumentos gerenciais. O elevado número 

de participantes em todos os níveis da cadeia; a grande heterogeneidade das organizações, sob 

o ponto de vista do nível tecnológico e de estruturação interna; o mercado-alvo pulverizado e 

geograficamente disperso conjugado com os altos custos de logística física, são alguns dos 

motivos que justificam a afirmação anterior. Entretanto, observando-se a situação do ponto de 

vista das oportunidades, esta indústria certamente está entre os setores que maior retorno 

poderia auferir de uma gestão eficiente da sua cadeia de suprimentos e de seus elos. 
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Outro argumento importante a favor desta pesquisa é o desbalanceamento, verificado na 

literatura científica da área, entre o tratamento das operações dentro e entre os nós de uma 

rede de suprimentos. Na pesquisa publicada por Corrêa (2001), fica claro que as principais 

técnicas desenvolvidas e usadas ao longo do século passado predominantemente enfatizaram a 

busca por aumentos de produtividade e qualidade dentro das organizações. São raras as 

iniciativas anteriores aos anos 90 que consideravam as redes de empresas e seu desempenho 

sistêmico como um elemento estratégico na gestão empresarial. Apenas recentemente os 

pesquisadores passaram a se debruçar sobre as questões interempresariais. Ainda existem, 

portanto, grandes lacunas neste campo do conhecimento e que não foram devidamente 

exploradas pelos estudos até então realizados. 

 

 

1.3 Estruturação do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em dez capítulos, sendo o primeiro a presente introdução. 

 

Os capítulos dois, três e quatro apresentam o referencial teórico sobre, respectivamente, o uso 

da tecnologia da informação nas empresas, a cadeia de suprimentos e desempenho de cadeias 

de suprimento. Nestes capítulos são apresentados os principais conceitos sobre estes temas, 

que servem de base para o desenvolvimento da teoria, e construção do modelo de 

determinação de desempenho a ser desenvolvido mais adiante. 

 

O capítulo cinco, denominado A Indústria de Autopeças Brasileira, apresenta um resumo da 

evolução do setor até os dias atuais, suas principais características e a descrição detalhada de 

todos os participantes da cadeia de suprimentos deste setor. 

 

O capítulo seis aborda especificamente o desenvolvimento da teoria. A partir da revisão 

bibliográfica realizada, constrói-se um modelo, a partir do qual é possível tanto identificar 

quais são os aspectos, tecnológicos e os relacionados à integração de processos, que 

influenciam no desempenho de uma empresa atuando como elo de uma cadeia de 

suprimentos, bem como entender como eles impactam nesta performance.  
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O sétimo capítulo é dedicado à apresentação da metodologia. A partir desta seqüência de 

passos, viabiliza-se tanto a obtenção das variáveis específicas para a cadeia de autopeças, 

como também se evidencia a relação entre elas e o próprio desempenho. O capítulo seguinte 

refere-se à construção e validação do modelo quantitativo de determinação do desempenho 

para os elos da cadeia de suprimentos do setor em questão. 

 

O capítulo nove destina-se à aplicação do modelo nas empresas da amostra que compõem os 

diversos estágios da cadeia de suprimentos da indústria de autopeças. Como resultado deste 

procedimento, delineia-se o panorama sobre a situação atual da referida cadeia, sob o ponto 

de vista do desempenho de seus elos. 

 

O décimo capítulo é dedicado à apresentação das conclusões do estudo, à discussão de suas 

limitações e à descrição das principais contribuições da pesquisa para a área da gestão da 

cadeia de suprimentos. Finalizam este tópico as sugestões e recomendações para estudos 

futuros, tendo-se como base os direcionadores de pesquisa abertos a partir do 

desenvolvimento desta tese. 

 

Seguem-se, por último, os apêndices do trabalho onde estão relacionadas informações 

complementares ao texto principal. 

 

 

1.4 Contribuições da Pesquisa 

 

As duas principais contribuições deste trabalho podem ser resumidas na proposição de um 

modelo teórico, a partir do qual se pode construir uma equação explicativa-preditiva que 

mensure o desempenho de uma empresa atuando como elo de uma cadeia de suprimentos; e, 

na elaboração de um panorama sobre a atual situação da cadeia da indústria de autopeças, 

observada sob a perspectiva do desempenho de seus elos. Esta visão traz como vantagens a 

possibilidade de se descrever, entender e comparar os desníveis entre os diversos estágios 

desta cadeia, bem como se identificar as possíveis ações corretivas para cada uma destas 

restrições. 
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Capítulo 2 
O Uso da Tecnologia de Informação nas Empresas 

 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico a respeito do uso da tecnologia de informação nas 

empresas. Para tanto, discute-se o valor estratégico da TI nas empresas e os fundamentos do 

comércio eletrônico, fonte de uma das maiores e mais importantes inovações no ambiente de 

negócios contemporâneo. Na seqüência, descreve-se um quadro de referência sobre a infra-

estrutura e aplicações da TI que auxilia na compreensão e entendimento das questões 

relacionadas a uma gestão mais eficaz das organizações e, em particular, das cadeias de 

suprimentos. Encerra-se o capítulo com um histórico da evolução dos sistemas de gestão 

empresarial. Esta retrospectiva se mostra útil pois, além de ampliar a compreensão da situação 

atual dos aplicativos de TI, também permite que se tente antever quais as tendências 

tecnológicas com maior probabilidade de se concretizarem no futuro. 

 

2.1 Valor Estratégico da Tecnologia de Informação 

 

Segundo Land (1990), a mudança que está em curso é diferente de todas as outras já ocorridas 

na história da civilização. Vive-se um Ponto de Ruptura, onde a mudança está cavando um 

fosso gigantesco entre o passado e o futuro e onde os novos paradigmas ainda não estão claros 

e consolidados. Neste dinâmico cenário de transformações é vital que as empresas possam 

identificar as suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças para possibilitar uma melhor 

utilização e priorização na utilização dos seus escassos recursos. 

 

É neste contexto, de profundas mudanças, que a TI quando usada adequadamente pode 

representar uma grande vantagem competitiva para as empresas: muitas delas estão se 

tornando mais eficientes, produtivas e lucrativas com o uso estratégico destes recursos, 

economizando dinheiro com a criação e consolidação de padrões tecnológicos. Em seu 

trabalho, Rockart e Morton (1984) chega a citar que as organizações passaram a realizar seus 

planejamentos e criar suas estratégias voltadas para o futuro, tendo como uma de suas 

principais bases a TI, devido ao seu  impacto empresarial. Outros trabalhos na mesma linha, 

como o de Albertin (1996), também reforçam esta idéia.   
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Venkatraman (1994) sintetiza este desafio administrativo, quanto ao impacto da TI, em dois 

aspectos: a necessidade da tecnologia como uma ferramenta estratégica e o seu alinhamento 

estratégico. A capacidade de reconfiguração do negócio que a TI propicia é um processo 

evolucionário, e que pode ser analisado e descrito como se fosse constituído de cinco estágios, 

descritos a seguir e ilustrados no Esquema 02: 

 

(1º estágio) Exploração Localizada, no qual a TI é usada em atividades isoladas do 

negócio; 

(2º estágio) Integração Interna, que pode ser entendida como a construção de uma infra-

estrutura interna, que permita a integração de tarefas, processos e funções; 

(3º estágio) Redefinição dos Processos, etapa que é entendida como o repensar da maneira 

efetiva da condução do negócio; 

(4º estágio) Redefinição da Rede de Negócio, etapa que foca o uso da TI na organização de 

forma a incluir os fornecedores e clientes; e 

(5º estágio) Redefinição do Escopo do Negócio, quando a organização interrompe o 

processo atual, e exp lora a nova tecnologia no mercado ou em produtos. 

 

 

A combinação dos dois primeiros estágios é vista como um trampolim para os três estágios 

seguintes. Estes dois primeiros são evolucionários e requerem algumas mudanças no processo 

do negócio para que todas as capacidades da TI sejam exploradas. Os demais estágios são 

revolucionários, requerendo mudanças radicais na prática do negócio. Segundo este autor, 

quanto maior os benefícios potenciais, maior a transformação do negócio. 
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Níveis
evolucionários

Níveis
revolucionários

Baixo

Alto

AltoAlto

Exploração localizada

Integração interna (processos)

Reengenharia da rede de negócios

Redefinição do escopo dos negócios

Benefícios Potenciais

Grau de 
transformação
 nos negócios Reengenharia de processos

 
 

 

Esquema 02 - Uso da Tecnologia de Informação como ferramenta estratégica.  

 

 

Outra estrutura clássica na literatura de planejamento e administração de TI é proposta por 

Nolan (1979). O autor propõe a existência de seis estágios na informatização das empresas 

(início, contágio, controle, integração, administração de dados e maturidade). Entretanto, o 

esforço e os benefícios não se distribuem de maneira linear. Nos primeiros estágios, o ganho é 

pequeno quando comparado ao esforço empreendido. Em contra-partida, nas últimas etapas 

ocorre uma inversão: neste ponto a tecnologia de informação acaba por, efetivamente, 

oferecer os maiores benefícios à empresa. Um modelo semelhante, com apenas três estágios 

(manual, automação e integração), também é proposto por Meirelles (1994) e evidencia o 

crescente impacto da TI nas organizações: inicialmente, exibindo ganhos operacionais para, 

no terceiro estágio, apontar benefícios de relevância estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Venkatraman (1994) 
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2.2 Comércio Eletrônico 

 

2.2.1 Conceituação 

 

Comércio Eletrônico (CE) tem encontrado definições diversas no trabalho de diversos 

autores, usadas em diferentes contextos e propósitos. Para Cameron (1997), o CE inclui 

qualquer negócio transacionado eletronicamente, onde estas transações ocorrem entre dois 

parceiros de negócio ou entre um negócio e um cliente. 

 

Já para Kalakota e Whinston (1997), o CE deve é definido a partir de perspectivas, a saber: (a) 

de Comunicação, o CE caracteriza a entrega de informação, produtos ou serviços por meio de 

redes de computadores, linhas de telefone ou qualquer outro meio eletrônico; (b) de Processo 

de Negócio, o CE constitui-se no uso de tecnologia para automatização de transações e fluxos 

de dados; (c) de Serviço, o CE é uma ferramenta que possibilita às empresas o corte de custos 

enquanto melhora a qualidade das mercadorias e aumenta a velocidade da entrega do serviço; 

e (d) On-line, o CE possibilita a compra e venda de produtos e informações na Internet e em 

outros serviços on- line. 

 

Já em relação às aplicações, segundo os mesmos autores, o CE pode ser dividido em três 

grandes grupos, em função dos elementos envolvidos: entre organizações diferentes, dentro de 

uma mesma organização e  entre a organização e o indivíduo.  

 

Outros autores, como Bloch et al. (1996), sugerem que o CE é suporte para qualquer tipo de 

transações de negócio sobre uma infra-estrutura digital. Finalmente, a definição mais 

completa encontrada, visto que as outras, em sua grande maioria, se complementam, é que 

Comércio Eletrônico pode ser entendido como 

 

a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente 

eletrônico, através da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de 

informação, atendendo os objetivos de negócio. Os processos podem ser realizados 

de forma completa ou parcial, incluindo as transações negócio-a-negócio (B2B), 

negócio-a-cliente (B2C) e intraorganizacional, numa estrutura predominantemente 

pública de fácil e livre acesso e baixo custo. (ALBERTIN, 2004a, p. 15) 
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Este mesmo pesquisador propõe um modelo integrado para esta atividade. Este 

desenvolvimento teórico, apresentado no Esquema 03, está detalhado a seguir. 

 

 
Esquema 03 - Modelo Integrado de Comércio Eletrônico.  

 

O modelo integrado utiliza o conceito de camadas. Estes elementos compõem o próprio 

ambiente de Comércio Eletrônico e sua integração com o ambiente empresarial.  

 

Políticas e regras públicas 

As políticas e as regras públicas estão relacionadas com aspectos legais, regulamentação dos 

setores e mercados e com as normas oficiais. 

 

Políticas e padrões técnicos 

Políticas e padrões técnicos estão relacionados com aspectos de padronização para a 

compatibilização dos componentes do ambiente técnico, políticas de tratamento e 

comunicação de informações e interfaces. 

 

Infovia pública 

A infovia pública é a rede formada tanto pela rede mundial Internet como pelos serviços on-

line que tenham ligações com ela. A ênfase é o acesso livre e de baixo custo e a integração 

entre os vários ambientes sem nenhuma restrição 

 

Aplicações e serviços genéricos 

As aplicações e os serviços genéricos são aqueles oferecidos pelo ambiente, por meio de seus 

provedores, serviços on- line e fornecedores, disponíveis a todos. O correio eletrônico é um 

exemplo típico. 

Fonte: Albertin (2004a) 



 32 

Aplicações de comércio eletrônico 

As aplicações de CE são as desenvolvidas com base nas camadas anteriores que atendam às 

necessidades de uma organização ou grupo delas, tais como home banking e shopping centers 

virtuais. 

 

Estas quatro primeiras camadas podem ser consideradas como a infra-estrutura do Mercado 

Eletrônico. Já a seta de duas direções que transpassa as diversas camadas determina a 

influência que uma exerce sobre as demais, bem como a influência recebida. Se por um lado 

essa influência inclui que uma camada está limitada pelas restrições impostas pelas outras 

assim como limita às demais, por outro uma camada garante que as outras possam existir e 

fornece a base e os recursos para que as demais possam desenvolver-se.  

 

Finalmente, é interessante ressaltar que para outros autores e diversas empresas importantes 

na área de tecnologia de informação o entendimento sobre este conceito varia. Por exemplo, a 

IBM define e-Business como sendo uma forma segura, flexível e integrada de fornecer valor a 

gestão, pela combinação de sistemas e processos, de forma simples e eficiente, alavancada 

pela aplicação de tecnologia da internet. Como resultado, o e-Business  passa a englobar todo 

o conjunto de sistemas de uma empresa que, interligado aos sistemas de diversas outras 

organizações, interage de modo a viabilizar as transações comerciais. 

 

 

2.2.2 Redes de Negócios Digitais: as business-webs  

 

Em seu trabalho, Tapscott et. al (2001) defendem que a era industrial foi um período 

caracterizado pela existência de gigantescas corporações verticalizadas, isto é, que 

executavam a maioria das atividades da cadeia produtiva desde a elaboração das matérias-

primas até a entrega do produto ao consumidor final. Entretanto, nesta mesma obra, com a 

chegada da era da informação, os autores identificam uma nova forma de fazer negócios: um 

conjunto de colaboradores interligados em rede e de maneira fluida (às vezes altamente 

estruturados e às vezes amorfos) se reúne na Internet para criar valor para os clientes e riqueza 

para seus acionistas. Estes sistemas são definidos como redes de negócios ou business webs 

(b-webs).   
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São três as estruturas principais do universo b-web, a saber: 

 

(a) Empreendimentos, equipes e indivíduos interligados em rede. 

São os componentes fundamentais de colaboração e concorrência da b-web. 

Tipicamente, qualquer entidade individual participa de várias b-webs, inclusive 

concorrentes. Como exemplo, a Microsoft tem sua própria b-web e também 

participa como desenvolvedor licenciado na b-web concorrente Java. 

(b) As próprias b-webs; e 

(c) O ambiente da indústria, que é o distinto na qual as várias b-webs concorrem. 

 

O Esquema 04 ilustra as três fases da evolução corporativa para a formação das b-webs.  

 

 

 

 
 

     

Esquema 04 -  Evolução para as b-webs.  

 

Para que uma b-web seja caracterizada, Tapscott et al. (2001) definem nove diferentes 

dimensões, descritas a seguir. 

 

Fonte: Tapscott et al. (2001) 
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1. Infra-estrutura de Internet 

Usam a Internet como sua principal infra-estrutura de comunicação e de transações 

comerciais. 

2. Inovação da proposta de valor 

Oferece uma nova proposta de valor exclusiva que torna obsoleto o antigo modo de 

fazer as mesmas atividades. 

3. Mecanismo de capacidade 

Arregimenta as contribuições de muitas empresas participantes. Os lideres das b-webs 

dependem dos parceiros para maximizar o retorno sobre o capital investido. 

4. Cinco classes de participantes 

Uma estrutura de b-web típica inclui cinco tipos de colaboradores de valor. 

? Clientes que não apenas recebem como também fornecem valor a b-web. 

? Provedores de contexto que facilitam a interface entre o cliente e a b-web. Um 

provedor de contexto lidera a coreografia, a realização do valor e as atividades de 

regulamentação do sistema. 

? Provedores de conteúdo que projetam, fazem e entregam as formas intrínsecas do 

valor (bens, serviços ou informações) satisfazendo, assim, as necessidades dos 

clientes. 

? Provedores de serviços comerciais que agilizam o fluxo do negócio, inclusive as 

transações e a gestão financeira, a segurança e a privacidade, a gestão da 

informação e do conhecimento, a logística e a entrega. 

? Provedores de infra-estrutura que são os responsáveis pelas comunicações e pelo 

processamento computacional, pelos registros eletrônicos e físicos, pelas estradas, 

construções, escritórios e afins. 

5. “Coopetição” 

Os participantes das b-webs cooperam e competem uns com os outros. 

6. Centrada no cliente 

Concentram-se no valor para o cliente, cultivando relacionamentos mútuos e atendendo 

às necessidades dos clientes individuais no ponto da necessidade. 

7. O Contexto é essencial 

O provedor de contexto administra os relacionamentos com os clientes e orquestra as 

atividades de criação de valor de todo o sistema. 
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8. Regras e Padrões 

Os principais participantes conhecem e aderem às regras do compromisso da b-web. 

9. É embebida em conhecimento 

Os participantes da b-web trocam uma variedade de dados, informações e conhecimento. 

   

Finalmente, é relevante destacar que nem todas as b-webs são iguais. Tapscott et al. (2001) 

classificam-nas segundo duas dimensões principais: controle econômico e integração de valor. 

O primeiro estabelece que estas redes podem ser altamente hierarquizadas, onde um líder 

controla o conteúdo da proposta de valor, a precificação e o fluxo de informações até uma    

b-web auto-organizada, onde o mercado e sua dinâmica definem o valor e o preço dos bens e 

serviços. Já a segunda dimensão, varia segundo a intensidade de agregação de valor onde este 

último é definido como o benefício que um usuário ganha de um bem ou serviço. A 

combinação deste dois parâmetros define, como ilustrado no Esquema 05, os cinco tipos de       

b-webs: ágora, agregação, cadeia de valor, aliança e rede distributiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 05 - Tipologia das b-webs.  
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Fonte: Tapscott et al. (2001) 
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As principais características dos tipos de b-webs estão resumidas na Tabela 01. 

 

Tabela 01 - Características dos tipos de b-webs. 

 Ágora Agregação Cadeia 
de 

Valor 

Aliança Rede 
Distributiva 

Tema Principal 
 

Precificação 
dinâmica 

Seleção e 
praticidade 

Integração de 
processo 

Criatividade Alocação e 
distribuição 

 
 

Proposta de 
Valor 

 
Liquidez  

(Conversão 
dos bens a 
um preço 
desejável) 

 
Otimização da 

seleção, 
organização, 

preço, 
praticidade da 

parceria e 
atendimento 

 

Design e 
entrega de um 

produto ou 
serviço 

integrado, que 
atenda a um 

conjunto 
específico de 

necessidades do 
consumidor 

 
Colaboração 
criativa para 

uma meta 
compartilhada 

por uma 
comunidade 

de 
contribuintes 

 
Facilita o 

intercâmbio e 
a entrega de 
informações, 

bens e 
serviços.  

Papel do 
Cliente 

Player do 
mercado 

Comprador Propulsor de 
valor 

Contribuinte Remetente ou 
Beneficiário 

 
Foco do 

Conhecimento 

 
Timing e 

Informações 
do mercado 

Segmentação de 
mercado; 
Ofertas do 

fornecedor e 
Atendimento 

Inovação e 
Gestão da 
Cadeia de 

Suprimentos 

Comunidade; 
Criatividade e 

Padrões e 
papéis. 

Otimização da 
rede e 

Visibilidade e 
transparência 

 
Processo 
principal 

 

 
Descoberta 

do preço 

 
Requer parceria 

Design do 
produto e 
Gestão da 
Cadeia de 

Suprimentos 

 
Inovação 

 
Distribuição 

 

 

 

2.3 Infra-Estrutura e Aplicações de TI 

 

Neste novo ambiente de negócios, a conjugação dos recursos computacionais e de 

telecomunicação e a tendência de uma internet ubíqua fazem com que oportunidades e 

ameaças surjam com maior freqüência. Embora os executivos estejam preocupados em fazer 

uso inteligente destes recursos tecnológicos em prol de suas organizações, na prática poucos 

sabem como fazê- lo com eficácia (WEILL e BROADBENT, 1998). Um dos grandes 

problemas é atribuído à enorme variedade de recursos de TI e ao grande número de 

combinações possíveis para formação da infra-estrutura de TI das empresas. Sendo este um 

dos principais papéis dos executivos da área (TURBAN, 1995; LAUDON e LAUDON, 1998) 

torna-se, então, fundamental a compreensão de como são dispostas estas ferramentas e como 

elas podem ser utilizadas. 

Fonte: Tapscott et al. (2001) 
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Um dos modelos mais ilustrativos é proposto por Weill e Broadbent (1998). Pode-se verificar, 

no Esquema 06, que existe uma base comum a todos os empreendimentos. Analogamente às 

fundações de prédios e casas, também há necessidade de uma base sobre a qual a empresa 

erguerá sua plataforma de TI. Esta base, denominada infra-estrutura pública, é composta pela 

infra-estrutura de TI de outras Indústrias cujo objetivo é exatamente fornecer suporte e 

conectividade daquela empresa com o restante das organizações. São exemplos dos sistemas 

que se encontram dentro desta classificação: pagamentos bancários, reserva de assentos em 

companhias aéreas, rede privada da indústria automotiva, provedores de Internet e de serviços 

de telecomunicações. Logo acima e conectada com esta camada, está a infra-estrutura de TI 

de longo prazo das  empresas.  Esta base é formada pelas redes internas e externas, pelos 

bancos de dados corporativos e pelos aplicativos e máquinas responsáveis pelo processamento 

dos dados em larga escala. Juntas, estas duas primeiras camadas habilitam as empresas efetuar 

transações com seus clientes, fornecedores e parceiros. Esta nova infra-estrutura tende a ser 

tão importante para o sucesso das organizações como ainda o é a tradicional infra-estrutura 

física (ruas, agências bancárias, serviços de entrega e catálogos de produtos). Finalmente, no 

topo da pirâmide encontram-se os aplicativos de TI que servem aos diversos processos 

empresariais de cada empresa em particular ou em cada unidade de negócios de uma mesma 

corporação.  

 

 
 

Esquema 06 - A nova infra-estrutura de Tecnologia de Informação.  

Fonte: Weill e Vitale (2001) 
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Em termos dos objetivos organizacionais, a infra-estrutura de TI pode ser enfocada segundo 

quatro grandes blocos: de infra-estrutura de apoio, transacional, informacional e estratégico. 

Assim, esta perspectiva produz uma nova visão do modelo anterior, apresentada no Esquema 

07. 

 

 

 
 

Esquema 07 - Portifólio de TI sob a perspectiva dos objetivos organizacionais.  

 

 

Considerando-se unicamente o interior das fronteiras organizacionais da empresa, tem-se que 

a primeira camada é a da infra-estrutura de apoio. Representada na cor verde no Esquema 07, 

ela define a base da capacidade em TI da organização, provendo serviços confiáveis e 

compartilhados por toda a empresa embora sejam coordenados centralmente. São elementos 

integrantes desta camada os serviços de comunicação eletrônica de dados (EDI ou web-EDI), 

comunicação de voz e imagens, serviços de rede (acesso à internet, intranets, extranets, 

LAN’s, WAN’s e VAN’s), serviços de processamento de dados em larga escala e os serviços 

de compartilhamento das bases de dados corporativas. 

 

 

Fonte: Weill e Broadbent (1998) 
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O próximo nível no portifólio de TI da organização é a infra-estrutura transacional. É nesta 

camada que as tarefas relativas ao processamento das transações da empresa são 

automatizadas. Nota-se, portanto, que os sistemas transacionais se encontram nesta camada 

(contas a pagar e a receber, controle de estoque, folha de pagamentos, entre outros) estando 

eles integrados, com a utilização de ERP’s, ou não. É relevante destacar que o funcionamento 

destes sistemas depende diretamente da infra-estrutura de apoio. Caso este último não seja 

dimensionado adequadamente ou não esteja operando satisfatoriamente, certamente todos os 

níveis do portifólio de TI sofrerão conseqüências, incluindo o transacional. 

 

O vértice superior da pirâmide contém a infra-estrutura de TI informacional e estratégica. 

Novamente, pode-se notar que o seu posicionamento não é aleatório: para que ambas 

funcionem a contento é necessário que tanto a infra-estrutura de apoio como também a 

transacional operem corretamente. 

 

A infra-estrutura informacional, em vermelho claro no Esquema 07, provê a informação 

necessária para que seja procedida a gestão da empresa. Sistemas nesta categoria tipicamente 

apóiam o controle gerencial, auxiliam nas tomas de decisão e no planejamento.  Os sistemas 

pertencentes a este nível são os Sistemas de Informação Gerencial, os Sistemas de Relatórios 

Gerenciais e de Suporte à Decisão e os Sistemas de Suporte Executivo (TURBAN, 1995; 

LAUDON e LAUDON, 1998; MEIRELLES, 1994; ZWASS, 1992). No mesmo nível, 

encontra-se finalmente a infra-estrutura de TI estratégica. O objetivo destes recursos 

tecnológicos é viabilizar ganhos de vantagem competitiva, que se verificam, mais 

freqüentemente, pelo aumento da participação de mercado ou das vendas. 

  

A título de complementação, em seu trabalho Cohen (2003) apresenta uma discussão bastante 

completa a respeito das várias classificações de sistemas de informações disponíveis na 

literatura científica. 

 

Cabe destacar que há, atualmente, uma extensa relação de ferramentas de TI disponíveis para 

as organizações. Dentre todas as referências pesquisadas, uma das ma is completas é 

apresentada por Weill e Vitale (2001) ao final de sua obra. Estes aplicativos são 

convenientemente classificados dentro dos quatro níveis de infra-estrutura discutidos 

anteriormente. A Tabela 02 apresenta quais são eles e suas respectivas classificações. 
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Tabela 02 - Classificação dos Recursos de TI. 

ID Recurso de TI Nível classificado 
1 Internet de apoio 
2 Extranet de apoio 
3 Intranet de apoio 
4 Local Area Network (LAN) de apoio 
5 Wide Area Network (WAN) de apoio 
6 Value Added Network (VAN) de apoio 
7 EDI ou web-EDI de apoio 
8 Sistemas Integrados de Gestão ou Sistemas Transacionais. transacional 
9 Middleware informacional 
10 Aplicativos sem fio e/ou móveis  informacional 
11 Aplicativos de Workflow informacional 
12 Data warehouse informacional 
13 Data Mining informacional 
14 Sistemas de Inteligência Empresarial (BI) informacional/estratégico 
15 Sistemas de Gestão do Conhecimento (KM) informacional/estratégico 
16 Sistemas de Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) informacional/estratégico 
17 Sistemas de Apoio ao Conhecimento  informacional 
18 Sistemas para Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) informacional/estratégico 

 

 

 

Finalmente, uma vez que os critérios de agrupamento dos recursos de TI para uma 

organização estejam formatados, pode-se modelar uma cadeia de suprimentos à luz desta 

classificação. O Esquema 08 ilustra um exemplo.  

  

 

 
Esquema 08 - Representação de uma cadeia de suprimentos na perspectiva dos recursos de TI. 

Fonte: Weill e Vitale (2001) 
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Na configuração proposta, existem dez empresas que são representadas por pirâmides 

multicoloridas e estabelecem uma cadeia de suprimentos com quatro níveis: fornecedores de 

matéria-prima (01, 02 e 03), fabricante do produto (04), distribuidor (05) e varejistas (06, 07, 

08, 09 e 10). Três pontos em especial merecem destaque. O primeiro é que todas as 

organizações se apóiam sobre uma mesma plataforma, referenciada anteriormente como infra-

estrutura pública de TI. É, portanto, através dela que os fluxos de dados entre as empresas são 

viabilizados. O segundo ponto a ser observado é que é sobre esta plataforma que o portifólio 

de TI de cada uma das organizações é planejado e construído (infra-estruturas transacional, 

informacional e estratégica). A última observação trata da eficácia na alocação e da eficiência 

no emprego destes recursos em cada uma das empresas. A disposição e uso do ferramental 

tecnológico exercem um papel estratégico, pois a competitividade da cadeia é diretamente 

afetada pelo desempenho dos seus elos. Uma vez que as organizações conjuguem seus 

esforços, tanto por meio da otimização de seus recursos de TI como também pelo alinhamento 

de seus processos, o resultado gerado tende a se definir sob a forma de alguma vantagem 

competitiva. Este diferencial, portanto, se traduziria em retornos acima da média para a cadeia 

onde estas empresas estão inseridas. 

 

Outra forma de se entender e de se complementar este referencial, é observá- lo sob a 

perspectiva histórica. Por isso, uma retrospectiva da evolução dos sistemas de gestão 

empresarial, neste ponto, se mostra útil: além de ampliar a compreensão da situação atual dos 

aplicativos de TI, ela também permite que se tente antever quais tendências com maior 

probabilidade de se concretizarem no futuro.  
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 2.4 A Evolução dos Sistemas de Gestão: do MRP ao XRP 

 

Historicamente, foi na década de 60 que, segundo o trabalho de Corrêa (2001), os primeiros 

computadores começaram a ficar disponíveis para o uso comercial prático ainda que a preços 

significativos. Nesta época, em termos de apoio operacional à tomada de decisão, uma das 

primeiras aplicações foi a automatização do tratamento das listas de materiais componentes 

dos produtos, as chamadas bill of materials (BOM). Este apoio gerencial foi, na época, muito 

bem recebido por todos. Afinal, coordenar todos os materiais e componentes de uma grande 

empresa com fichas manuais se traduzia em uma enorme carga de trabalho, sujeita a erros e 

incertezas, e que forçavam a manutenção de altos níveis de estoques. 

 

Este movimento se originou nas empresas norte-americanas. A automatização do tratamento 

das listas de materiais que os computadores dos anos 60 já conseguiam suportar permitiu que 

se coordenasse melhor a demanda por itens com seu respectivo suprimento, em termos do que 

e quanto produzir e comprar, de forma a trabalhar com estoques menores. 

 

Na década seguinte (anos 70), foi possível acrescentar às respostas das perguntas “o que e 

quanto”, a resposta de “quando produzir e comprar”, já que a inclusão da variável lead time 

permitiu que se planejasse, também, em que momentos futuros as ordens de produção e 

compras deveriam ser liberadas e recebidas. Surgia, então, nesta década uma importante 

ferramenta de planejamento, o MRP (Material Requirements Planning). É importante notar 

que no coração do MRP continuavam pulsando as atividades relativas à automação das listas 

de materiais. As empresas passaram, então, a ter atendidas suas necessidades de informação 

para tomada de decisão gerencial, referentes às principais questões da gestão de materiais. 

 

O hardware dos computadores teve sua evolução acelerada na década de 80. Esta escalada foi 

acompanhada pela evolução das soluções MRP: novos módulos para apoio ao planejamento 

de capacidade produtiva foram acrescentados. Estes novos programas passam a manter 

cadastros não apenas dos produtos e suas estruturas de componentes, mas também dos 

roteiros e centros produtivos, além de informações sobre o consumo de recursos por unidade 

de produto feito. 
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Adicionalmente, foram também acrescidos ao MRP módulos de controle. Até aquele 

momento, ele se limitava a um sistema de planejamento que não checava se as atividades 

haviam mesmo sido feitas conforme o planejado para, em caso contrário, auxiliar no disparo 

de ações corretivas. 

 

Com todas estas alterações de escopo e, para se diferenciar do MRP simples, rebatizou-se a 

nova solução de sistema MRPII. A sigla, agora, passa a significar Manufacturing Resource 

Planning, ou planejamento de recursos de manufatura. Novamente, deve-se observar que no 

coração do MRPII encontra-se o MRP. 

 

Os anos 90 trouxeram ainda mais evolução aos sistemas computacionais. Foram  difundidas 

as tecnologias de redes e comunicações bem como a possibilidade de integração das soluções 

MRPII desenvolvidas com outros sistemas corporativos. Integração, portanto, passou a ser a 

palavra-chave dentro das organizações. Vários fornecedores de software, como a alemã 

SAP? , surgiram oferecendo novas soluções. Estas não poderiam, segundo eles, ser mais 

chamada de MRPII, pois havia ocorrido uma nova expansão do escopo dos módulos, agora 

fora dos limites do setor de manufatura. Foi neste momento que surgiram os sistemas ERP 

(Enterprise Resource Planning) ou sistemas integrado de planejamento de recursos 

empresariais. Novamente, destaca-se que no coração dos ERPs continua o MRPII. 

 

Nesta década, portanto mais recentemente, já se pode observar que as soluções ERPs 

continuam evoluindo. Estes novos sistemas, já fazendo uso de tecnologias de comunicação de 

última geração, passaram a incorporar outros módulos que viabilizam a integração de 

processos da empresa com seus fornecedores e clientes. Esta expansão tem como objetivo 

buscar a otimização do todo e não de partes isoladas. Em outras palavras, buscar um ponto 

ótimo de operação para a cadeia de suprimentos e não para as empresas isoladamente. A 

denominação encontrada na literatura para esta iniciativa é batizada de XRP (Extended 

Resource Planning System). Exemplos destes módulos são o APO, da SAP?  e o PeopleSoft?  

EnterpriseOne. A evolução dos sistemas pode, assim, ser resumido no Esquema 09. 
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Esquema 09 - Evolução histórica dos sistemas empresariais. 

 

 

2.5 Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo apresentou o referencial teórico a respeito do uso da tecnologia de informação 

nas empresas. Inicialmente, discutiu-se o valor estratégico da TI nas empresas e os 

fundamentos do comércio eletrônico, fonte de uma das maiores e mais importantes inovações 

no ambiente de negócios contemporâneo. 

 

O terceiro tópico, na seqüência, apresentou um quadro de referênc ia sobre a infra-estrutura e 

aplicações da TI. Por fim, encerra-se o capítulo com um histórico da evolução dos sistemas de 

gestão empresarial que, além de ampliar a compreensão da situação atual dos aplicativos de 

TI, permite também que se tente antever quais são as tendências tecnológicas com maior 

probabilidade de se concretizarem no futuro. 

 

A seguir, o próximo capítulo endereça os fundamentos teóricos relativos à gestão da cadeia de 

suprimentos, um dos pilares mais importantes de sustentação da administração estratégica. 
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Capítulo 3 

Cadeia de Suprimentos 
 

 

O aumento da competição nas últimas décadas tem obrigado as empresas a concentrar cada 

vez mais seus negócios nas atividades que elas fazem realmente bem e de onde elas possam 

extrair vantagem competitiva. O restante passa a ser executado além de suas fronteiras 

organizacionais, conforme argumenta Christopher (1992). 

 

Para que haja êxito nesta prática, a gestão da cadeia de suprimentos passa a exercer um papel 

estratégico. Este fato introduz, portanto, uma mudança de paradigma à medida que considera 

a competição no mercado ocorrendo na esfera das cadeias produtivas e não apenas no nível 

das unidades de negócios isoladas, como estabelece o trabalho de Porter (1980). 

 

Na trilha destas mudanças surgem diversas estruturas de relacionamento interorganizacionais, 

com diferentes graus de aproximação ou de colaboração entre os elos envolvidos. A 

combinação de todas estas variáveis afetará o desempenho da cadeia de suprimentos e, 

portanto, sua capacidade de competir neste novo ambiente. Este capítulo tem por objetivo 

apresentar o referencial teórico sobre o tema em questão, tendo como subsídio os trabalhos 

científicos publicados nesta área do conhecimento. 

  

 

3.1 Definições 

 

O presente tópico apresenta um quadro-referência que contempla a discussão dos principais 

conceitos envolvidos no estudo da gestão das cadeias de suprimento, a saber: logística, cadeia 

de suprimentos e gestão da cadeia de suprimentos (ou Supply Chain Management). 
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Logística 

 

Conforme relata Wood (1998) em sua pesquisa, diferentes autores atribuem diferentes origens 

à palavra logística. Alguns afirmam que ela vem do verbo francês loger que significa 

acomodar, alojar. Outros acreditam que ela é derivada da palavra grega logos (razão) e que 

pode ser entendida como “a arte de calcular” ou “a manipulação dos detalhes de uma 

operação”. 

 

Sua utilização mais clássica a relaciona com estratégias de guerra e se refere ao planejamento 

e a realização de todas as ações necessárias ao atendimento das metas estratégicas, incluindo 

as seguintes atividades: armazenamento e transporte de materiais, recrutamento e capacitação 

de pessoal, construção e manutenção e prestação de serviços diversos. Na prática, a palavra 

logística ganhou diferentes significados, correspondendo a uma crescente amplitude de 

escopo. 

 

Uma das definições mais difundidas na área da gestão empresarial foi elaborada nos Estados 

Unidos segundo a qual Logística é “[...] o processo de planejar, implementar e controlar, 

eficientemente e ao custo correto, o fluxo e a armazenagem de matérias-primas, os estoques 

durante a produção e os produtos acabados, e as informações relativas a estas atividades, 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender aos requisitos 

do cliente.” (COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT, 1986) 

 

A logística deve ser vista, segundo esta linha, como o elo entre o mercado e as atividades da 

empresa, devendo cuidar da harmonização dos fluxos desde a entrada de matéria-prima até a 

entrega do produto ao consumidor final. Cabe a ela facilitar as atividades necessárias a fim de 

que a empresa alcance níveis satisfatórios de prestação de serviço e qualidade. 
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A harmonização destas atividades requer, portanto, a união da demanda à oferta. Internamente 

à empresa, faz-se necessário que as áreas trabalhem juntas, em particular as de produção e 

marketing. Esta última, voltada ao mercado e ao consumidor, busca compreender e satisfazer 

as necessidades dos consumidores. Por outro lado, a área de produção procura colaborar para 

o estabelecimento da vantagem competitiva em custos, qualidade, flexibilidade e inovação. A 

logística une estas duas áreas e orquestra as atividades de apoio, como movimentação, 

transporte, administração de materiais, compras e distribuição. Estes relacionamentos podem 

ser observados no exemplo apresentado no Esquema 10, que ilustra, as trocas compensatórias 

de custos em marketing e logística. Na parte superior, os blocos em verde representam o 

composto de marketing da empresa. É por meio dele, e das infinitas combinações de suas 

variáveis, que a empresa posiciona seu portifólio no mercado e compete com as outras 

empresas pela preferência do consumidor. Já na parte inferior, os blocos em rosa representam 

os diversos custos logísticos que são inerentes ao processo produtivo. A intersecção destes 

dois conjuntos é representada pelo bloco em amarelo. A variável “lugar/nível de serviço” 

deve ser alvo de atenção tanto do composto de marketing, pela sua importância no 

posicionamento dos produtos/serviços, como também é parte dos custos logísticos, uma vez 

que ele participa decisivamente na composição final deste parâmetro.       

 

 
 

 

Esquema 10 - Trocas compensatórias de custos em marketing e logística. 

 

Fonte: Lambert et al. (1998) 
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Entretanto, há uma corrente acadêmica, na qual a Sloan Management School (MIT) e a 

Harvard Business School (HBS) se incluem, que entende que as definições apresentadas não 

refletem a magnitude que a logística assume diante do contexto atual.. Está ausente, em 

especial, o seu caráter estratégico. Estas escolas entendem que a atividade logística se 

relaciona a buscar ótimos sistêmicos na cadeia de suprimentos. Envolve, portanto, a 

negociação com fornecedores, clientes e concorrentes para o estabelecimento de consórcios, 

alianças estratégicas e parcerias. A proposição de Gattorna e Walters (1996) expressa bem 

estes componentes, ao definir logística como um componente da gestão estratégica. Ela é 

responsável pela gestão de aquisição, movimentação e estocagem de materiais, componentes e 

produtos acabados (junto com a respectiva informação), através da organização e seus canais 

de marketing, para satisfazer os consumidores e alcançar a lucratividade esperada pela 

empresa.  

 

 

Cadeia de Suprimentos 

 

Na visão de Kearney (1994), a cadeia de suprimentos é uma ligação completa entre um grupo 

de empresas que vêm, juntas, adquirir, converter e distribuir bens e serviços aos consumidores 

finais. Para Poirier e Reiter (1996), a cadeia de suprimentos é um sistema por meio do qual 

empresas e organizações entregam seus produtos e serviços para seus consumidores em uma 

rede de organizações interligadas.  

 

Segundo Scavarda e Hamacher (2001), a cadeia de suprimentos é uma rede que engloba todas 

as empresas participantes das etapas de formação e comercialização de um determinado 

produto ou serviço, a ser entregue para um cliente final. Adicionalmente, é relevante destacar 

que, dependendo da sua estrutura fabril, as organizações podem participar de diferentes 

cadeias de suprimento. Um caso típico é o das indústrias siderúrgicas, que podem atender 

tanto ao setor da construção civil quanto da fabricação de automóveis, com seu portifólio de 

produtos de aços planos e longos. 

 

Complementarmente, Slack (1993) classifica a cadeia de suprimentos em três diferentes 

níveis, ilustrados no Esquema 11. 
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Rede Interna

Rede Imediata

Rede Total
Fornecimento Distribuição

Cliente Final

 
 

Esquema 11 - Níveis de redes de suprimentos. 

 

 

Segundo esta taxonomia, a “rede interna” é composta pelos fluxos de informações e de 

materiais entre departamentos, células ou setores de operação internos à própria empresa. Ao 

seu redor estabelece-se a “rede imediata”, que é formada pelos fornecedores e clientes 

imediatos de uma empresa. Finalmente, na camada mais externa, forma-se a “rede total” 

constituída por todas as redes imediatas que compõem um determinado setor industrial ou de 

serviços. 

 

 

Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management  - SCM) 

 

Pode-se falar de Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) à medida que as empresas integrem 

seus esforços para oferecer aos clientes mais que a entrega da mercadoria no local e na hora 

certos. Uma definição alinhada a estes aspectos é dada pela “[...] a integração dos processos 

de negócio desde o usuário final até os fornecedores originais que proporcionam os produtos, 

serviços e informações a fim de agregar valor para o cliente.” (INTERNATIONAL CENTER 

OF COMPETITIVE EXCELLENCE, 1994). Definições semelhantes se encontram em Johnson 

(1993) e Saunders (1994). 

 

 

 

Fonte: Slack (1993) 
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Cooper (1994) estabelece que o SCM foi originalmente discutido em um contexto logístico de 

gerenciamento de inventário ao longo de toda a cadeia. A idéia era lidar com ele da maneira 

mais eficiente possível, fazendo com que os estoques dos vários elos da cadeia não fossem 

redundantes entre si provocando, portanto, uma diminuição do custo total. A aplicação da 

SCM foi, então, ampliada para um contexto de gerenciamento global do sistema de 

suprimento, uma vez que passou a abordar as funções de compras, produção, distribuição e 

marketing. Seu princípio básico fundamenta-se na integração das informações entre 

fornecedores, indústria, distribuidores, varejo, atacadistas e consumidores finais, de forma a 

ordenar, racionalizar e otimizar a produção e o escoamento dos produtos. 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, Pires (1998a) considera que a gestão da cadeia de 

suprimentos é uma visão expandida, atualizada e, sobretudo, holística da administração de 

materiais tradicional. Esta visão abrange a administração de toda a cadeia produtiva de uma 

forma estratégica e integrada, e pressupõe que as empresas devam definir suas estratégias 

competitivas e funcionais por intermédio de seus posicionamentos dentro das cadeias 

produtivas nas quais se inserem. 

  

Já Wood e Zuffo (1998) afirmam que a SCM é uma forma de gestão desenvolvida para 

alinhar e sincronizar todas as atividades de produção, de modo a reduzir custos, minimizar 

ciclos e maximizar o valor agregado do produto para o cliente final, por meio do rompimento 

das barreiras entre departamentos e áreas. Esta gestão é derivada da premissa segundo a qual a 

cooperação entre os membros da cadeia de suprimentos reduz os riscos individuais, e melhora 

a eficiência do processo logístico, eliminando perdas e esforços desnecessários. Cada elo da 

cadeia deve contribuir positivamente na geração de valor. Os processos que não estiverem de 

acordo com esta premissa devem ser alterados ou eliminados. Outras definições, como as 

propostas por Poirier e Reiter (1996), Vollmann e Gordon (1996) e Wood (1998) também se 

mostram alinhadas com a exposta acima. 

 

Por fim, encerra-se este tópico com a definição que será usada neste trabalho por ser 

considerada a mais abrangente e mais adequada para tratamento do tema desta tese. Segundo 

ela, SCM pode ser entendida como “[...] a gestão de uma rede de organizações envolvidas, 

por meio de todos os elos da cadeia, nos diferentes processos e atividades que produzem valor 

na forma de produtos e serviços para o cliente final.” (CHRISTOPHER, 1992). 

 



 51 

3.2 Perspectiva Histórica da Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

Lambert et al. (1998) relatam que a logística foi examinada pela primeira vez, sob o prisma 

acadêmico, no início do século XX, embora como atividade humana já existisse muito 

anteriormente. John Crowell, em 1901, tratou dos custos e fatores que afetavam a distribuição 

de produtos agrícolas, no Report of the Industrial Commission on the Distribution of Farm 

Products. Mais tarde, Arch Shaw, em seu An Approach to Business Problems, abordou os 

aspectos estratégicos da logística. No mesmo ano, L. D. H. Weld introduziu os conceitos de 

utilidade de marketing (momento, lugar, posse) e de canais de distribuição. Mas foi somente 

em 1927 que o termo ‘logística’ foi definido de modo similar ao utilizado hoje, conforme 

pode ser observado no trecho abaixo  

 

 
Há dois sentidos para a palavra distribuição que devem ser claramente diferenciados 

[...] primeiro, o sentido da palavra para descrever distribuição física, como por 

exemplo transporte e estocagem; segundo, o sentido da palavra distribuição para 

descrever o que é chamado, com maior propriedade, de marketing. (BORSODI, 

1927, p. 19). 

 

 

Com o término da II Guerra Mundial, a importância deste campo de estudo ganhou um 

impulso extra. Neste período, a logística acabou sendo associada ainda mais intensamente 

com o serviço ao cliente e aos componentes de custo de marketing da empresa. 

 

A partir deste marco histórico, pode-se dividir o processo evolutivo desta área do 

conhecimento em quatro fases bem distintas (NOVAES, 2001). 

 

A primeira fase, iniciada praticamente a partir do fim da II Guerra Mundial, é conhecida como 

a etapa de atuação segmentada. Após o conflito, as indústrias procuraram preencher 

importantes lacunas de demanda no mercado consumidor, aproveitando a grande capacidade 

ociosa e os novos processos de produção. Entretanto, como relatado no capítulo anterior, não 

havia os sofisticados sistemas de informação disponíveis hoje. As empresas baseavam suas 

operações na manutenção de estoques elevados, elementos-chave no balanceamento da cadeia 

de suprimentos, para atender uma base significativa de clientes.  
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A segunda fase é marcada pela ampliação do portifólio de produtos disponíveis para o 

consumo, uma vez que os processos produtivos na manufatura foram se tornando mais 

flexíveis, sem que houvesse o correspondente aumento nos custos de fabricação. Este fato 

acarretou, em um primeiro momento, um aumento acentuado nos estoques ao longo de toda a 

cadeia de produtiva. Este excesso forçou, na seqüência, uma maior racionalização dos 

recursos empregados ao longo da cadeia com o objetivo principal de reduzir custos 

financeiros e aumentar a eficiência.  

 

Não se pode omitir que outros dois fatores também contribuíram significativamente para que 

esta transformação se consolidasse. O primeiro é atribuído aos efeitos benéficos da introdução 

da informática nas operações das empresas, permitindo o tratamento mais sofisticado de uma 

série de problemas empresariais (vide capítulo dois). O segundo fator foi a crise do petróleo, 

no início da década de 70, fazendo com que os custos de transporte e de distribuição de 

produtos também sofressem aumentos. 

  

A conjugação de todos estes elementos induziu as empresas a uma maior racionalização de 

seus processos. Os elementos-chave, para que isso acontecesse, foram a otimização e o 

planejamento de atividades integrando outros setores da empresa, bem como fornecedores e 

clientes. Contudo, embora este novo processo permitisse uma maior racionalização das 

operações empresariais, era falho num aspecto importante: não havia flexibilidade pois, uma 

vez elaborado o planejamento, ele permaneceria imutável. Eventuais alterações imprevistas 

sempre acarretavam em transtornos maiores que os benefícios que poderiam ser auferidos 

destas mudanças. Esta segunda fase da logística caracteriza-se, portanto, pela busca inicial da 

racionalização da cadeia de suprimentos, mas ainda muito limitada pois não permitia 

correções do planejamento ao longo do tempo.  

 

A terceira fase, que começou no final da década de 80, e ainda se encontra em fase de 

implementação em muitas empresas, é caracterizada pela integração dinâmica e flexível entre 

os elos da cadeia de suprimento, feita dois a dois, tanto no nível interno quanto nas relações 

interempresariais. Nesta fase, alavancada pela evolução na plataforma de TI, o intercâmbio de 

informações entre os dois elementos da cadeia passa a se dar por via eletrônica, flexibilizando 

o processo de programação da produção. 
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Outros dois aspectos merecem destaque nesta fase. O primeiro é a maior preocupação com a 

satisfação plena do cliente, entendendo como tal não somente o consumidor final, como 

também todos os elementos intermediários da cadeia. Afinal, em última análise, eles podem 

ser vistos como clientes do elo anterior. Já o segundo fator consiste na busca incessante e 

utópica pelo estoque zero. Levando-se em consideração que o processamento de materiais ao 

longo da cadeia produtiva, nas várias etapas, vai agregando valor ao produto, então o custo 

financeiro de estoque tende a crescer exponencialmente. Urge, portanto, o rígido controle 

destes custos sob pena de se ter a competitividade muito reduzida. Essa forma de atuar, 

sistemática e contínua, está ligada à idéia de kaizen dos japoneses (ALVARENGA E 

NOVAES, 1994) e foi aplicada com sucesso na Toyota (SHINGO, 1996). 

 

Na quarta e última fase, considerada a da integração estratégica, as empresas passam a tratar a 

questão logística de forma estratégica, ou seja, em lugar de otimizar pontualmente as 

operações, focalizando os procedimentos logísticos como meros geradores de custo, os elos 

da cadeia de suprimento passam a trabalhar mais próximos, trocando informações, antes 

consideradas confidenciais, e formando parcerias. A logística passa, portanto, a ser usada 

como elemento de caráter estratégico, em busca da ampliação dos mercados existentes e da 

prospecção de novos. A fronteira entre empresas, em alguns casos, já não é tão nítida como 

nas etapas anteriores havendo, daí, uma interpenetração de operações entre estes elos da 

cadeia.  

 

Nesta fase, ao mesmo tempo em que se objetiva a redução de estoques e maior qualidade do 

serviço logístico, a competição entre as empresas, no novo ambiente globalizado de negócios, 

passa também a exigir custos reduzidos e prazos curtos no ciclo do pedido. A fim de se atingir 

tais objetivos com condições de contorno tão antagônicas, as organizações lançam mão, em 

larga escala, da Tecnologia de Informação (TI), concentram-se nas atividades de seu core 

business buscam parcerias com fornecedores e clientes. É o caso, por exemplo, dos consórcios 

modulares da indústria automobilística. No Brasil existem pelo menos dois representantes 

desta forma de integração: a fábrica de automóveis da GM em Gravataí (RS) e a fábrica de 

motores da Volkswagen em Resende (RJ). Nestes locais os fornecedores não entregam 

simplesmente seus componentes na fábrica, mas sim participam do processo de fabricação, 

montando seus componentes nos automóveis e trabalhando em células na linha principal. O 

viabilizador por trás desta operação é a integração dos sistemas de informação das empresas 

fabricantes de autopeças e as montadoras (PIRES, 1998b). 
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Resumidamente, os seguintes aspectos caracterizam a quarta fase da evolução da Logística: 

(a) ênfase na satisfação plena do consumidor final; (b) formação de parcerias entre 

fornecedores e clientes, ao longo da cadeia de suprimento; (c) abertura entre parceiros, 

possibilitando acesso mútuo às informações operacionais e estratégicas e (d) aplicação de 

esforços de forma sistemática e continuada, com o intuito de adicionar o máximo valor para o 

consumidor final e de eliminar os desperdícios, reduzindo, conseqüentemente, os custos e 

aumentando a eficiência. 

 

 

3.3 Clockspeed:  Velocidade Evolutiva de um Setor 

 

Como exposto anteriormente, a gestão da cadeia de suprimentos é um dos pilares centrais da 

administração estratégica. Ela emerge, portanto, como uma possibilidade de diferencial 

estratégico, e passa a ser encarada como uma das mais poderosas ferramentas para garantir a 

competitividade ou até mesmo e a própria sobrevivência da organização. 

 

O completo entendimento de como um determinado setor se comporta em termos de 

integração e estrutura de produto adquire extrema importância na busca da otimização global 

(ou sistêmica) ao invés de melhorias isoladas. É, portanto, por meio de uma correta análise 

setorial, que grande parte da estratégia de uma cadeia de suprimentos deverá inicialmente ser 

desenhada, antecipando-se tanto às mudanças que poderão tanto levar a empresa a tempos 

difíceis, como também alavancar o seu crescimento de forma rápida e sustentável. Um dos 

modelos mais utilizados para consecução da análise setorial foi proposto por Porter (1980). 

Esta estrutura é ilustrada no Esquema 12. 

 

 
 

Esquema 12 – Modelo para análise setorial. 

Fonte: Porter (1980) 
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A questão importante versa sobre os conceitos envolvidos na dinâmica das cadeias de 

suprimentos, uma vez que os mercados estão em evolução contínua. Em Clockspeed, Charles 

Fine (1998) fundamenta-se em uma década de pesquisas na Sloan School Management (MIT), 

para introduzir o conceito de velocidade evolutiva, essencial para a compreensão da dinâmica 

de uma cadeia de fornecimento. Segundo o autor, cada setor produtivo possui seu próprio 

ciclo de vida evolutivo (clockspeed), medido pela velocidade com que se introduzem novos 

produtos, processos e estruturas organizacionais. 

 

A principal conseqüência desta constatação é a extensão do conceito da vantagem competitiva 

sustentável, proposto por Michael Porter (1996), ao se colocar um horizonte de tempo no qual 

ela é consistente. Quanto maior a velocidade evolutiva de um setor, mais temporária será sua 

vantagem competitiva. A empresa precisa, portanto, aprender a se concentrar diretamente em 

dois conjuntos de prioridades: (a) explorar as atuais capacidades (capabilities) e vantagens 

competitivas; e (b) construir, de forma consciente e deliberada, novas capacidades para o 

momento inevitável em que as antigas não se constituírem mais em fonte de vantagens 

competitivas. A organização precisa, portanto, ter a habilidade de desenvolver uma série de 

competências temporárias. 

 

Vale destacar que o conceito de capacidades, exposto acima, está diretamente associado ao 

conceito de competências essenciais proposto por Hamel e Prahalad (1990). Elas podem ser 

entendidas como o conjunto de conhecimentos e habilidades de uma empresa que são raras, 

de difícil substituição e que podem ser mobilizadas na conversão de novas oportunidades em 

benefícios para a organização. 

 

Examinando a evolução histórica, mutação, sobrevivência e extinção de entidades em 

diferentes mercados, Fine apresenta o modelo setorial da hélice dupla, que explica as 

mudanças que ocorrem nas cadeias de fornecimento. Entretanto, para entendê- lo, é preciso, 

antes de prosseguir, que se estabeleçam alguns conceitos. 
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Laudon e Laudon (2002) definem uma rede industrial como sendo uma malha que interliga os 

sistemas de múltiplas empresas em uma mesma indústria. Esta entidade é, por sua vez, 

dividida em dois tipos: as redes verticais e as horizontais. A primeira é a rede que integra as 

operações de uma empresa com os seus fornecedores e clientes; já o segundo tipo é 

constituído pelas ligações entre empresas que executam atividades no mesmo nível da cadeia 

de suprimentos, incluindo as ligações entre as firmas concorrentes. O Esquema 13 ilustra os 

conceitos descritos acima. 

 

 

 
 

Esquema 13 - Redes industriais verticais e horizontais. 

 

 

Uma vez definida a tipologia das redes, verifica-se que o modelo da hélice dupla, proposto 

por Fine, se constitui num movimento cíclico entre setores integrados verticalmente e setores 

desintegrados horizontalmente. Segundo o autor, quando a estrutura do setor é vertical e a 

arquitetura do produto é integral, as forças que atuam no sentido da configuração horizontal e 

modular são: a implacável entrada de competidores de nicho, que esperam conquistar parte do 

segmento setorial em questão; o desafio de manter-se à frente da concorrência nas muitas 

dimensões da tecnologia e dos mercados; e as inflexibilidades burocráticas e organizacionais 

que geralmente se instalam nas empresas grandes e acomodadas.  

 

Fonte: Laudon e Laudon (2002). 
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Por outro lado, quando o setor tem uma estrutura horizontal outro conjunto de forças o 

desloca rumo à integração vertical e à arquitetura integrada do produto. Essas forças incluem: 

os avanços técnicos num subsistema, capazes de transformá-lo em mercadoria escassa da 

cadeia, e que conferem poder de mercado ao seu detentor; o poder de mercado num 

subsistema que encoraja o empacotamento (bundling) com outros subsistemas, de modo a 

aumentar o controle e agregar mais valor; e o poder de mercado num subsistema que estimula 

a integração da engenharia com outros subsistemas, de modo a desenvolver soluções 

integradas patenteadas.  

 

O Esquema 14 ilustra o modelo da hélice dupla, uma importante ferramenta para o 

diagnóstico empresarial.  

 

 
 

Esquema 14 - Modelo da hélice dupla. 

 

A título de exemplo, a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) está finalizando a 

transição de uma estrutura de cadeia e produto altamente integrada para modularizada 

(LUCHT E SANTOS, 2004). Já a Microsoft vem fazendo a trajetória inversa. Inicialmente ela 

atuava somente na produção de softwares. Entretanto, como o passar do tempo e em função 

das forças descritas no modelo, a empresa passou incluir em seu portifólio acessórios para 

microcomputadores (hardware) sinalizando a integração da sua cadeia (FINE, 1998).  

 

Fonte: Fine (1998) 
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Claramente, é perceptível a importância das empresas lidar com essa dinâmica, se 

concentrando em dois conjuntos distintos de prioridades: explorar as atuais capacidades e 

vantagens e, simultaneamente, edificar novas capacidades para um momento inevitável em 

que as antigas não mais constituírem fonte de vantagem competitiva. 

 

 

3.4 Integração de Processos Intra e Interempresariais 

 

3.4.1 Cadeia de Valor e Sistemas de Valor 

 

Uma forma sistemática para o exame de todas as atividades executadas por uma empresa e do 

modo como elas interagem é apresentada por Porter (1985). A cadeia de valor, representada 

no Esquema 15, desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância estratégica, para 

que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de 

diferenciação. É importante destacar que a cadeia de valores de uma empresa e o modo como 

ela executa atividades individuais é um reflexo de sua história, de sua estratégia, do método 

de implementação de sua estratégia e da economia básica das próprias atividades. Uma 

empresa ganha vantagem competitiva executando estas atividades estrategicamente 

importantes de uma forma mais barata ou melhor do que a concorrência.  

 

 
Esquema 15 - Sistemas e cadeia de valor.  

Fonte: Porter (1985) 
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Entretanto, é fundamental conceber o contexto onde a cadeia de valor está inserida: 

normalmente, ela se encaixa em uma corrente maior de atividades denominada sistema de 

valores, ilustrada também no Esquema 15. Os fornecedores, que criam e entregam insumos 

usados na cadeia de outra empresa, não só entregam um produto como também influenciam o 

desempenho das empresas à jusante de várias outras maneiras. Por outro lado, muitos 

produtos passam pelas cadeias de valores dos canais a caminho do comprador. Os canais 

executam outras atividades que afetam o comprador, bem como podem influenciar as 

atividades da própria empresa. O produto de uma companhia torna-se, eventualmente, parte 

da cadeia de valor de seu comprador. A obtenção e a sustentação de uma vantagem 

competitiva dependem da compreensão não só da cadeia de valor de uma empresa, mas 

também do modo como a ela se enquadra no sistema de valores geral. É fácil perceber, 

portanto, que as diferenças entre cadeias de valores concorrentes são uma fonte básica de 

vantagem competitiva.  

 

Em termos competitivos, Porter (1985) define valor como o montante que os compradores 

estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa lhes fornece. O valor, do ponto de vista 

da firma, é medido pela receita total, reflexo tanto do preço dos produtos bem como do 

volume vendido. Uma empresa é rentável, portanto, se o valor que ela impõe ultrapassa os 

custos envolvidos na criação, desenvolvimento e entrega do produto ao seu mercado 

consumidor.  

 

A cadeia de valor exibe o valor total e consiste em margem e atividades de valor. As 

atividades de valor são atividades física e tecnologicamente distintas por meio das quais uma  

empresa cria um produto para os seus compradores. A margem é a diferença entre o preço e o 

custo coletivo da execução das atividades de valor. De forma análoga, as cadeias de valores 

do canal e do fornecedor também incluem uma margem cujo isolamento é importante para a 

compreensão das fontes de custo de uma empresa, pois as margens do canal e dos 

fornecedores fazem parte do custo total arcado pelo comprador. 

 

Finalmente, pode-se dividir as atividades de valor em dois tipos gerais: atividades primárias e 

de apoio. As atividades primárias estão relacionadas com a criação física do produto, com sua 

venda e transferência para o comprador e com a assistência pós-venda. Já as atividades de 

apoio sustentam as atividades primárias, fornecendo insumos adquiridos, tecnologia, recursos 

humanos e várias funções ao âmbito da empresa. 
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As atividades de valor são, portanto, os blocos de construção distintos da vantagem 

competitiva. O modo como cada atividade é executada determinará se uma empresa terá custo 

baixo ou alto em relação à concorrência e também sua contribuição para as necessidades do 

comprador. De forma resumida, uma comparação das cadeias de valores ou dos sistemas de 

valores dos concorrentes expõe as diferenças que determinam a vantagem competitiva e, 

conseqüentemente, o sucesso ou o fracasso das organizações. 

 

 

A TI como Elemento Transformador da Cadeia de Valor 

 

Cada atividade de valor do modelo de Porter, apresentado anteriormente, tem não só um 

componente físico como também um componente processador de informações. O componente 

físico inclui todas as tarefas físicas necessárias para executar a atividade. Já o componente de 

processamento de informações envolve os passos necessários para capturar, manipular e 

canalizar os dados necessários à execução da atividade. Apesar da distinção, ambos 

componentes de uma atividade podem ser simples ou bastante complexos, variando bastante a 

combinação entre eles. 

 

Por quase toda a história industrial, o progresso tecnológico afetou, principalmente, o 

componente físico das atividades empresariais. Agora, o ritmo das mudanças tecnológicas se 

reverteu. Ao mesmo tempo em que os custos de armazenamento, manipulação e tramitação 

das informações caem, os limites do que é viável nesta área se ampliam. 

 

Os reflexos da utilização da Tecnologia de Informação na cadeia de valor de uma empresa são 

imediatos, afetando as nove categorias de atividades de valor, desde a possibilidade de usar 

um projeto auxiliado por computador no desenvolvimento tecnológico, até a incorporação da 

automação nos depósitos, conforme ilustrado no Esquema 16. De forma análoga, a 

Tecnologia de Informação também eleva muito a capacidade da empresa de explorar as 

interligações entre os outros componentes do sistema de valor, resultando em um aumento no 

valor adicionado ao produto e/ou diminuição dos custos totais de produção do bem.  
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Esquema 16 - A TI impregna a cadeia de valor. 

 

 

3.4.2 A Cadeia Virtual de Valor 

 

Uma evolução do conceito de cadeia de valores foi desenvolvida por Rayport e Sviokla 

(1994). Segundo estes dois autores, as organizações de hoje concorrem em dois mundos: o 

físico composto de recursos tangíveis, denominado marketplace, e o virtual, composto de 

informações, o marketspace. Estes dois mercados exigem abordagens diferentes para os 

processos de criação de valor. Além disto, o entendimento destas diferenças é fundamental 

para a compreensão das questões estratégicas que as organizações devem endereçar para se 

manterem competitivas. 

 

O modelo clássico de cadeia de valor aponta que a informação é uma componente de suporte 

às atividades que adicionam valor, e não uma fonte de valor em si mesma. Entretanto, 

algumas empresas desenvolveram iniciativas que contrariam esta proposta. Um exemplo 

interessante são as empresas de transporte de cargas, como os Correios do Brasil, nas quais os 

clientes podem acompanhar o trajeto de suas encomendas em tempo real, a partir de 

informações disponibilizadas pela empresa. Nestes casos, a organização usou a informação 

para criar valor para seus clientes. Mas, para que a informação crie valor, a área de atuação 

tem de ser o marketspace e não o marketplace. 

Fonte: Porter (1985) 
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Este sistema paralelo, construído no marketspace e denominado cadeia virtual de valor, não se 

apresenta linear e seqüencial, uma vez que as informações podem ser acessadas e distribuídas 

por vários canais diferentes. Neste ambiente, a criação de valor em quaisquer de seus estágios 

envolve cinco atividades (coletar, organizar, selecionar, sintetizar e distribuir), que devem ser 

executadas em seqüência a partir da cadeia física de valor. A composição destes dois 

sistemas, interligados pelas atividades supracitadas, originam a matriz de valor, ilustrada no 

Esquema 17. 

 

 
 

 

Esquema 17 - Matriz de valor. 

 

Finalmente, são três os estágios evolutivos para o desenvolvimento e o aproveitamento das 

oportunidades geradas pela cadeia virtual de valor, a saber: 

 

1. Visibilidade: Fase na qual as operações físicas passam a ser melhor compreendidas por 

meio da informação. Estes insumos, extraídos de sistemas que controlam as cadeias 

físicas de valor, permitem enxergar esta cadeia como um sistema integrado, ao invés 

de um conjunto de atividades relacionadas. 

 

 

 

Fonte: Rayport e Sviokla (1994) 
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2. Espelhamento (ou Substituição): Fase em que as operações físicas são substituídas por 

equivalentes virtuais, criando uma cadeia de valor paralela, no marketspace. Ao mover 

atividades neste sentido a organização dá forma à cadeia virtual de valor. Um exemplo 

pode ser encontrado em Lucht e Castilho (2003) no qual se verifica que a Embraer 

conseguiu transferir atividades de projeto de novas aeronaves para o ambiente virtual, 

possibilitando que equipes multidisciplinares pudessem trabalhar sobre uma 

plataforma única mesmo estando geograficamente distantes. 

 

3. Novos Negócios: Nesta última etapa, a empresa desenvolve novas oportunidades de 

negócios (novos mercados, novos nichos, novos serviços, etc), explorando 

possibilidades trazidas pela tecnologia de informação.  

  

 

3.4.3 Decisões de Fazer ou Comprar 

 

Uma empresa pode ser representada por um conjunto de atividades que, devidamente 

integradas e coordenadas, geram um produto para seus clientes. Ampliando-se o escopo da 

análise, pode-se imaginar que uma cadeia de suprimentos também pode ser representada por 

uma seqüência de atividades que vão desde a produção da matéria-prima até a venda para o 

cliente final. Deste grande conjunto de atividades qualquer empresa presente na cadeia de 

suprimentos necessita, em algum momento, decidir estrategicamente qual ou quais destas 

atividades irá executar com recursos próprios e qual ou quais irá terceirizar. Esta decisão 

reflete, em essência, a clássica escolha entre fazer ou comprar (make or buy). Estas duas 

alternativas levam a empresa por dois caminhos distintos, isto é, a uma maior ou menor 

integração vertical. O Esquema 18 ilustra estas possibilidades. 
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Esquema 18 - Exemplo de integração vertical para trás. 

 

Existem, segundo Gutward (1995), quatro modelos clássicos disponíveis para auxílio na 

decisão de fazer ou comprar, a saber: Análise Econômica; Análise de Custos de Transação; 

Análise Estratégica e Análise Multidimensional. 

 

A análise econômica talvez seja a maneira mais antiga de se abordar essas questões num 

ambiente industrial. A metodologia consiste em comparar o custo do componente fabricado 

pela empresa com o custo de aquisição no mercado. Já o segundo modelo é baseado na Teoria 

dos Custos de Transação, elaborada por Ronald Coase (1937). Segundo ela, uma empresa 

tenderia a se expandir até que os custos de organizar uma transação dentro dela se tornassem 

iguais aos custos de realizar a mesma transação no mercado aberto. Estes dois primeiros 

modelos, segundo Corrêa (2001), foram os principais guias de orientação para este tipo de 

decisão até o final da década de 80. 

 

Fonte: Corrêa (2001) 
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A partir do início da década de 90, autores como Porter (1996), Hamel e Prahalad (1990), 

Quinn e Himer (1994), e Venkatesen (1992) propuseram uma outra modelagem da decisão 

fazer versus comprar. Ficava cada vez mais claro que preocupações mais estratégicas 

deveriam ser levadas em consideração neste tipo de escolha. Uma delas, em especial, deveria 

estar focalizada nas questões sobre as chamadas competências centrais. A Análise Estratégica 

consiste em classificar todas as habilidades de uma companhia segundo dois aspectos básicos: 

sua importância estratégica e sua competência relativa no mercado. Esta classificação, 

segundo Di Serio e Sampaio (2001), possibilitaria selecionar o tipo de relacionamento 

adequado com cada competência do negócio, como ilustrado no Esquema 19.  

 
 

Esquema 19 - Análise estratégica da decisão fazer versus comprar. 

 

Finalmente, outros autores, como Anderson e Probert (1997 apud DI SERIO e SAMPAIO, 

2001), elaboraram o quarto modelo denominado de Análise Multidimensional para avaliação 

da viabilidade de terceirizações, considerando fatores como a alocação de despesas, 

capacidade de inovação, fatores humanos, experiências dos empregados, maturidade 

tecnológica, custos, entre outros. 

 

Do exposto, fica claro que muitos dos mercados atraentes do futuro irão requerer a integração 

de muitas habilidades e competências que normalmente residirão não em uma só mas em uma 

variedade de empresas. Esta nova concorrência estaria mais centrada na competição entre 

coalizões de empresas do que entre elas em particular.  

Fonte: Di Serio e Sampaio (2001) 
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Ainda seguindo esta mesma linha de raciocínio, Strati (1995) evidenc ia em seu trabalho estas 

transformações no ambiente organizacional: as empresas estão deixando de ser sistemas 

relativamente fechados e se transformando em sistemas mais abertos. Como conseqüência, as 

fronteiras organizacionais se tornaram mais permeáveis e, em alguns casos, são muito difíceis 

de serem identificadas. Uma linha pouco nítida e mutável marca o limite entre o negócio e o 

seu ambiente. Como citado por Caldas e Wood (1999), é difícil assegurar onde a cooperação 

termina e a competição começa. 

  

3.4.4 Estruturas de Integração Interempresariais 

 

Historicamente, os relacionamentos interorganizacionais têm sido categorizados em função de 

onde eles se encontram no espectro da governança. A literatura referente à canais foi a 

primeira a propor uma escala classificatória que variava desde as transações eventuais 

(governança de mercado) (CONTRACTOR e LORANGE, 1988; HEIDE, 1994; WEBSTER 

JR, 1992) até a integração vertical (governança hierárquica) (HARLAND, 1996; LANDEROS 

e MONCZKA, 1989; MENTZER et al. 2001; WEBSTER JR, 1992). O Esquema 20 ilustra 

uma destas escalas. Desde então, diversos autores reconheceram estes dois extremos da escala 

e tentaram posicionar as diferentes relações cooperativas entre os estes dois pontos. Estes 

estudos tentaram categorizar as relações de um dado tipo baseado nas características do 

relacionamento. Neste caso, “tipo” é definido como sendo grupo ou classe de relacionamentos 

que compartilham traços ou características comuns. 

 

 
 

Esquema 20 - Escala classificatória de relacionamentos interorganizacionais.  

Fonte: Harland (1996) 
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Os diversos tipos de relacionamentos receberam grande atenção da literatura. Entretanto, há 

pouco consenso em torno da terminologia e da tipologia para descrevê- los (CRAVENS et al., 

1993; RINEHART et al., 2002; WEBSTER, 1992). Por exemplo, Cannon e Perreault (1999) 

conduziram um estudo empírico no qual eles classificaram oito diferentes tipos de relações 

exibindo diferentes combinações de cinco características. Um estudo similar foi desenvolvido 

por Rinehart et al. (2002), que usou diferentes características, e o resultado foi uma outra 

classificação com sete tipos diferentes de relacionamentos, variando desde as transações não-

estratégicas até as alianças estratégicas. 

 

Por outro lado, as relações colaborativas não estão claramente definidas. Parcerias e alianças 

são mais usadas na literatura da área de logística. Mesmo que haja alguma concordância nas 

referências, que estes termos significam trabalho conjunto para atingir metas comuns com 

divisão de investimentos, as definições apresentadas variam. Apenas para citar alguns 

exemplos, seguem alguns trabalhos nos quais este fato pode ser verificado: Boddy et al. 

(2000), Cooper et al. (1997), Cravens et al. (1993), Das e Teng (1998), Lambe e Spekman 

(1997) e Lorange et al. (1992). 

 

Mentzer et al. (2001) estabeleceu que as relações variam em termos de confiança, 

comprometimento, dependência mútua, compatibilidade organizacional, visão, liderança e 

apoio da alta administração. Quanto mais altos estes níveis, maior a relação de integração 

entre as organizações. Cannon e Perreault (1999) estruturaram as suas categorias baseadas nas 

características das expectativas de compartilhamento de informação, no grau em que as 

operações estão ligadas, nos acordos contratuais, nas expectativas sobre o trabalho em 

conjunto, e sobre as adaptações específicas no relacionamento entre compradores e 

fornecedores. Já Dabholkar e Neeley (1998) classificam as relações business-to-business 

numa perspectiva temporal (longo prazo versus curto prazo), orientação de objetivos (ganhos 

individuais versus ganhos coletivos) e poder (balanceado versus desbalanceado). 

Complementarmente, Boyle et al. (1992) argumentam que os tipos variam em função da 

inclusão de objetivos comuns, do local das tomadas de decisão, do escopo da supervisão e 

controle, do comprometimento com o sistema e da formalidade dos papéis e divisão do 

trabalho. 
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Em todos os casos, fica claro que os benefícios esperados quando as organizações buscam a 

integração dos processos são maiores do que simplesmente a troca envolvida em cada 

transação. Os participantes esperam que haja maior geração de valor na cadeia em função da 

sinergia dos esforços empreendidos pelos elos, e que estes sejam concretizados pelo aumento 

e/ou criação de vantagens competitivas. Smeltzer (2001) ilustra, em seu trabalho, as etapas 

que as empresas cumprem na busca da geração de valor por meio dos esforços relatados 

acima (Esquema 21). 

 

 

. 

 

 

Esquema 21 - Etapas para maximizar a criação de valor na cadeia de suprimentos. 

  

O efeito chicote (The bull-whip effect)  

 

Em seus estudos, Forrester (1961) detectou que, embora a demanda dos clientes finais por 

produtos específicos não variasse muito, os estoques e os níveis de reabastecimento flutuavam 

consideravelmente em todos os elos a montante da cadeia de suprimentos. Este aumento 

crescente da variabilidade da demanda e dos estoques, com origem no cliente final, é 

referenciado como “efeito chicote” ou “efeito Forrester”, em homenagem ao pesquisador que 

primeiro o estudou. O Esquema 22 ilustra um exemplo de uma cadeia de suprimentos onde 

este fenômeno pode ser verificado. 

Fonte: Smeltzer - adaptado (2001) 
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Esquema 22 - O efeito chicote. 

 

Segundo Simchi-Levi et al. (2000), são cinco os principais fatores que contribuem para o 

aumento da variabilidade: as técnicas de previsão de demanda, o lead time, os pedidos por 

lote, as flutuações de preço e os “pedidos inchados”.  Por outro lado, as alternativas que 

podem auxiliar na redução deste efeito maléfico são: (a) a redução da incerteza pela utilização 

de informações centralizadas de demanda, (b) a redução do lead time, (c) a integração dos 

processos e o fomento de relações colaborativas entre os elos da cadeia. Em relação a essa 

última alternativa, vale destacar que os relacionamentos colaborativos mudam a maneira pela 

qual as informações são compartilhadas e os estoques são gerenciados dentro de uma cadeia 

de suprimentos. Nos últimos anos, um novo instrumento denominado CPFR?  (Collaborative 

Planning, Forecasting and Replenishment) vem sendo divulgado como uma das alt ernativas 

mais eficazes para se reduzir o efeito chicote e os problemas de abastecimento nos elos da 

cadeia. Esta metodologia, como o próprio nome deixa transparecer, baseia-se na formalização 

de um processo conjunto de planejamento, previsão e reabastecimento entre dois parceiros 

comerciais de uma cadeia produtiva com o objetivo de compartilhar os riscos, principalmente 

de curto prazo, e maximizar os benefícios sistêmicos. Verifica-se, portanto, a importância de 

se estabelecer relacionamentos estáveis com alto grau de confiança e comprometimento entre 

as empresas. A seguir, este aspecto estratégico para uma eficaz gestão da cadeia de 

suprimentos é detalhado e discutido. 
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3.5 Relacionamento entre os Elos da Cadeia de Suprimento 

 

O trabalho apresentado por Golicic et al. (2003) conclui que os aspectos sociais ou 

antecedentes afetivos são extremamente relevantes para o desempenho da cadeia, uma vez 

que eles podem ser considerados como um importante componente das estruturas 

interorganizacionais. 

 

Embora diferentes, os relacionamentos entre as pessoas são, na essência, análogos aos entre as 

empresas, i.e, eles variam em função dos níveis de intimidade. Por exemplo, em um artigo na 

área de comunicação, Aune et al. (1996) discute as interações pessoais. Estes autores 

descrevem as relações começando em um alto nível de impessoalidade e, com o passar do 

tempo, se tornam mais pessoais e informais, o que acaba gerando maior intimidade entre os 

envolvidos. Este fato ocorre mesmo que o tipo de relacionamento em questão – amizade – 

permaneça o mesmo. 

 

Esta noção de diferentes níveis de intimidade, dentro de um mesmo tipo de relacionamento, 

provê suporte ao conceito de magnitude do relacionamento. Santoro (2000) conduziu uma 

pesquisa na ligação entre intensidade do relacionamento e os resultados nos empreendimentos 

indústria-universidade. Esta pesquisa foi baseada na noção de que empresas e universidades 

cooperam por meio de diferentes tipos de relacionamentos, com variações nos níveis de 

interação pessoal. Rindfleish e Moorman (2001) discutem o conceito de propensão ao 

relacionamento como o grau de reciprocidade e proximidade entre os participantes de uma 

aliança para um novo produto. Este conceito é baseado na literatura que emprega o conceito 

de “força de laços” (strengh of ties) entre dois ou mais atores sociais. Normalmente, os 

pesquisadores que adotam esta linha classificam as relações como tendo um laço forte ou 

fraco. Um laço forte é entendido como tendo níveis mais altos de proximidade, reciprocidade 

e compromisso que os laços tidos como fracos (GRANOVETTER, 1973).  
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Pesquisadores também têm usado os termos força dos relacionamentos, qualidade das 

relações e proximidade nos relacionamentos para descrever as relações interorganizacionais. 

Bove e Johnson (2001) pesquisam e tentam determinar quando é mais adequado a utilização 

dos conceitos acima. Como resultado, os autores propõem que a distinção entre eles esteja no 

contexto onde eles são usados, embora os três sejam indicadores da magnitude de um 

relacionamento. Além disto, os autores discutem cada um deles como sendo variáveis mesmo 

dentro de um mesmo tipo de relação. 

 

Golicic et al (2003) definem, portanto, magnitude do relacionamento como sendo o grau de 

proximidade ou intensidade do relacionamento entre duas ou mais organizações, e 

estabelecem que ela é um componente dos relacionamentos interorganizacionais diferente dos 

tipos de relacionamentos. 

 

Termos como colaboração, cooperação e coordenação são comumente usados para se referir à 

proximidade das relações. Santoro (2000) refere-se à colaboração como uma poderosa ligação 

entre empresas e universidades, e que elas cooperam por meio de diferentes formas de 

relacionamentos. Gulati (1998), em sua pesquisa, sugere que as alianças caracterizadas por 

um alto grau de propensão ao relacionamento mostram altos níveis de cooperação. 

 

Algumas pesquisas interorganizacionais têm discutido variações dentro de um tipo de 

relacionamento, descrevendo indiretamente as diferentes magnitudes em um mesmo tipo de 

relação. Birnbirg (1998) propôs que as alianças estratégicas podem tomar uma grande 

variedade de formas dependendo de fatores como grau de comprometimento, simetria da 

recompensa e grau de confiança mútua. Lambert et al. (1996) classificam as parcerias (um 

tipo de relacionamento) em três diferentes níveis baseados na interação e proximidade entre 

os parceiros: coordenação entre as partes, integração e integração significativa. Em outro 

trabalho, Barringer e Harisson (2000) apresentam diversos tipos de relacionamentos 

interorganizacionais com variação no grau de ligação entre elas. Estes exemplos demonstram 

como um tipo de relacionamento toma uma determinada forma baseada na magnitude dos 

relacionamentos entre os participantes. Este fato permite concluir que a intensidade das 

relações é, pois, fator determinante na longevidade e/ou prosperidade das relações 

interorganizacionais. 
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O problema em questão passa a ser a definição dos indicadores importantes no estudo da 

magnitude do relacionamento. Muito embora poucos estudos empíricos tenham sido 

conduzidos neste campo, sabe-se que o nível de comprometimento (GEYSKENS et al. 1996; 

GUNDLACH et al. 1995) e de confiança mútua (GANESAN, 1994; MORGAN e HUNT, 

1994) são elementos centrais no estudo desta dimensão. Estas características podem ser 

identificadas em relações onde: (a) a disponibilização de recursos, oportunidades e benefícios 

entre os que dela participam é maior do que aos outros que se encontram fora deste eixo; (b) 

há manutenção dos valores corporativos, sendo que esses devem ser semelhantes aos dos 

parceiros; (c) há uma comunicação eficaz e eficiente de informações importantes que incluem 

as expectativas, inteligência de mercado e as avaliações de desempenho dos parceiros; e (d) 

nenhum dos participantes queira tirar proveito em detrimento dos outros parceiros. Neste 

trabalho, assim, lança-se mão destes dois parâmetros como indicadores principais da 

magnitude do relacionamento interorganizacional.  

 

Uma vez apresentados os principais conceitos sobre a gestão da cadeia de suprimentos, o 

próximo passo, em direção ao cumprimento do objetivo deste trabalho, é o estudo dos 

fundamentos teóricos sobre sua avaliação de desempenho. O tópico a seguir dedica-se a este 

tema. 
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Capítulo 4 

Desempenho de Cadeias de Suprimento 
 

 

Para que as empresas possam competir em seus respectivos mercados e serem bem sucedidas, 

elas devem garantir que a performance de suas atividades de valor, executadas tanto dentro de 

suas fronteiras organizacionais como em seus fornecedores, seja igual ou superior àque les 

apresentadas por seus concorrentes (KRAUSE e ELLRAM, 1997). Requer-se, para tanto, o 

emprego de sistemas adequados de avaliação de desempenho, que permitam guiar os esforços 

organizacionais, sem os quais não há como garantir o cumprimento dos objetivos e a 

realização das metas estabelecidas no planejamento estratégico.  

 

O presente capítulo trata dos fundamentos teóricos registrados na literatura sobre avaliação de 

desempenho de cadeias de suprimento. Inicialmente, discutem-se os conceitos associados ao 

construto desempenho para, em seguida, apresentar-se as bases teóricas dos principais 

sistemas de avaliação de desempenho encontrados na literatura. Em um segundo momento, o 

texto discorre sobre as principais métricas adotadas pela comunidade científica para se 

mensurar o desempenho de cadeias de suprimentos.  
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4.1 Sistemas de Avaliação de Desempenho 

 

A conceituação do que venha a ser desempenho constitui-se no primeiro passo para se discutir 

os sistemas de avaliação de performance. Ao contrário das ciências físicas, onde a 

mensuração desta grandeza está associada a outras grandezas únicas e universalmente aceitas 

como, por exemplo, o desempenho de uma máquina térmica, na área de administração de 

empresas este fato não acontece. Pelas suas características natas, as organizações são 

multifacetadas e, portanto, podem ser observadas sob prismas diferentes. Cada uma destas 

diferentes perspectivas gera um entendimento e, portanto, uma definição diferente do que 

venha a ser desempenho. Sob o enfoque da administração da produção, o desempenho pode 

ser definido como a informação sobre os resultados obtidos a partir dos processos 

implementados e/ou bens produzidos, que permite a comparação das metas, padrões e 

resultados alcançados com outros processos e/ou produtos (Fundação para o Prêmio Nacional 

da Qualidade, 1996). Já para Neely et al. (1995), a avaliação do desempenho consiste, 

simplesmente, no processo de se quantificar uma determinada ação. 

 

Independentemente da vertente adotada, entretanto, há consenso de que um sistema de 

avaliação de desempenho empresarial precisa estar voltado para resultados, os quais devem 

ser orientados pelos anseios de todas as partes interessadas. Isso inclui, clientes, funcionários, 

acionistas, fornecedores, parceiros, a sociedade e a comunidade. Para evitar conflitos entre 

estes agentes, faz-se necessário que a estratégia da organização aborde as necessidades de 

todas as partes interessadas (stakeholders) de forma clara e explícita, buscando harmonia 

entre elas e garantindo que as ações e planos atendam a essas expectativas. 

 

Tradicionalmente, a avaliação de desempenho se limita aos processos inerentes a uma única 

empresa ou processo produtivo. Os sistemas de avaliação de desempenho encontrados na 

literatura tratam, em quase toda sua totalidade, de unidades de negócios isoladas. Entretanto, 

para uma efetiva gestão da cadeia de suprimentos, é fundamental a expansão destes sistemas 

para além das fronteiras da empresa envolvendo, preferencialmente, todos os participantes da 

cadeia. 
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Surge, então, a necessidade de desenvolver e implementar um sistema de avaliação de 

desempenho aplicável a todas as unidades de negócio (business units) pertencentes a uma 

cadeia de suprimentos, o que pode, segundo Aravechia e Pires (2001), ser feito por meio da 

adaptação dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho. 

 

Este é o caso de uma das ferramentas mais consagradas pela literatura e pelas organizações 

para se medir o desempenho das empresas. Proposta por Kaplan e Norton (1997), o Balanced 

Scorecard® é um instrumento gerencial que permite traduzir a missão e as estratégias 

empresariais em um conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para o 

projeto e implementação de um amplo sistema de gestão organizacional (Esquema 23). 

 

 

 
  

 

Esquema 23 - A estratégia como etapa de um processo gerencial contínuo. 

 

 

 

Missão 
Por que existimos? 

Valores 
O que é importante para nós  

Visão 
O que queremos ser 

Estratégia 

BALANCED SCORECARD 

Metas e Iniciativas 

Objetivos 

 

 

Resultados Estratégicos 

Acionistas 
Satisfeitos 

Clientes 
Satisfeito

s 

Processos 
eficientes 
e eficazes. 

Colaboradores 
motivados e 
 preparados 

Fonte: Kaplan e Norton (2004) 
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Por construção, esta ferramenta enfatiza não só a busca dos objetivos financeiros 

(normalmente associados ao curto prazo), como também inclui os vetores que resultam nesses 

objetivos. Formalmente, são quatro as perspectivas que orientam o sucesso da empresa: 

financeira, do cliente, dos processos internos da empresa, e do aprendizado e crescimento. 

Estas quatro perspectivas interligam-se umas com as outras numa cadeia de relações de causa 

e efeito produzindo os avanços (ou retrocessos) no cumprimento das estratégias propostas.  

 

Uma vez entendidos a concepção e o funcionamento deste instrumental, Brewer e Speh 

(2000) propõem que ele seja adaptado e ut ilizado para medição de desempenho não somente 

da empresa isolada como também da performance da cadeia de suprimentos como um todo. 

Um exemplo desta versão modificada é apresentada no Esquema 24, no qual são destacados 

alguns objetivos e algumas métricas que poderiam servir como indicadores de desempenho. 

Como os próprios autores alertam, este estudo tem caráter exploratório e contém apenas uma 

pequena fração de todas as medidas que podem ser desenvolvidas e usadas. Embora haja 

limitações, o artigo aponta benefícios na adoção deste sistema. Entre eles se destaca a 

possibilidade de se fazer uma gestão “balanceada” da cadeia de suprimentos, uma vez que há 

a adoção de indicadores comuns para todos os elos da cadeia que contemplam quatro 

perspectivas ao invés do tradicional foco nos aspectos financeiros. 

 

 
 

 

Esquema 24 - Exemplo de um Balanced Scorecard® aplicado à cadeia de suprimentos. 

Fonte: Brewer e Speh - adaptado (2000) 
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Outra alternativa para se avaliar o desempenho de cadeias de suprimento é o Supply Chain 

Operations Reference-model (SCOR). Este modelo foi desenvolvido pelo Supply Chain 

Council como um instrumento para diagnóstico e avaliação da gestão de cadeias de 

suprimentos, e é utilizado por empresas localizadas em todos os continentes. A ferramenta 

permite aos usuários endereçar, melhorar e comunicar práticas de administração da cadeia de 

suprimentos às partes interessadas. A sua fundamentação está em modelar as empresas em 

cinco processos-chave, a saber: planejamento, sourcing, produção, entrega e retorno. Cada um 

destes processos é decomposto em três níveis. No mais elementar deles é que são 

estabelecidos os indicadores-chave de performance, que orientam as ações de melhoria da 

organização. O Esquema 25 ilustra esta decomposição. Por outro lado, este sistema também 

tem limitações, em grande parte decorrentes da sua construção. Ao entender a empresa como 

um conjunto de cinco processos, algumas atividades de valor são desconsideradas. Entre elas 

estão as atividades de apoio da cadeia de valor de Porter, os processos de marketing e vendas, 

e de serviços pós-venda.  
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Esquema 25 - Os níveis da modelagem SCOR.      

Fonte: Supply-Chain Council  - adaptado (2004). 
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Após uma ampla revisão nas bases teóricas que compõem os sistemas de avaliação de 

desempenho, Neely et al. (1995) estabelece um denominador comum entre todos eles. 

Ilustrado na Figura 26,  o modelo pressupõe que devam existir indicadores usados em cada 

uma das unidades de negócios, representados por IN 01, IN 02 e IN 03, e que são comuns a 

todas as empresas desta cadeia de suprimentos. Desta forma, a performance da cadeia em 

questão seria mensurada por meio desses indicadores comuns, que comporiam a plataforma 

de um sistema de sistema de avaliação de desempenho para a SCM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Sistema de avaliação de desempenho para cadeias de suprimentos.  

 

A pergunta que se segue é, então, quais seriam os melhores indicadores de desempenho a 

serem utilizados para efetuar a medida de performance. Este tema é discutido no tópico a 

seguir. 

 

 

 

 

UN 01 UN 02 UN 03

UN 01

UN 02

UN 03

Indicadores de 
desempenho da 
cadeia produtiva

CADEIA DE SUPRIMENTO

 

UN 01 UN 02 UN 03

UN 01

UN 02

UN 03

Indicadores de 
desempenho da 
cadeia produtiva

CADEIA DE SUPRIMENTO

IN 02

IN 01

IN 03

 

UN 01 UN 02 UN 03

UN 01

UN 02

UN 03

Indicadores de 
desempenho da 
cadeia produtiva

CADEIA DE SUPRIMENTO

 

UN 01 UN 02 UN 03

UN 01

UN 02

UN 03

Indicadores de 
desempenho da 
cadeia produtiva

CADEIA DE SUPRIMENTO

IN 02

IN 01

IN 03

 Fonte: Neely et al. (adaptado - 1995) 



 80 

4.2 Indicadores para Avaliação do Desempenho de Cadeias de Suprimentos 

 

Beamon e Ware (1998) afirmam que a adoção de indicadores de desempenho deve responder, 

inicialmente, a três questões importantes, a saber: (a) quais aspectos deverão ser medidos; (b) 

como se poderá medi- los e; (c) como utilizar as medidas para analisar, melhorar e controlar a 

qualidade da cadeia produtiva. Percebe-se, então, que a solução das perguntas não é uma 

tarefa fácil, uma vez que inúmeros indicadores estão disponíveis e é necessário que haja um 

alinhamento das medidas utilizadas com as metas das empresas envolvidas, como destaca 

Maskell (1991). 

 

Stock et al. (1998) dividem as medidas de desempenho em internas e externas, sendo que as 

medidas externas incluem participação no mercado, retorno sobre investimentos e 

crescimento das vendas. Já Neely et al. (1995) apresentam qualidade, tempo, flexibilidade e 

custo como medidas pertinentes às cadeias de suprimentos. Internamente, os indicadores 

devem incluir custo, velocidade e confiabilidade das entregas, qualidade, flexibilidade, 

serviço e distribuição.  

 

Segundo Beamon (1998), pesquisas anteriores mostram que a utilização exclusiva de custo 

como indicador de desempenho é prática comum dentre as empresas. Essa ocorrência se dá 

pelo fato de que a medida do desempenho, através de um único indicador, é relativamente 

simples. Entretanto, chama a atenção que esta prática pode fornecer informações muito 

superficiais sobre a realidade. Em um artigo anterior, Beamon (1996) afirma que os 

indicadores escolhidos devem apresentar, simultaneamente: (a) abrangência, de modo a 

incluir a medida de todos os aspectos pertinentes; (b) universalidade, para permitir a 

comparação sob várias condições operacionais; (c) mensurabilidade, de maneira a assegurar 

que os dados necessários sejam mensuráveis; e (d) consistência, a fim de se garantir medidas 

consistentes com os objetivos da organização. 
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Em contra-partida, devido à sua importância advinda da necessidade da redução dos custos de 

entrada e da relevância das saídas da cadeia, não se pode simplesmente descartar o custo 

como indicador de desempenho. A alternativa mais abrangente, portanto, é a adoção de 

indicadores múltiplos, que envolvam uma combinação das perspectivas de custo, tempo, 

flexibilidade e qualidade, priorizadas segundo a orientação dos objetivos estratégicos da 

empresa, como propõem Ferdows et al. (1986) quando traçam um paralelo com a área de 

manufatura. Vale a pena destacar que esta opção se mostra alinhada com as premissas da 

administração estratégica, citada no primeiro capítulo. 

 

Dos vários trabalhos publicados na área, um dos mais importantes e abrangentes foi escrito 

por Beamon (1999). Após uma consistente revisão bibliográfica, a autora discorre sobre as 

perspectivas citadas anteriormente e propõe que uma boa avaliação de desempenho da cadeia 

de suprimentos deve se basear em três dimensões: recursos, saídas e flexibilidade, na qual 

cada um destes aspectos esteja, necessariamente, relacionado com um objetivo comum às 

organizações de uma mesma cadeia produtiva. A Tabela 03 apresenta uma simplificação dos 

objetivos associados às dimensões apresentadas que, na seqüência, são discutidas e 

detalhadas. 

 

Tabela 03 - Medidas de desempenho e seus objetivos. 

Dimensões 

para avaliação 

de desempenho 

 

Objetivo 

 

Propósito 

 

Recursos 

 

Altos níveis de 

eficiência. 

O gerenciamento eficiente dos recursos é 

essencial para a lucratividade. 

 

Saídas 

Altos níveis de 

serviço ao 

consumidor. 

Sem saídas aceitáveis, os consumidores 

farão uso de outras cadeias. 

 

Flexibilidade 

Habilidade de 

reposta a 

mudanças no 

ambiente. 

Em ambientes instáveis, a cadeia de 

suprimentos deve estar apta a responder às 

mudanças. 

 

  
Fonte: Beamon (1999) 
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A Dimensão dos Recursos 

 

As medidas relacionadas aos recursos incluem os níveis de inventário, as necessidade de 

pessoal, a utilização de equipamentos e custos. Geralmente, procura-se minimizar o emprego 

destes componentes. São exemplos de indicadores de desempenho que podem ser utilizados 

para a análise dos recursos das cadeias de suprimentos: 

 

(a) Custo total: total dos custos dos recursos (fixos e variáveis); 

(b) Custos de distribuição: total dos custos de distribuição, incluindo transporte e 

manuseio; 

(c) Custos de manufatura: total dos custos de manufatura, incluindo processamento, 

manutenção e custos relacionados ao retrabalho; 

(d) Custos de inventário: custos associados à manutenção do estoque; e 

(e) Retorno sobre o Investimento (ROI): medida da lucratividade da organização. 

 

 

A Dimensão das Saídas 

 

As métricas referentes às saídas incluem resposta aos consumidores, qualidade e o volume de 

produção. Muitos desses indicadores podem ser representados de maneira quantitativa, tais 

como: número de itens produzidos; tempo necessário para a produção de um determinado 

item e número de entregas on-time. Por outro lado, alguns indicadores, como satisfação do 

cliente e qualidade do produto, são difíceis de serem expressos de forma numérica. 

 

Estas medidas de desempenho devem, necessariamente, corresponder às metas da 

organização, bem como às necessidades dos clientes, como destacam Moori et al. (2001) em 

seu trabalho. Alguns exemplos de indicadores de desempenho das saídas da cadeia de 

suprimentos são: 
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(a) Vendas: total de vendas; 

(b) Lucro: total de vendas menos as despesas; 

(c) Taxa de preenchimento: proporção de pedidos preenchidos imediatamente; 

(d) Taxa média de preenchimento de um item:  taxa de preenchimento agregada 

dividida pelo número de itens; 

(e) Entregas on-time: mede o desempenho de entrega de um determinado item, pedido ou 

produto; 

(f)  Atraso de produto: data da entrega menos data devida (due date); 

(g) Atraso médio dos pedidos: atraso agregado dividido pelo número de pedidos; 

(h) Antecipação média dos pedidos: antecipação agregada dividida pelo número de 

pedidos; 

(i) Porcentagem de entregas on-time: porcentagem das entregas realizadas na data 

prometida ou antecipadamente; 

(j) Probabilidade de falta em estoque: probabilidade instantânea de que não haja um 

item solicitado em estoque; 

(k) Número de pedidos devolvidos: número de pedidos devolvidos devido a falta em 

estoque; 

(l) Número de faltas no estoque: número de requisições de itens em falta no  estoque; 

(m) Nível médio de devolução de pedidos: número de pedidos devolvidos dividido pelo 

número de itens; 

(n) Tempo de resposta ao consumidor:  tempo entre a colocação de um pedido e sua a 

entrega correspondente. 

(o) Lead time da manufatura : tempo total necessário para a produção de um item ou lote 

em particular. 

(p) Erros de entrega: número de entregas erradas realizadas. 

(q) Reclamação dos consumidores: número registrado de reclamações dos clientes. 
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A Dimensão da Flexibilidade  

 

Pelo que já foi exposto no decorrer deste trabalho, constata-se que a flexibilidade é um 

elemento essencial para o sucesso das cadeias de suprimentos. Este conceito, segundo 

Beamon (1999), deve ser entendido como sendo a capacidade que o sistema possui de reagir 

às instabilidades do ambiente. As seguintes habilidades podem caracterizar estruturas 

organizacionais flexíveis: (a) resposta às variações de demanda como sazonalidade; (b) 

resposta a baixos desempenhos da manufatura (quebra de equipamentos); (c) resposta a baixo 

desempenho de fornecedores; (d) resposta a baixo desempenho de entregas; e (e) resposta a 

novos mercados ou a novos competidores. 

 

Obviamente, existem inúmeras vantagens para uma cadeia de suprimentos flexível. Entre elas 

pode-se destacar a redução do número de pedidos devolvidos, do número de vendas perdidas 

e do número de pedidos atrasados e, por outro lado, o aumento da satisfação dos clientes. 

Entretanto, devido à pouca utilização da flexibilidade como um indicador de desempenho para 

cadeias de suprimentos, não se encontram, na literatura, muitos trabalhos a esse respeito. A 

Tabela 04 resume algumas definições úteis, desenvolvidas por Slack (1991). 

 

Tabela 04 - Tipos de flexibilidade de sistemas  

Tipo de flexibilidade  Habilidade  

Volume Mudança do nível de produção 

Entregas Mudança das datas programadas para entregas 

 Mix Mudança da variedade de produtos 

Novos Produtos Introduzir novos produtos no mercado (incluindo 

modificação dos produtos existentes) 

 

 

Adicionalmente, um auxílio na quantificação de cada um dos tipos de flexibilidade, descritos 

na Tabela 04, pode ser encontrado no trabalho de Beamon (1999), no qual algumas fórmulas 

matemáticas são empregadas com essa finalidade. 

 

 

 

Fonte: Slack (1991) 
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Representação dos Sistemas de Avaliação de Desempenho 

 

A etapa seguinte é estabelecer a forma de como se pode, eficientemente, representar os 

resultados obtidos a partir da mensuração dos indicadores escolhidos. Dentre as diversas 

propostas, Pinto (1998) desenvolveu um modelo de fácil compreensão, que pode ser adaptado 

para a avaliação de cadeias de suprimentos. Neste modelo utiliza-se um diagrama em forma 

de radar, no qual são assinalados os valores esperados e os valores reais atingidos para cada 

um dos indicadores de performance, separados por prioridades competitivas. O Esquema 27 

traz o exemplo de um diagrama aplicado a uma unidade de negócios dentro de uma cadeia de 

suprimentos, segundo as dimensões apresentadas anteriormente, representadas por R 

(recursos), S (saídas) e F (flexibilidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 27 - Representação do desempenho de uma unidade de negócios dentro de sua 

cadeia de suprimentos. 

 

(CL)  -  Indicadores relativos ao 
cliente 

(CO)  -  Indicadores relativos à 
concorrência 

Flexibilidade de 
mix (CL) 

Flexibilidade 
de novos 

produtos (CO) 

Polígono de 
desempenho 
efetivo 

Polígono de 
desempenho 
meta 
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Outra característica interessante deste sistema de representação é a possibilidade de se atribuir 

pesos diferentes para os indicadores. Isto pode ser feito variando-se o ângulo dos setores 

radiais de maneira que, quanto maior é o setor circular, maior é a importância daquele 

indicador. 

 

Finalmente, para a análise do desempenho de toda a cadeia seja feita, é possível agrupar os 

gráficos individuais em um único diagrama. Nesta nova representação pictográfica cada setor 

radial representaria as diversas unidades de negócio, que compõem a cadeia de suprimentos. 

Ter-se- ia, então, um diagrama completo, representando o desempenho da cadeia de 

suprimentos. Um exemplo típico pode ser visualizado no Esquema 28, no qual uma cadeia de 

suprimentos hipotética é composta por quatro unidades de negócio, medidas por quatorze 

indicadores de desempenho representados pelas letras de A a N. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 28 - Exemplo de um diagrama de avaliação de desempenho da cadeia de 

suprimentos. 
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4.3 Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo discutiu os conceitos envolvidos na avaliação do desempenho das cadeias de 

suprimento, em face às necessidade que elas têm de atingir, simultaneamente, um alto nível de 

eficiência, bem como de possuir a habilidade de reagir às mudanças no ambiente competitivo. 

 

Na seqüência, tratou-se dos conjuntos de métricas estabelecidas na literatura científica, por 

meio das quais se torna possível a avaliação de performance de cada um dos elos da cadeia de 

forma integrada e consistente. Este procedimento, da adoção uniforme dos indicadores, 

facilita a identificação de eventuais pontos fracos na cadeia de suprimentos auxiliando, assim, 

a correta administração dos esforços empreendidos na busca de diferenciais competitivos. 
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Capítulo 5 

A Indústria de Autopeças Brasileira 
 

 

A indústria de autopeças desempenha um importante papel na economia brasileira. Segundo 

dados do anuário publicado em 2003 pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes 

para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS), a participação média deste setor no Produto 

Interno Bruto (PIB), na última década, foi de 2,4 pontos percentuais com um desvio-padrão de 

0,3%. O faturamento, cuja evolução é ilustrada no Gráfico 29, ratifica a importância deste 

segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 - Evolução do faturamento da indústria de autopeças brasileira. 
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Este setor possui, segundo Barros Pires (2003), uma grande capacidade em indicar novos 

caminhos para a produção de bens: foi assim com a introdução dos conceitos de produção em 

massa, capitaneados por Henry Ford e Alfred Sloan, o mesmo ocorrendo com o conceito de 

produção enxuta desenvolvido na Toyota japonesa por Eiji Toyoda e Taiichi Ohno. Além 

desta histórica tarefa de participar das inovações em produtos e conceitos produtivos, a 

indústria de autopeças também tem como particularidade enfrentar um dos maiores desafios 

existentes na coordenação de fornecimento: o alto grau de complexidade da produção de um 

sistema automotivo, que envolve o projeto, a fabricação e a montagem de centenas de 

componentes. 

 

Este capítulo, que tem por objetivo apresentar e detalhar as principais características desta 

indústria, está estruturado de modo a relatar o histórico do setor e descrever a atual 

configuração da cadeia de suprimentos, com especial destaque aos aspectos mais relevantes. 

 

 

5.1 Histórico 

 

A indústria nacional de autopeças é anterior à implantação da indústria automobilística no 

Brasil, em meados da década de 50. Desde a chegada do automóvel no país, no início do 

século XX, criou-se um ativo mercado de peças para reposição e oficinas mecânicas de 

reparos, associadas ou não às revendedoras de veículos. Gradativamente, diversas destas 

oficinas tomaram-se fabricantes de peças e componentes, processo que se intensificou com a 

dificuldade de importação durante a Segunda Guerra Mundial. 

 

Em 1949, o Brasil possuía cerca de 100 fabricantes de autopeças e, já em 1949, começava a 

fabricação de veículos, com a Brasmotor instalando uma fábrica em São Bernardo do Campo 

(SP), e passando a montar veículos da Chrysler. Em 1956, com a implantação do Grupo 

Executivo da Indústria Automobilística (GEIA) e os incentivos concedidos pelo governo 

Juscelino à instalação de montadoras de automóveis no país, a Brasmotor chegou a tentar um 

acordo com a Chrysler para instalação de uma fábrica no Brasil. Porém, a empresa norte-

americana não se interessou e cancelou o acordo que até então mantinha com a Brasmotor 

(GAZETA MERCANTIL, 2000).  
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Paralelamente a estes fatos, a Brasmotor, em 1950, importou o primeiro “Fusca” do Brasil e, 

no mesmo ano, em um acordo com a alemã Volskwagen, passou a montar esse automóvel no 

país. O acordo durou até 1954. Em 1956, a empresa recusou uma oferta de parceria com a 

Volkswagen, pois não aceitou uma situação de sócio minoritário, sem condições de interferir 

na gestão da empresa. Assim, a Brasmotor reorientou os seus negócios e passou a se dedicar 

ao ramo de eletrodomésticos. Finalmente, em 1958, a Brasmotor deixa o ramo 

automobilístico. 

 

Durante este período, outras empresas estrangeiras já começavam a mostrar interesse em 

investir no Brasil. Em 1951, a alemã Mercedes-Benz inicia seus planos de fabricar ônibus e 

caminhões no País, que seriam concretizados em 1956; em 1952, é fundada a Willys-

Overland, de capital norte-americano, para produção de jipes e carros de passeio. 

 

O parque automobilístico brasileiro amplia-se rapidamente, passando de 426 mil veículos em 

1950 para 708 mil em 1956, com crescimento de 66%. Em 1957, a sueca Scania Vabis 

começa a construir sua fábrica de caminhões pesados; um ano depois, instalam-se no Brasil a 

japonesa Toyota, para fabricar utilitários, e a francesa Simca, para produzir automóveis. 

 

Em 1955, o País já contava com 520 empresas fabricantes de componentes, destacando-se a 

Metal Leve S.A. Indústria e Comércio, Cinpal Ltda, Metalúrgica Levorin S.A., Cofap, Nakata 

S.A. e a Francisco Stedile S.A. 

 

Definitivamente, a chegada das montadoras alterou o fornecimento de autopeças (em 

dezembro de 1960, 1200 fabricantes já estavam em atividade), anteriormente direcionado 

principalmente ao mercado de reposição. A produção de componentes passou a se dirigir às 

montadoras que se tornariam as principais clientes do setor. 
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A década de 60 foi o período de consolidação da indústria automobilística, que então 

procurou reduzir os custos dos componentes. Para tanto,  as montadoras além de aumentarem 

sua produção própria de peças e, portanto, seu índice de verticalização, procuraram atrair para 

o Brasil fabricantes de seus mercados de origem, de modo a ampliar o número de 

fornecedores para, no mínimo, três por componente, como forma de estimular a competição e 

a queda nos preços. A indústria automobilística começa então a exportar veículos: no início, 

ônibus (em 1960), posteriormente caminhões (1965) e, por último, automóveis (a partir de 

1969). Ainda durante esta década, a entrada de novas montadoras continuou ocorrendo, como 

a Chrysler Motors do Brasil Ltda., que em 1966 comprou as instalações para fabricação de 

caminhões da International Harvester Máquinas. 

 

Na década de 70, instalou-se, em Minas Gerais, a Fiat para fabricar automóveis. Durante o 

final dessa década e parte dos anos 80, estimularam-se as exportações do setor automotivo e 

de autopeças, como alternativa às constantes oscilações do mercado interno. A produção de 

veículos manteve ritmo de crescimento constante até 1980, quando foram produzidas 1,1 

milhão de unidades (automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões); em 1981, a produção 

caiu 29%, para 780,8 mil unidades, mantendo-se oscilante, mas em níveis baixos, até 1990, 

quando foram produzidos 914 mil veículos. 

 

É interessante ressaltar que, entre 1975 e 1985, as vendas de veículos ao exterior aumentaram 

305%, passando de 52,6 mil para 160,6 mil unidades. No setor de autopeças, no mesmo 

período, as exportações de motores quintuplicaram-se, passando de 81 mil unidades em 1975 

para 407,1 mil em 1985. A participação das autopeças, na exportação do setor 

automobilístico, aumentou de 3,1% do total em 1977 (primeiro dado disponível), para 12,7% 

em 1985. Como resultado destas iniciativas de conquista do mercado externo, as empresas 

fabricantes de autopeças e as montadoras foram obrigadas a se adequar tecnologicamente e a 

utilizar técnicas produtivas mais modernas, nos padrões da indústria japonesa. Entretanto, este 

fato não significa que a indústria nacional tivesse seus resultados alçados aos mesmos níveis 

internacionais na questão dos padrões. 
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Desde 1990, a indústria de autopeças está passando por um processo turbulento de 

modernização. A abertura de mercado, promovida pelo governo Collor, foi o fator que 

finalmente lançou o setor à concorrência de produtos estrangeiros. As tarifas alfandegárias 

foram reduzidas de 80%, em 1990, para 35%, em 1994, com o objetivo de estimular a 

concorrência e obrigar a modernização de produtos e empresas. Neste doloroso processo de 

ajuste, o nível tecnológico dos modelos em circulação aumentou consideravelmente, pois o 

fim da reserva de mercado também permitiu intensificar a importação de dezenas de 

componentes. 

 

Desde então, a indústria de autopeças tem evoluído rapidamente para suprir as novas 

demandas e fazer frente à nova realidade do mercado mundial, catalisada pela aceleração do 

fenômeno conhecido como globalização, descrito anteriormente. Atualmente, o país conta 

com um parque industrial bastante diversificado e competitivo internacionalmente.  

 

 

5.2 Aspectos Relevantes da Indústria de Autopeças 

 

Como descrito anteriormente, nos anos 80 a indústria mundial automobilística e de autopeças 

enfrentou uma série de mudanças, para as quais só estava parcialmente preparada e que ainda 

não terminaram. A seguir, são destacados e discutidos os aspectos que afetaram este setor e 

que produzem fortes reflexos até hoje na indústria de autopeças. 

 

5.2.1. Terceirização 

 

Durante muitas décadas, as fábricas de veículos foram empreendimentos muito integrados 

verticalmente, fazendo internamente um elevado número de componentes. Isto lhes garantia a 

qualidade e o fornecimento. Com o passar do tempo, estas organizações passaram a comprar 

mais peças de terceiros, sempre tendo o cuidado de procurar dois ou três fornecedores 

alternativos. Elas perceberam que a fabricação de um grande número de peças representava 

alto investimento de capital. E, principalmente, que os componentes comprados de terceiros 

eram mais baratos. 
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Nos Estados Unidos, por exemplo, a montadora mais verticalizada, a General Motors, paga 

por hora uma remuneração duas vezes mais que um fabricante de componentes para fazer 

exatamente a mesma peça. E no Brasil, os salários da indústria automobilística, na linha de 

produção, são de 50 a 60% mais elevados que os pagos pelos seus fornecedores de autopeças. 

 

Não é estranho, portanto, que tenha havido uma forte tendência para a terceirização: a 

montadora reduz seus gastos de capital e paga muito menos pela peça que compra fora. Para 

os fabricantes de autopeças isto poderia significar um considerável aumento de negócios. 

Entretanto, há outras forças no mercado que apontam em sentido contrário. 

 

5.2.2. Subsidiárias 

 

Uma das conseqüências do elevado custo das montadoras, e uma alternativa à terceirização, 

foi separar as atividades de montar carros e as de fazer autopeças. Sempre que puderam, as 

fábricas norte-americanas montaram subsidiárias com suas fábricas de autopeças e passaram a 

fornecer a outros fabricantes. A General Motors, por exemplo, criou a Delphi Automotive, a 

maior fabricante mundial de componentes. A Ford tem a Ford Automotive Products 

Organizations (APO), que prepara projetos e organiza linhas de produção para terceiros. 

Opera em 20 países e emprega 75 mil pessoas. Outra montadora ativa em fornecimento para 

terceiros é a Fiat, por meio de sua subsidiária Magneti Marelli, cujo faturamento apresentado 

em seu website institucional foi de  € 3,2 bilhões em 2003. 

 

5.2.3. Carro Mundial 

 

A globalização, como visto anteriormente, possibilitou uma maior aproximação dos 

ambientes de negócios, que outrora existiam de maneira independente. A evolução da 

tecnologia da informação, um dos propulsores desta mudança, ampliou o alcance das 

operações empresariais, fazendo com que novos mercados pudessem ser prospectados e 

explorados. Novos fornecedores e consumidores foram descobertos e novos sistemas de 

valores foram construídos. Estes fatos levaram as industrias automobilísticas ao “carro 

mundial”. Este conceito de carro faz com que o produto não seja originário de nenhum país, 

especificamente, sendo desenvolvido objetivando-se um tipo de consumidor em países que as 

montadoras acreditam ter algo em comum. 

 



 94 

Dentro desse rearranjo de forças entre as montadoras à procura do “carro mundial”, o Brasil 

foi especialmente privilegiado, pois é o país que mais modelos vêm atraindo para dentro de 

suas fronteiras. Como conseqüência, duas grandes oportunidades aparecem para os 

fabricantes de autopeças: o fornecimento global (global sourcing) e o carry over.  

 

O global sourcing baseia-se na busca de fornecedores no âmbito global, sem levar em 

consideração a sua localização geográfica. É de se esperar com o global sourcing uma 

redução ainda maior dos índices de nacionalização dos veículos, com um aumento contínuo 

da participação dos componentes importados para a fabricação do veículo em uma dada 

região. Já o carry over, de acordo com Salerno et al. (1998),  vincula o mesmo projeto de 

produto de uma montadora a todas as suas plantas produtoras em todo o mundo, ou seja, 

exige-se que as partes a serem produzidas pelos fornecedores sigam as mesmas características 

e atributos do projeto original, não se aceitando adaptações ou modificações 

 

5.2.4. Plataformas 

 

Outra conseqüência do esforço para redução de custos das montadoras foi a simplificação dos 

modelos, algo diferente do desenvolvimento do “carro mundial”. Anteriormente, cada carro 

tinha uma estrutura básica; depois se procurou uniformizar o maior número de peças, embora 

cada modelo fosse diferente um do outro. 

 

A tendência dos anos 80 foi o projeto de plataformas, isto é, uma estrutura básica do chassi do 

carro sobre a qual seriam montados vários modelos diferentes; o passo seguinte foi diminuir 

ao máximo o número de plataformas para os diversos modelos. Com isso, avançou-se em 

direção a uma maior padronização dos componentes e a uma simplificação da montagem dos 

veículos. As plataformas proporcionam o modelo básico do carro, e em cada país em que o 

veículo é fabricado desenvolvem-se alguns derivados.  

 

Inúmeros exemplos podem ser enumerados para ilustrar esta iniciativa. Entre tantas, está a 

plataforma “A”, da Volkswagen, para os seguintes modelos: Golf, Concept, Audi A3 e Seat 

Toledo. 
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5.2.5. Nova Interface entre Montadoras e Fornecedores de Autopeças 

 

Nesse período compreendido pelos anos 80 e começo dos anos 90, as relações entre 

montadoras e fornecedores tornaram-se especialmente difíceis. Internacionalmente, as 

montadoras viram seus mercados locais invadidos pela concorrência e tiveram que reagir. 

Primeiro enfrentando os sindicatos, que tinham conseguido salários extremamente elevados e 

práticas de trabalho restritivas; depois, negociando duramente com os fornecedores. 

 

Em um contexto mais amplo, verifica-se que o golpe da concorrência em nível mundial foi 

especialmente duro. Nos Estados Unidos, por exemplo, as três grandes montadoras tiveram 

que mudar drasticamente seus custos, práticas e estilo, para enfrentar os fabricantes japoneses 

e, depois, os europeus e coreanos. 

 

Por isso, se a indústria de autopeças foi beneficiada com as medidas de terceirização das 

montadoras, que significavam mais encomendas de novos produtos, também teve de fazer um 

enorme esforço para cortar custos e preços. 

 

Relações longas e assiduamente cultivadas entre cliente-fornecedor foram sacrificadas do dia 

para a noite, bastando que aparecesse quem vendesse mais barato, seja de dentro ou fora do 

país. Essa situação, no entanto, deu oportunidade para que empresas desconhecidas mas 

eficientes ampliassem seu mercado. 
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Mas esta relação, por vezes antagônica, entre montadoras e fornecedores, vem cedendo lugar 

a uma nova etapa: a colaboração (muito embora a procura pelo preço mais baixo continue). 

Conforme relatam Miranda e Corrêa (1996), pode-se perceber que novas iniciativas neste 

sentido começam a fazer parte do cotidiano deste segmento. De acordo com Arbix e 

Zibovinicius (1997), estas mudanças já começam a ser vistas no desenvolvimento cooperativo 

de componentes, no aumento crescente da demanda por subsistemas completos de 

componentes para veículos, e no fornecimento com parâmetros de qualidade mais intensos. 

Hoje, tanto montadoras quanto fornecedores procuram maior entrosamento. O fornecedor não 

apenas fabrica como também participa do projeto e do desenvolvimento. É a chamada 

engenharia simultânea colaborativa. Por outro lado, a montadora costuma orientar a indústria 

de autopeças a melhorar seu lado administrativo e aprimorar suas técnicas de produção. Todas 

estas iniciativas estão diretamente relacionadas com a preocupação dos executivos em tornar 

mais eficiente e eficaz a gestão da cadeia de suprimentos e, por conseguinte, auferir maiores 

vantagens competitivas. 

 

5.2.6. Conjuntos e Sistemas 

 

Com o passar dos anos, as fábricas de automóveis deixaram de produzir diversos 

componentes e passaram a comprá- los de terceiros. Embora esta medida tenha feito com que 

houvesse redução tanto da necessidade de investimento de capital como do custo final, a 

necessidade de controle aumentou significativamente, em função do aumento do número de 

fornecedores. 

 

As dificuldades de acompanhar o fornecimento e o estoque de milhares de componentes 

originários de centenas de empresas, e a adoção do sistema just-in-time para alimentação 

imediata e contínua de peças na linha de produção, têm levado as montadoras a negociar com 

a indústria uma profunda mudança no seu relacionamento. 

 

Tradicionalmente, as fabricantes se limitavam a entregar peças sob a especificação fornecida 

pela montadora, nas quantidades, preços e prazos estipulados. Eram negociações que se 

repetiam muitas vezes, tantas quantas fossem os fornecedores. 
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As montadoras passaram, então, a negociar acordos para receber de seus fornecedores 

conjuntos completos de componentes, em lugar de peças avulsas. Isto levou à formação de 

diversos tipos de fornecedores: os de nível 1 (first tier) entregam os conjuntos ou módulos às 

montadoras; os de nível 2 fornecem subconjuntos aos de nível 1, e os de nível 3 entregam 

peças para os subconjuntos das empresas de nível 2. É um novo tipo de relacionamento, que 

leva à negociação de acordos entre os fabricantes de peças e à disputa para estar entre os 

escolhidos nos diversos níveis.  

 

Em nível mundial, estas mudanças terão conseqüências difíceis de prever. Não só aumenta a 

simbiose entre montadoras e fornecedores, que passam a ser sócios no êxito ou no fracasso do 

projeto, mas também aumenta o peso e o poder de barganha dos fornecedores. Se antes as 

montadoras podiam escolher e estimular a competição entre inúmeros fornecedores, agora 

elas estão ligadas a eles por um cordão umbilical muito mais difícil de romper.  

 

Neste ambiente, talvez o mais importante seja o aumento do peso e importância das grandes 

fábricas de autopeças. A sua especialização em determinados componentes deve aumentar a 

dependência das montadoras em relação a elas, uma vez que os fornecedores passam a deter 

praticamente a tecnologia e o know-how. Eventualmente, algumas fábricas poderão ter quase 

as mesmas dimensões das montadoras, transferindo o poder na cadeia ou, no mínimo, 

proporcionando um maior equilíbrio de forças entre os componentes deste sistema. 

Obviamente há exceções a regra, como foi o caso da Mercedes-Benz que, no Brasil, realizou 

o insourcing de vários componentes de seu novo motor eletrônico. 
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Os exemplos mais ousados que montadoras já ofereceram até hoje no mundo para a 

integração do fornecimento de componentes com a produção de veículos localizam-se no 

Brasil, e estão ilustrados nas Figuras 30, 31 e 32. É o caso da Volkswagen em sua fábrica de 

caminhões e ônibus em Resende (RJ), da General Motors em sua fábrica de automóveis em 

Gravataí (RS), e da Ford em sua fábrica de veículos leves em Camaçari (BA). Nestes projetos, 

o fornecedor não apenas entrega os conjuntos de componentes, como também os estoca ao 

longo da linha de produção e os instala no veículo, com seus próprios empregados. Mais 

ainda: os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários são de propriedade dos 

fornecedores, que os operam. As montadoras se limitaram a levantar o galpão e instalar a 

linha de produção. Como o fornecedor somente recebe pelos conjuntos que instala, qualquer 

queda nas vendas passa a afetar todos os membros da parceria. São estes aspectos que dão o 

contorno do conceito de condomínio da indústria automobilística e que impactam diretamente 

a cadeia de suprimentos, uma vez que se estabelece uma nova relação de interdependência de 

processos e outro grau de confiança mútua e comprometimento com os resultados. 

 

 

 

 

 
                      Fonte: http://www.chevrolet.com.br (2004)  

      

 Figura 30 - Fábrica de automóveis da General Motors em Gravataí (RS). 
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                        Fonte: http://www.ford.com.br  (2004)  

 

Figura 31 - Fábrica de veículos leves da Ford em Camaçari (BA). 

 

 

 
        Fonte: http:// www.volkswagen.com.br (2004). 

 

Figura 32 - Fábrica de caminhões da Volkswagen em Resende (RJ). 
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5.3 Configuração da Cadeia de Suprimentos da Indústria de Autopeças 

 

Descrita a evolução do setor, cabe agora descrever a atual configuração da cadeia de 

suprimentos da indústria. Para melhor visualização, ela é ilustrada no Esquema 33, na qual 

cada um dos elos está representado por blocos independentes. O detalhamento de cada um dos 

estágios desta cadeia é feito no texto que segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 33 - Cadeia de suprimentos da indústria de autopeças brasileira 

 

 

Empresas fornecedoras de matérias-primas 

 

Este conjunto de indústrias é responsável pela produção dos insumos básicos para o setor de 

autopeças. Neste grupo encontram-se os fabricantes de metais ferrosos e não ferrosos com 

produção de chapas, perfis, tubos, bobinas, entre outros. As maiores empresas deste setor, 

responsáveis pela produção de 32 milhões de toneladas de aço bruto por ano, são 

representadas por uma entidade de classe denominada Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). 
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Encontram-se, ainda, nesta categoria as indústrias de artefatos de borracha, material plástico, 

tintas e vernizes, pneumáticos e câmaras de ar e de vidros e cristais. Estes diferentes setores 

são representados, principalmente, pelas seguintes entidades de classe: Associação Brasileira 

da Indústria de Borracha (ABIARB/SINDIBOR), Associação Brasileira da Indústria do 

Plástico (ABIPLAST/SINDIPLAST), Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado 

de São Paulo (SITIVESP), Sindicato da Indústria de Pneumáticos e Câmaras de Ar do Estado 

de São Paulo (SINPEC) e pelo Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos 

(SINDIVIDRO). 

 

Indústrias fabricantes de autopeças 

 

Neste elo se organizam todas as indústrias que produzem motores, peças para câmbio e 

suspensão, sistemas elétricos e hidráulicos, componentes de carroceria, peças de acabamento 

e acessórios em geral. Este grupo de empresas, como já destacado anteriormente, tem 

importante papel no cenário econômico brasileiro, tendo sido responsável direto por, 

aproximadamente, 2,4% do Produto Interno Bruto na última década. 

 

A entidade de classe que representa os interesses do setor é o Sindicato Nacional da Indústria 

de Componentes para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS) com um quadro de associados 

que congrega aproximadamente 500 empresas, ou 95% das indústrias de autopeças instaladas 

no Brasil, independentemente da origem do capital. 

  

Dentro deste elo, existem dois grupos de empresas: as sistemistas e as não-sistemistas. O 

primeiro grupo é composto por trinta empresas que respondem, segundo informações do 

Sindipeças, por aproximadamente 80% do faturamento do setor. Estas empresas são aquelas 

que estão localizadas na primeira camada (first tier) em relação às montadoras. São elas que 

têm a responsabilidade de integrar os inúmeros componentes automotivos dos não-sistemistas 

e de fornecer o sistema completo para a montadora. O segundo grupo, mais numeroso, é 

responsável pela fabricação de peças isoladas, que serão entregues aos sistemistas ou 

encaminhadas ao canal independente para futura comercialização. 
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A partir deste ponto na cadeia é importante ressaltar que existem três fluxos distintos que 

orientam o destino das autopeças produzidas pela indústria nacional. O primeiro destino, já 

comentado no parágrafo anterior, é o canal que direciona as autopeças para a montagem de 

novos veículos. As vendas dos fornecedores para as montadoras são efetuadas mediante 

volume de encomendas e prazos determinados por contratos, que em geral acompanham a 

vida útil de cada modelo. Este fluxo é conhecido pelos profissionais que atuam neste 

segmento como canal das montadoras ou canal oficial.  

 

O segundo destino é o canal de distribuição independente, que orienta a distribuição das 

autopeças para o mercado de reposição (aftermarket). O terceiro e último fluxo é orientado às 

exportações. A distribuição percentual da produção pelos canais é apresentada no Gráfico 34. 
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Gráfico 34 - Distribuição da produção de autopeças por destino. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sindipeças (2003) 
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5.3.1. Primeiro Fluxo: o Canal Oficial (ou das Montadoras) 

 

Montadoras 

 

Neste grupo estão todas as empresas fabricantes de autoveículos (automóveis, comerciais 

leves, caminhões, ônibus) e máquinas agrícolas automotrizes (tratores de rodas e de esteiras, 

cultivadores motorizados, colheitadeiras e retroescavadeiras) com instalações industriais no 

Brasil ou em vias de iniciar a produção. 

 

A entidade que representa o setor é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA) que agrega 100% das montadoras que atuam no Brasil. É 

relevante destacar que estas empresas responderam por, aproximadamente, 11,4% do Produto 

Interno Bruto na última década, segundo dados da própria entidade. O faturamento e os 

investimentos do setor são apresentados no Gráfico 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 - Faturamento e investimentos da indústria automobilística. 
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                         Fonte: Anfavea (2003) 
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Vale destacar que as montadoras também possuem seus centros próprios de distribuição de 

peças, voltados para o mercado de reposição. Com o crescimento da demanda de reposição e 

do atendimento de pós-venda, as grandes montadoras ampliaram seus investimentos em 

projetos de implementação desses centros distribuidores. 

 

Os Centros Distribuidores de Peças (CDPs) das montadoras recebem, embalam, estocam, 

separam e despacham os componentes para as redes de concessionárias, distribuidores e 

oficinas autorizadas no Brasil e também para países para onde a montadora exporta veículos. 

Como exemplo, no início de março de 1996, a General Motors inaugurou um novo CDP, em 

Sorocaba (SP), com investimento inicial de US$ 50 milhões.  

 

As exportações também são realizadas diretamente pelas fabricantes de autopeças e 

montadoras através de subsidiárias, representantes e distribuidores autorizados. Para o 

mercado externo, com exceção do Mercosul, a distribuição de peças é feita por transporte 

marítimo, com destaque para os portos de Santos (SP), Tubarão (ES) e Rio Grande (RS). 

 

 

Distribuidores (Concessionárias) 

 

Este elo da cadeia é formado pelo conjunto das empresas autorizadas pelas montadoras a 

efetuar a distribuição dos seus veículos automotores (concessionárias). 

 

Presente em todo o Brasil, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 

(FENABRAVE) representa, por meio das Associações de Marca, 4.560 concessionários de 

automóveis nacionais e importados, comerciais leves, caminhões e ônibus, motocicletas, 

máquinas agrícolas e implementos rodoviários. 
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5.3.2. Segundo Fluxo: o Canal Independente de Reposição (Aftermarket) 

 

Atacadistas ou Distribuidores Independentes 

 

Este elo da cadeia é formado pelas empresas que atuam como distribuidores independentes de 

autopeças. Os principais representantes deste setor são membros permanentes da Associação 

Nacional dos Distribuidores de Autopeças (ANDAP). Esta entidade tem, entre os principais 

objetivos, o aperfeiçoamento e a orientação do setor bem como a sua representação às 

autoridades governamentais e outras entidades de classe. 

 

De acordo com a ANDAP, existem cerca de 200 distribuidores atacadistas de peças e 

componentes no Brasil, que atendem 35 mil pontos-de-venda. A concentração dos 

distribuidores de peças é a mesma da frota nacional de veículos, isto é, maior nas regiões 

Sudeste e Sul do País. 

 

Varejistas Independentes 

 

As empresas que tem como atividade o comércio varejista independente de autopeças dão 

forma a este elo da cadeia. Extremamente importante para um país de dimensões continentais 

como o Brasil, este grupo reúne desde pequenos lojistas estabelecidos em pequenas cidades 

do interior até o grande comércio de componentes em funcionamento nos grandes centros 

urbanos. 

 

Uma das principais entidades de classe representantes deste setor é o Sindicato do Comércio 

Varejista de Peças e Acessórios para Veículos no Estado de São Paulo (SINCOPEÇAS). 

Segundo o sindicato, somente a região paulista abriga um universo de mais de 12 mil 

estabelecimentos especializados na venda de autopeças (65% deles localizados na capital e 

ABC) empregando cerca de 250 mil pessoas.  
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Aplicadores (Reparadores Independentes) 

 

Este elo da cadeia reúne todas as empresas independentes que atuam na reparação de veículos 

automotores. Segundo dados publicados no site da Associação Brasileira de Reparadoras 

Independentes de Veículos (ABRIVE), no ano de 2002 existiam 138.760 oficinas mecânicas 

distribuídas pelo território nacional conforme ilustra o Gráfico 36.  

 

 
Gráfico 36 - Distribuição das empresas reparadoras pelo Brasil. 

 

Este mesmo setor apresentou na última década uma queda acentuada no seu faturamento, 

muito embora o valor para o último ano que se tem informação (2002) ainda seja bastante 

significativo. A evolução deste parâmetro é mostrada no Gráfico 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37 - Faturamento dos reparadores independentes de veículos. 
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Fonte: Abrive (2004) 



 107 

5.4 Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo apresentou, inicialmente, a evolução da indústria automobilística e de autopeças 

no Brasil. A partir do levantamento deste histórico, pode-se discutir quais são os aspectos 

mais relevantes que influenciam ainda hoje este setor, mas que tiveram suas origens nas 

décadas anteriores, nos fatos relatados ao longo do primeiro tópico. 

 

O terceiro tópico tratou do detalhamento da configuração atual da cadeia de suprimentos da 

indústria de autopeças nacional. Foram descritos todos os estágios desta cadeia: apontaram-se 

quais são os elementos que compõem cada elo, o que fazem e quais são as suas entidades de 

classe mais representativas.  

 

Com o relato e discussão de todas estas informações, entende-se que o objetivo de se 

apresentar e detalhar as principais características desta indústria foi atingido. Na seqüência, o 

próximo capítulo trata do desenvolvimento da teoria. Ela é fundamentada na revisão 

bibliográfica feita até este ponto e, para sua comprovação e validação, é aplicada na indústria 

de autopeças, campo de investigação deste trabalho. 
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Capítulo 6 

Desenvolvimento de Teoria 
 

 

Este capítulo trata do desenvolvimento da teoria para avaliação de desempenho dos elos de 

uma cadeia de suprimentos. Nos primeiro tópicos, são apresentadas as informações que 

servem de fio condutor para esta construção: evidencia-se o problema de pesquisa, quais são 

seus objetivos, hipóteses, e, por fim, classifica-se o trabalho a partir dos paradigmas de análise 

dos estudos organizacionais.  

 

A seguir, partindo-se da revisão bibliográfica realizada, são estabelecidas algumas definições 

com importância central nesta pesquisa. Uma vez estabelecidas estas bases, propõe-se um 

modelo que, simultaneamente, identifique os aspectos, tecnológicos e os relacionados à 

integração de processos, que influenciam no desempenho de um elo de uma cadeia de 

suprimentos, e que evidencie como eles impactam esta performance.  

   

 

6.1 Problema e Objetivo de Pesquisa 

 

No primeiro capítulo, descreveu-se o problema de pesquisa e os objetivos a que se propõe este 

trabalho. Recapitulando, o problema de pesquisa pode ser enunciado pelas seguintes 

perguntas: (a) Quais são os fatores que impactam o desempenho de uma empresa, atuando 

como elo em uma cadeia de suprimentos?; e (b) Como estes fatores impactam esta 

performance? 

 

O objetivo desta pesquisa é, portanto, identificar quais são os aspectos tecnológicos e os 

relacionados à integração de processos interempresariais, que impactam o desempenho de 

uma empresa atuando como elo de uma cadeia de suprimentos, e determinar como eles 

influem nesta performance.  
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Do ponto de vista de criação de teoria (GOODE e HATT, 1977), portanto, este trabalho 

pretende ser aplicado tanto para verificação do referencial científico já consolidado, como 

também para ampliar o quadro teórico, por meio das contribuições citadas abaixo.  

 

 

6.2 Contribuições do Trabalho 

 

As principais contribuições deste trabalho podem ser resumidas nos seguintes tópicos: 

 

? Proposição de um modelo teórico, a partir do qual se possa construir uma equação 

explicativa-preditiva, que mensure o desempenho de uma empresa atuando como elo 

de uma cadeia de suprimentos; e 

? Elaboração de um panorama sobre a atual situação da cadeia da indústria de autopeças, 

observada sob a perspectiva do desempenho de seus elos. Esta visão traz como 

vantagens a possibilidade de se descrever, entender e comparar os desníveis entre os 

diversos estágios desta cadeia, bem como se identificar as possíveis ações corretivas 

para cada uma destas restrições. 

 

 

6.3 Hipóteses da Pesquisa 

 

A formulação das hipóteses é uma etapa central na boa pesquisa. Estes elementos, que devem 

ser entendidos como conexões entre a teoria existente a investigação que conduz à descoberta 

de novos conhecimentos, precisam ser resgatados ao final do trabalho. O pesquisador é 

obrigado, portanto, a verificar se elas foram aceitas ou rejeitadas, para que se dê um passo 

adiante na construção de novas teorias. Nesta pesquisa, particularmente, são formuladas as 

seguintes hipóteses: 
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H1:  O Desempenho da Empresa como Elo de uma Cadeia de Suprimentos pode ser 

explicado pela utilização dos recursos de Tecnologia de Informação, pela integração 

dos processos interempresariais e pelo grau de relacionamento entre os elos da cadeia. 

 

H1a: Uma maior integração dos processos impacta positivamente, e de forma linear, 

o desempenho da empresa como elo de uma cadeia de suprimentos;  

H1b: Uma maior utilização dos recursos de tecnologia de informação impacta 

positivamente, e de forma linear, o desempenho da empresa como elo de uma 

cadeia de suprimentos; e 

H1c: Um melhor relacionamento entre elos da cadeia impacta positivamente, e de 

forma linear, o desempenho da empresa como elo de uma cadeia de 

suprimentos. 

 

 

6.4 Classificação da Pesquisa 

 

Neste ponto, faz-se necessário classificar esta tese no campo dos estudos organizacionais. 

Segundo Burrel e Morgan (1979), são quatro os diferentes paradigmas de análise, por meio 

dos quais as realidades organizacionais e sociais podem ser enxergadas e interpretadas. De 

maneira geral, eles definem como os pesquisadores se posicionam diante da realidade e qual o 

papel que eles devem desempenhar diante dos fenômenos sociais. 

 

Estes paradigmas são fruto, basicamente, da combinação de duas dimensões: a forma pela 

qual os fenômenos organizacionais/sociais são pesquisados (visão objetivista versus visão 

subjetivista) e a natureza do equilíbrio das relações sociais (visão regulacionista versus visão 

de mudanças radicais). O modelo é apresentado no Esquema 38.   
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Esquema 38 - Modelo de análise das teorias organizacionais. 

 

Esta pesquisa está posicionada no quadrante do funcionalismo. Este paradigma se fundamenta 

na filosofia objetivista da ciência e na crença regulacionista nas relações sociais. As teorias 

oriundas deste quadrante, além de tratarem os fatos sociais de maneira equivalente aos 

fenômenos físicos, também pressupõem que eles sejam explicados de maneira causal (isto é, 

identificar quais são as causas que deram origem ao fato) e funcional, determinando o seu 

porquê (‘qual a função que este fato social exerce sobre a manutenção do equilíbrio?’). A 

origem desta visão remonta ao positivismo de Comte, se consolida com Durkheim e 

Malinowski e atinge seu auge com Talcott Parsons. 

 

 

6.5 Definição de Termos 

 

Segundo Goode e Hatt (1977), uma definição pode expressar um fenômeno com maior 

precisão, porque delineia as instruções para que outros pesquisadores tenham experiências 

iguais. Faz-se necessário a esta altura, portanto, definir alguns termos que são fundamentais 

ao longo desta pesquisa a fim de que se tenha um entendimento homogêneo do que se está 

tratando. 

Fonte: Burrel e Morgan (1979) 
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6.5.1 Desempenho da Empresa como Elo de uma Cadeia de Suprimentos 

 

Como exposto no quarto capítulo, o simples fato das empresas serem objetos de estudo 

multifacetados e, portanto, se permitirem observar sob diversos pontos de vista, torna a 

definição do desempenho de uma empresa uma tarefa não trivial, embora de elevada 

relevância (CAMPBELL, 1977; CONNOLY et al., 1980; GOODMAN e PENNINGS, 1977; 

HANNAN et al., 1976; STEERS, 1975; YUCHTMAN e SEASHORE, 1967). Polêmico, este 

é um assunto que gerou e ainda gera confrontos entre os pesquisadores da Academia, 

bastando-se verificar os mais recentes trabalhos da área. Venkatraman e Ramanujam (1986) 

chegam a relatar que “com o volume da literatura científica neste campo crescendo 

continuamente, há pouca esperança que se chegue em um acordo na terminologia básica  e 

nas definições.” 

 

Kanter e Brinkerhoff (1981, p. 321) expressam considerável frustração e pessimismo ao 

sugerir que “[...] urge aos pesquisadores voltar sua atenção para campos de pesquisa mais 

frutíferos.” 

 

Este trabalho se torna mais complexo, quando se deseja definir não mais o desempenho de 

uma empresa, e sim o de um elo na cadeia de suprimentos. Neste ponto, o referencial teórico 

se mostra ainda mais abrangente e difuso, no que se refere a estes conceitos, muito embora o 

tema continue exercendo um papel central na administração estratégica e, em particular, para 

a gestão de cadeias de suprimentos.   

 

Nesta pesquisa, dada a amplitude e complexidade do tópico, a definição proposta delimita o 

escopo da discussão ao adotar a perspectiva da gestão estratégica das organizações 

(SCHENDEL e HOFER, 1979) e focalizar em instrumentos de mensuração (indicadores).   

 

Entende-se, portanto, o Desempenho de uma Empresa atuando como Elo de uma Cadeia de 

Suprimentos como sendo o resultado numérico obtido a partir da conjugação de indicadores 

previamente escolhidos. Estes indicadores refletem as três dimensões propostas por Beamon 

(1999), que retratam o quanto a organização contribui para a agregar valor em um produto ou 

serviço, durante o seu processo de criação dentro da cadeia de suprimentos. Por fim, valor é a 

percepção do consumidor frente à utilidade de bens e serviços ofertados no mercado 

(BOWMAN, 2001). 
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Uma analogia interessante que pode ser usada para melhor ilustrar esta definição é o conceito 

de condutividade térmica em uma barra formada por vários materiais. Ao aquecermos uma 

extremidade, a energia térmica (calor) será propagada até a outra com maior ou menor 

intensidade dependendo da condutividade dos materiais que formam o todo. Imaginando-se, 

assim, que a cadeia de suprimentos seja a barra, que os seus elos sejam os elementos 

formados pelos diversos materiais e a energia térmica seja o produto ou serviço, então, por 

analogia, o desempenho de cada empresa como elo da cadeia seria comparável à 

condutividade térmica de cada um dos elementos constituintes da barra. Caso todas as 

empresas (elos) possuam um bom desempenho, o cliente final estará satisfeito. Entretanto, 

caso qualquer uma das empresas entre os elos extremos apresente um baixo desempenho 

(“gargalo”), toda a cadeia será prejudicada uma vez que o cliente final se declarará 

insatisfeito. O  Esquema 39 ilustra a analogia proposta acima. 
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Esquema 39 - Analogia entre condutividade térmica e desempenho dos elos da cadeia. 
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Por fim, neste trabalho são usados os indicadores apresentados na Tabela 05. Estes doze 

parâmetros formam um conjunto, que é fruto da intersecção de importantes publicações nesta 

área do conhecimento, todas elas referenciadas no quarto e sexto capítulos. 

 

Tabela 05 - Indicadores de Desempenho.  

Dimensão Indicadores 

Custo Total  

Recursos Custos de Distribuição 

Vendas 

Lucro 

Entregas On-time 

Tempo de Resposta ao Consumidor 

Lead Time da Operação 

 

 

 

Saída 

Erros de Entrega 

Resposta às Variações da Demanda 

Resposta às Variações da Operação (Manufatura) 

Resposta ao Baixo Desempenho de Fornecedores 

 

 

Flexibilidade 

Introdução de Inovações de Produto e/ou Processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Beamon (1999) 
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6.5.2 Utilização de Recursos de Tecnologia da Informação 

 

O conceito de Utilização de Recursos de Tecnologia da Informação é entendido como todas 

as formas de se empregar os recursos de TI na organização com o objetivo de se estabelecer 

melhores condições estratégicas para a empresa competir, nas diferentes combinações de 

mercados e produtos em que atua. 

 

Nesta pesquisa, os recursos de TI apresentados por Weill e Vitale (2001) são os elementos 

que servem de referência para a investigação da influência do uso da tecnologia de 

informação sobre o desempenho da empresa quando ela atua como elo de uma cadeia de 

suprimentos. Ressalta-se, também, que esses recursos estão convenientemente agrupados 

dentro dos quatro níveis de infra-estrutura discutidos anteriormente (de apoio, transacional, 

informacional e estratégico). A Tabela 06 apresenta quais são eles e suas respectivas 

classificações. 

 

Tabela 06 - Recursos de Tecnologia da Informação. 

ID Recurso de TI Nível classificado 

1 Internet de apoio 

2 Extranet de apoio 

3 Intranet de apoio 

4 Local Area Network (LAN) de apoio 

5 Wide Area Network (WAN) de apoio 

6 Value Added Network (VAN) de apoio 

7 EDI ou web-EDI de apoio 

8 Sistemas Integrados de Gestão ou Sistemas Transacionais. transacional 

9 Middleware informacional 

10 Aplicativos sem fio e/ou móveis  informacional 

11 Aplicativos de Workflow informacional 

12 Data warehouse informacional 

13 Data Mining informacional 

14 Sis temas de Inteligência Empresarial (BI) informacional/estratégico 

15 Sistemas de Gestão do Conhecimento (KM) informacional/estratégico 

16 Sistemas de Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) informacional/estratégico 

17 Sistemas de Apoio ao Conhecimento  informacional 

18 Sistemas para Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) informacional/estratégico 

 
Fonte: Weill e Vitale (2001) 
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6.5.3 Integração de Processos entre os Elos de uma Cadeia de Suprimentos 

 

O aspecto Integração de Processos pode ser compreendido como o resultado da interligação e 

coordenação das atividades de uma organização com as empresas que estão acima e abaixo na 

cadeia de suprimentos (upstream e downstream), de modo a se otimizar e sincronizar as 

ações, administrativas e de produção, dentro e fora das suas fronteiras. A finalidade deste 

esforço é geração de valor na cadeia em função da sinergia dos esforços empreendidos pelos 

elos, e que estes sejam concretizados pelo aumento e/ou criação de vantagens competitivas. 

 

No trabalho em pauta, utiliza-se o modelo consagrado da cadeia de valor empresarial proposta 

por Porter, que desagrega uma empresa em nove atividades de relevância estratégica: quatro 

de apoio e cinco principais. É este o conjunto que serve de referência para a investigação da 

influência da integração de processos sobre o desempenho da empresa atuando como elo de 

uma cadeia de suprimentos. O Esquema 40 ilustra os argumentos expostos acima. 

 

 

 
 

Esquema 40 - A integração de processos entre as cadeias de valor empresariais. 
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6.5.4 Grau de Relacionamento entre os Elos de uma Cadeia de Suprimentos 

 

Nesta pesquisa, é adotada como definição operacional para este aspecto o grau de 

proximidade ou intensidade do relacionamento entre duas ou mais organizações de uma 

mesma cadeia de suprimentos (GOLICIC et al., 2003), em que o nível de comprometimento 

(GEYSKENS et al., 1996; GUNDLACH et al., 1995) e de confiança mútua (GANESAN, 

1994; MORGAN e HUNT, 1994) compõem o indicador para se mensurar esta dimensão.  

 

 

6.6 Proposição do Modelo Explicativo do Desempenho dos Elos de uma Cadeia de 

Suprimentos 

 

Com base na revisão bibliográfica e estudos realizados, conclui-se que são três os aspectos 

que impactam, positivamente, o desempenho de uma empresa atuando como elo de uma 

cadeia de suprimentos, a saber:  

 

1º. Nível de integração de processos, viabilizada por utilização de infra-estrutura de TI de 

apoio e transacional (F1); 

2º. Grau de relacionamento entre as empresas (F2); e 

3º. Utilização de recursos de TI informacionais e estratégicos (F3). 

 

Propõe-se, portanto, o Modelo Explicativo do Desempenho dos Elos de uma Cadeia de 

Suprimentos, onde a ênfase está em como estes aspectos, tecnológicos e relacionados à 

integração de processos interempresariais, impactam nesta performance.   

 

Entende-se que o emprego deste tipo de construção teórica é a mais adequada para esta 

pesquisa, pois “[...] tenta cristalizar em um núcleo concatenado e estável, a superfície 

complexa da realidade, apoiando-se na crença de que a subjacência, sendo ordenada 

(estruturada) e simples, contém a explicação e a ‘essência’ do fenômeno.” (DEMO, 1989). 

 

O modelo, apresentado no Esquema 41, utiliza o conceito de um sistema de eixos cartesianos 

tridimensional. Esta estrutura permite visualizar quais são as dimensões relevantes para 

explicar o fenômeno em questão (F1, F2 e F3), e como elas variam, segundo as escalas de 

mensuração. 
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Outro ponto importante desta representação, é que ela também possibilita entender como o 

desempenho dos elos varia em função das várias combinações destas três dimensões. Pelo 

modelo proposto, percebe-se que quanto maior a magnitude das variáveis explicativas, maior 

será a performance dos elos. Graficamente, isto pode ser verificado pelo sentido do vetor azul, 

no Esquema 41. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 41 - Modelo Explicativo do Desempenho dos Elos de uma Cadeia de Suprimentos. 
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O último ponto importante do modelo a ser discutido, versa sobre os planos de                   

“iso-desempenho”, representados em tonalidades avermelhadas na ilustração anterior. O 

ponto inicial da explicação é compreender que, pela proposição feita, a performance dos elos 

é determinada pela combinação linear de F1, F2 e F3. Portanto, para um conjunto de valores 

relacionados às três dimensões, está associado um, e somente um, valor para o desempenho. 

Entretanto, o inverso não é verdadeiro. Para uma dada performance, tem-se um número 

infinito de combinações de F1, F2 e F3 que satisfazem a igualdade. Graficamente, este 

conjunto de pontos define um plano. Esta superfície, na qual o valor da performance é único, 

é denominada “plano de iso-desempenho”. No campo da gestão, este desenvolvimento 

implica que todas as empresas localizadas sobre uma mesma superfície, independentemente 

da combinação das variáveis explicativas, possuem o mesmo desempenho como elo de uma 

cadeia de suprimentos. O número de planos será, portanto, igual ao número de desempenhos 

diferentes, associados às empresas de uma mesma cadeia. Por exemplo, uma cadeia de 

suprimentos com quatro estágios, todos com performance de elo diferentes, será representada, 

no modelo em questão, por quatro planos paralelos distintos.  

 

 

6.7 Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo versou sobre o desenvolvimento da teoria para avaliação de desempenho dos 

elos de uma cadeia de suprimentos. Partindo-se da revisão bibliográfica realizada, 

formalizaram-se algumas definições com importância central nesta pesquisa. Uma vez que as 

bases teóricas tenham sido estabelecidas, propôs-se um modelo que, simultaneamente, 

identificasse os aspectos, tecnológicos e os relacionados à integração de processos, que 

influenciam no desempenho de um elo da cadeia de suprimentos, e que evidenciasse como 

eles impactam esta performance. 

 

Os próximos passos deste trabalho tratam da validação do modelo e da verificação de sua 

aplicabilidade, procedida na indústria brasileira de autopeças, campo de pesquisa deste 

estudo. Para tanto, segue-se apresentando a metodologia empregada no desenvolvimento da 

equação que determina a performance dos elos da cadeia. 
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Capítulo 7 

Metodologia 
 

 

Este capítulo apresenta a metodologia empregada para o desenvolvimento da equação que 

determina o desempenho dos elos de uma cadeia de suprimentos. O campo de pesquisa 

utilizado neste estudo, como escrito anteriormente, é a indústria brasileira de autopeças. 

 

As etapas deste processo são, portanto, detalhadas e discutidas: desde a definição da amostra, 

passando pela coleta dos dados até a apresentação do ferramental estatístico. É relevante dizer 

que o rigoroso cumprimento desta seqüência de atividades, que tem como meta a obtenção de 

resultados válidos e cientificamente consistentes, desempenha um papel fundamental no 

cumprimento do objetivo proposto para esta tese. 

 

 

7.1 Unidade de Análise, População e Amostra 

 

Esta pesquisa busca o levantamento de dados provenientes de várias áreas da empresa e não 

de um departamento específico. Entende-se, assim, que a unidade de análise neste trabalho é a 

própria organização. Por sua vez, a população-alvo é o conjunto formado por todas as 

empresas que fazem parte da cadeia produtiva do setor de autopeças brasileiro, conforme 

discussão do capítulo anterior. 

 

A etapa seguinte é a construção do arcabouço amostral. Este conjunto, definido a partir da 

lista de empresas associadas às principais entidades de classe do setor, constituiu-se no ponto 

de partida para a obtenção da amostra. A Tabela 07 resume as informações referentes à esta 

etapa. 
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Tabela 07 - Arcabouço amostral. 

Elo da cadeia Entidade de Classe Nº de Empresas Associadas 

pertencentes à Cadeia Produtiva de 

Autopeças 

Fornecedor de matéria-prima ABIPLAST/SINDIPLAST 12 

Fornecedor de matéria-prima ABIARB/SINDIBOR 14 

Fornecedor de matéria-prima SITIVESP 13 

Fornecedor de matéria-prima SINPEC 04 

Fornecedor de matéria-prima SINDIVIDROS 03 

Fornecedor de matéria-prima IBS 10 

Fabricantes de autopeças  SINDIPEÇAS 

         - Sistemistas 

         - Não-sistemistas 

481 

32 

449 

Montadoras ANFAVEA  20 

Concessionárias Autorizadas 

(Associações de Marca) 

FENABRAVE 4560 

22 

Distribuidores Independentes  ANDAP 56 

Varejistas Independentes  SINCOPEÇAS 125 

Aplicadores SINDIREPA 1500 

TOTAL  2260 

  

 

Dada a inviabilidade de se conduzir uma amostragem probabilística, optou-se por trabalhar 

com uma amostragem por conveniência, ou seja, trabalhar com as respostas recebidas 

espontaneamente, enviando-se o questionário via correio eletrônico (e-mail). Esta forma de 

obtenção de dados é usada por Cohen (2003) e discutida por Graeml e Csillag (2004). Na 

maioria dos casos, o envio foi realizado com a utilização da própria infra-estrutura da entidade 

de classe (mailing list e servidor de correio eletrônico). No restante, no qual este 

procedimento não foi possível, o trabalho foi amplificado, pois outras alternativas tiveram que 

ser encontradas para identificação dos endereços eletrônicos de contato e envio manual para 

cada uma das empresas. 

 

Este procedimento viabilizou o retorno de 97 respostas das quais 91 foram consideradas 

válidas. A Tabela 08 sumariza as características da amostra obtida. 
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Tabela 08 - Caracterização da amostra 

Elo da Cadeia Nº de Respostas Válidas  %  em relação a população 

Fornecedores de matéria -prima 07 12,5 

Fabricantes de autopeças  

 Sistemistas 

 Não-sistemistas 

28 

10 

18 

5,8 

31,3 

4,0 

Montadoras 17 68,0 

Concessionárias Autorizadas 

(Associações de Marca) 

 

02  

 

9,1 

Distribuidores Independentes  01 - 

Varejistas Independentes  19 15,2 

Aplicadores 17 1,1 

TOTAL 91 4,0 

 

 

Os percentuais, apresentados na última coluna da tabela acima, remetem à necessidade de se 

tecer algumas considerações a respeito da representatividade do universo na amostra coletada. 

A primeira observação diz respeito aos setores onde ocorre uma baixa proporção de emp resas 

respondentes em relação ao seu universo. Nestes casos, para se garantir que os dados obtidos 

refletem, efetivamente, a realidade das empresas em questão, recorreu-se a uma entrevista 

com os diretores das entidades de classe. Nesta ocasião, apresentaram-se os resultados 

preliminares e se discutiu a suposição de que aquelas respostas pudessem representar o todo. 

Em todos os casos em que este procedimento foi aplicado, a hipótese formulada pelo 

pesquisador foi aceita e ratificada pelos representantes de classe, baseados nas suas 

experiências profissionais. 

 

A segunda consideração diz respeito à obtenção dos dados no elo das concessionárias 

autorizadas. Devido à impossibilidade de se enviar e-mail a todas empresas, optou-se por 

encaminhar o instrumento de pesquisa aos diretores das Associações de Marca. Devido à 

exigência das montadoras, para que se padronize a execução das atividades nas 

concessionárias, considera-se que as respostas obtidas a partir destas fontes podem ser 

consideradas como sendo a média das respostas dos seus membros associados. Vale destacar 

que esta hipótese também foi referendada por vários proprietários e gerentes de 

concessionárias quando perguntados sobre o tema. 
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Finalmente, a última observação é relacionada com a única resposta obtida no elo dos 

distribuidores independentes. Embora mensagens eletrônicas de reforço tenham sido 

encaminhadas, não se obteve sucesso na coleta de dados neste segmento. Com o intuito de 

não se deixar o estudo incompleto, o pesquisador optou por entrevistar pessoalmente o diretor 

da ANDAP e colher as informações necessárias para o estudo. O questionário foi preenchido 

nesta oportunidade e, da mesma maneira com o que ocorreu no elo das concessionárias, a 

resposta foi considerada como uma média do setor. 

 

 

7.2 Coleta de Dados   

 

O instrumento de coleta foi baseado num questionário eletrônico, desenvolvido no Microsoft 

Word®, e enviado por e-mail às empresas. Este questionário, antes de ser enviado, passou por 

dois testes. O primeiro foi uma avaliação qualitativa do seu conteúdo e forma realizada por 

nove especialistas. Já a segunda prova constituiu-se na execução de um experimento piloto 

para checagem da sua funcionalidade. Este teste, aplicado em dez empresas, teve como 

objetivo principal saber se os respondentes conseguiriam abrir o arquivo do questionário, ler, 

inserir suas respostas e enviá- lo de volta. O resultado de ambos os testes foi considerado 

satisfatório. 

 

O instrumento de pesquisa, apresentado no Apêndice A, está dividido em cinco partes. A 

primeira, localizada na parte superior da primeira página, contém uma breve instrução sobre o 

preenchimento do formulário. O corpo do questionário, que contempla da segunda a quarta 

parte, destina-se ao levantamento das informações sobre os indicadores das dimensões 

Utilização de TI, Integração de Processos, Grau de Relacionamento e Desempenho da 

Empresa como Elo de uma Cadeia de Suprimentos. Nestas 48 afirmações, lança-se mão de 

uma escala de medição no formato intervalar de seis pontos. Esta opção contempla, 

simultaneamente: (a) a ausência do ponto neutro com o objetivo de se evitar que haja 

tendência central nas respostas; e (b) ter um canal que proporcione informações mais 

detalhadas sobre o objeto pesquisado com o mínimo de fadiga por parte do respondente 

(MALHOTRA, 2001; SPECTOR, 1992). Finalmente, a última parte oferece os campos para 

preenchimento das informações do respondente para o caso dele optar por receber uma cópia 

dos resultados consolidados da pesquisa. Ainda neste tópico, foram colocadas instruções 

ratificadoras sobre as ações para salvamento do arquivo e remessa da mensagem. 
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7.3 Construção do Modelo Explicativo-Preditivo 

 

De posse dos dados, a próxima etapa é o desenvolvimento do modelo quantitativo. Esta 

construção se dá em três estágios distintos definidos, essencialmente, a partir do emprego de 

técnicas estatísticas consagradas. A seguir, estas fases são descritas detalhadamente. 

 

 

7.3.1 Análise Fatorial Exploratória 

 

Estabelecidas o conjunto de trinta e seis variáveis que, segundo o referencial teórico, são 

importantes para o desempenho dos elos da cadeia de suprimentos, a próxima etapa é verificar 

a possibilidade de sintetizá- las em um número menor de dimensões. Para este propósito, 

utiliza-se a análise fatorial. Desenvolvida inicialmente na área da psicologia (HARMAN, 

1976), esta é uma técnica estatística empregada para redução e sumarização dos dados. Trata-

se, em outras palavras, da identificação de dimensões latentes ou fatores que possam substituir 

o conjunto original de variáveis correlacionadas na análise multivariada subseqüente. Por 

exemplo, os fatores psicográficos identificados a partir de um conjunto de dados podem ser 

usados como variáveis independentes para explicar as diferenças entre clientes fiéis e 

eventuais de um estabelecimento comercial. 

 

São seis as etapas para execução da análise fatorial. A primeira é a formulação do problema 

de análise fatorial e identificação das variáveis a serem analisadas. A partir destes dados, 

constrói-se uma matriz de correlação. Esta fase permite uma avaliação preliminar da 

adequabilidade da técnica. Caso as correlações entre as variáveis escolhidas sejam pequenas, 

a análise fatorial poderá não conduzir a bons resultados. Por outro lado, se houver variáveis 

altamente correlacionadas, as chances de se obter resultados satisfatórios cresce. 
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A terceira etapa é determinada pela escolha do método de análise fatorial. Existem duas 

técnicas basicamente: a análise de componentes principais e a análise fatorial comum. A 

primeira é recomendada quando a preocupação maior é determinar o número mínimo de 

fatores que respondem pela máxima variância nos dados para utilização em análises 

multivariadas subseqüentes. Os fatores são chamados de componentes principais. Já a análise 

fatorial comum é adequada quando a preocupação principal é identificar as dimensões 

subjacentes e a variância comum é um elemento de interesse. Vale dizer que existem ainda 

outras formas de estimação dos fatores comuns, incluindo o método dos mínimos quadrados 

não-ponderados, o método dos mínimos quadrados generalizados, a máxima verossimilhança, 

o método alfa e o fatoramento da imagem. 

 

A etapa seguinte é a determinação do número de fatores a serem extraídos. A princípio, é 

possível calcular tantas componentes principais quantas são as variáveis. Entretanto, esta 

escolha não acarretaria em redução das variáveis, fazendo com que o objetivo principal não 

fosse atingido. Assim, quatro critérios estão descritos abaixo para cumprimento desta etapa. 

Destaca-se, desde já, que o pesquisador pode optar pela utilização de mais de uma técnica 

simultaneamente. Este procedimento faz com que os resultados sejam ainda mais consistentes. 

 

Determinação à Priori 

Adotada em função do conhecimento prévio do pesquisador. Assim, a extração cessa quando 

se atinge o número desejado de fatores. 

 

Determinação com base em Autovalores 

Sabendo-se que um autovalor representa a quantidade da variância associada ao fator, nessa 

abordagem são retidos apenas os fatores com autovalores superiores a 1,0; os outros são 

excluídos do modelo. Isto ocorre pois, devido à padronização, uma variável isolada tem 

variância unitária. 

 

Determinação com base no Scree Plot 

O Scree Plot é uma representação gráfica dos autovalores versus número de fatores pela 

ordem de extração. Neste processo, o número de dimensões será determinado pelo ponto onde 

ocorre uma notável interrupção no declive da curva. 
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Determinação com base na Percentagem da Variância Explicada 

Nesta abordagem, o número de fatores extraídos é determinado de forma que a percentagem 

acumulada da variância extraída pelos fatores atinja um nível satisfatório. Malhotra (2001) 

recomenda, todavia, que os fatores extraídos respondam por, no mínimo, 60% da variância. 

 

 

A quinta etapa é a escolha do método de rotação. Esta fase tem por objetivo  identificar a 

relação entre os fatores e as variáveis pesquisadas. Basicamente, são duas as técnicas de 

rotação: ortogonal e oblíqua. A rotação é denominada ortogonal quando os eixos são mantidos 

em ângulo reto, sendo o método mais comum o processo varimax. Neste caso, a rotação é 

feita de forma a minimizar o número de variáveis, com altas cargas sobre um fator, reforçando 

assim a interpretabilidade dos fatores. A rotação ortogonal gera fatores não-correlacionados. 

Já o segundo método se diz oblíquo visto que os eixos não se mantêm em ângulo reto e os 

fatores são correlacionados. O Esquema 42 ilustra um exemplo de rotação varimax com dois 

fatores e sete variáveis.  

 
 

Esquema 42 - Exemplo de rotação varimax. 

 

A sexta etapa é reservada à interpretação dos fatores rotados que podem ser compreendidos 

em termos das variáveis que os oneram fortemente. 
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7.3.2 Validação da Escala de Desempenho 

 

Seguindo-se o projeto de pesquisa, o estágio seguinte é a construção e validação da escala que 

medirá o Desempenho da Empresa como Elo de uma cadeia de Suprimentos a partir das 

respostas colhidas na quarta parte do questionário. Em outras palavras, significa dizer que se 

deve montar e verificar se este instrumento faz o que é pressuposto fazer e se mede o que é 

suposto medir (DAVIS e COSENZA, 1988). São duas etapas que definem este processo. A 

primeira é a validação do conteúdo da escala (HAIR et al, 1998), que foi executada por meio 

de nove especialistas que criticaram e sugeriram alterações a respeito do conteúdo e do 

formato do questionário. Já a segunda etapa é a verificação da sua consistência interna 

(PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991) dada pela verificação de sua unidimensionalidade. O 

modelo mais aceito é o de Alfa de Cronbach que mede a consistência interna a partir da 

correlação média interitens. Este mesmo método ainda emprega o teste de Hotelling, que testa 

a hipótese nula de que todos os itens da escala possuam a mesma média. Outros métodos 

menos usados para são os de Guttman, Paralelo e o Paralelo Stritu (SPSS®, 2001). 

 

 

7.3.3 Regressão Linear Múltipla 

 

A terceira e última etapa de construção do modelo baseia-se na aplicação de uma regressão 

linear múltipla. Esta técnica tem como objetivo estabelecer uma relação causal quantitativa 

entre o desempenho do elo (variável dependente) e os fatores identificados a partir da análise 

fatorial (variáveis independentes). A partir desta equação, torna-se possível mensurar o 

impacto de cada uma das dimensões sobre o desempenho, bem como se elaborar previsões 

sobre o seu comportamento tendo-se como base as respostas do questionário. Os parâmetros a 

serem analisados para validação da equação são: coeficiente de determinação do modelo (R2), 

F de significação, os p-values e os resíduos (teste da homocedasticidade). Uma vez que todos 

as estatísticas sejam verificadas e aprovadas, o modelo explicativo-preditivo está pronto para 

uso: seus resultados e as análises decorrentes podem, então, ser considerados válidos e 

cientificamente consistentes.  
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Capítulo 8 
Modelagem do Desempenho dos Elos para a Cadeia de Autopeças 

 

 

Este capítulo trata do desenvolvimento do modelo matemático para avaliação de desempenho 

das empresas de autopeças, quando estas atuam como elos de sua cadeia de suprimentos. Uma 

vez que a equação tenha sido obtida e validada estatisticamente, parte-se para a interpretação 

dos seus coeficientes. Ao final, aplica-se o modelo em três casos distintos do setor, para se 

verificar o seu grau de exatidão e a sua aplicabilidade prática. 

 

 

8.1 Considerações Iniciais 

 

Como apresentado no sétimo capítulo, a pesquisa de campo forneceu uma amostra de noventa 

e um questionários válidos. Entretanto, deste total, três observações não podem ser usadas no 

desenvolvimento do modelo, uma vez que não refletem a situação de uma única empresa 

(unidade amostral) e sim de uma média delas. Retirou-se, portanto, as observações relativas às 

duas associações de marca e a resposta do representante da ANDAP do conjunto inicial. 

Restaram, assim, oitenta e oito elementos amostrais. De posse deste novo grupo, promoveu-se 

um sorteio para retirada de três empresas. Este procedimento visa testar, nestes três casos, o 

grau de exatidão e aplicabilidade prática da equação, obtida a partir das 85 observações 

restantes, por meio da comparação dos desempenhos reais e previstos.  

 

 

8.2 Identificação dos Fatores 

 

O referencial teórico descrito nos capítulos anteriores aponta para um conjunto de trinta e seis 

indicadores que podem influenciar o desempenho dos elos de uma cadeia de suprimentos. 

Nesta etapa, a partir da Análise Fatorial Exploratória, identificam-se quantas e quais são as 

dimensões que podem substituir o conjunto original de variáveis correlacionadas. 
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O primeiro passo é calcular o grau de associação entre as variáveis para se avaliar, 

preliminarmente, a adequabilidade da técnica. A matriz de correlação é apresentada no 

Apêndice B. Pelos resultados, pode-se observar que existem variáveis com alto grau de inter-

relação. Portanto, pode-se concluir que há grande probabilidade de se obter resultados 

satisfatórios. 

 

A próxima análise refere-se à adequação da amostra ao estudo. Para tanto, calcula-se a 

Medida de Adequação da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin. Esta estatística indica a proporção 

da variância nas variáveis escolhidas que podem ser explicadas pelos fatores implícitos. 

Valores próximos de 1,0 (um) indicam que a análise fatorial deve ser útil para este conjunto 

de variáveis. Por outro lado, valores inferiores a 0,50 indicam justamente o contrário, ou seja, 

que esta técnica não deve produzir bons resultados.  

 

Ainda, como parte desta etapa, deve-se proceder também o Teste de Esfericidade de Bartlett. 

Este processo verifica a probabilidade da matriz de correlação ser uma matriz identidade. 

Caso não haja evidências empíricas para se rejeitar esta hipótese nula, deve-se aceitar a 

alternativa de que as variáveis selecionadas não são correlacionadas. Conseqüentemente, a 

Análise Fatorial Exploratória não será capaz de produzir resultados satisfatórios.  

 

No caso do presente trabalho, pode-se afirmar que esta técnica estatística é adequada, face aos 

bons resultados obtidos. Estes valores estão apresentados abaixo. 

 

? Medida de Adequação da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,887. 

? Teste de esfericidade de Bartlett  ?2 = 6233,403. 

Graus de Liberdade = 630. 

Sig. =0,000. 

 

De posse destes resultados positivos, parte-se para a escolha do método de extração dos 

fatores. No presente trabalho, opta-se pelo cálculo das dimensões a partir das componentes 

principais, uma vez que a preocupação maior é se determinar o número mínimo de fatores que  

respondem pela máxima variância nos dados, que serão utilizados nas análises multivariadas 

subseqüentes.   
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A seguir, deve-se determinar do número de fatores a serem extraídos. Nesta pesquisa, optou-

se pela utilização do critério de determinação com base nos autovalores por ser a técnica mais 

usada e aceita neste tipo de trabalho (HAIR et al., 1998). A partir dos cálculos executados 

(Apêndice B), observa-se que existem três fatores com autovalores superiores a 1,0. São eles 

que sumarizam as trinta e seis variáveis escolhidas a partir do referencial teórico. É 

importante ressaltar que estas mesmas três dimensões também seriam selecionadas, caso se 

tivesse optado tanto pelo critério de determinação dos fatores com base no Scree Plot ou com 

base na Percentagem da Variância Explicada (79,9%). Este fato faz com que o resultado seja 

ainda mais consistente. 

 

A quinta etapa, conforme dita a metodologia apresentada, é a escolha do método de rotação. 

No presente caso, opta-se pelo processo varimax por produzir fatores não-correlacionados, ou 

seja, independentes. A intenção é facilitar a análise de regressão múltipla subseqüente 

evitando-se, assim, a multicolinearidade. Os resultados, apresentados no Apêndice B, 

permitem agrupar as trinta e seis variáveis nas três dimensões conforme as suas maiores 

cargas. 

 

Uma vez identificados os fatores e as variáveis que os oneram fortemente, a última etapa é 

reservada à interpretação destas dimensões. O primeiro fator (F1), responsável por 67,7% da 

variabilidade do conjunto inicial de indicadores, sintetiza todas as variáveis relacionadas à 

integração dos processos (P1 a P9) acrescidas as variáveis de tecnologia relacionadas com a 

infra-estrutura de apoio e transacional (T1 a T8). Esta dimensão deve ser entendida como todo 

o esforço de alinhamento e harmonização dos processos inter e intra-empresariais apoiados 

em uma plataforma de TI. 

 

A segunda dimensão (F2), que responde por 8,2% das variações, resume todas as variáveis 

relacionadas com a magnitude do relacionamento entre as organizações (R1 a R9), sendo 

mensuradas pelo grau de confiança mútua e comprometimento. Finalmente, o último fator 

identificado pela Análise Fatorial (F3) sumariza as variáveis associadas à infra-estrutura de TI 

informacional e estratégica (T9 a T18). Este fator conjuga, pois, tanto os aplicativos que 

provêem a informação necessária para a gestão da empresa como também os recursos 

tecnológicos que viabilizam ganhos de vantagem competitiva. Esta dimensão responde por 

4,0% da variabilidade do conjunto das 36 variáveis selecionadas inicialmente. 
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É importante verificar que estes três fatores, que impactam o desempenho dos elos da cadeia 

de suprimentos, são os mesmos que foram identificados pelo modelo teórico construído 

anteriormente. Este resultado vem, portanto, conferir maior credibilidade ao desenvolvimento 

teórico realizado no sexto capítulo. 

 

Uma vez que a primeira parte da pergunta de pesquisa tenha sido respondida, a próxima 

questão diz respeito à mensuração do impacto de cada um destes fatores sobre a performance 

dos elos da cadeia. Para tanto, é necessário, primeiro, validar-se a escala de desempenho para, 

em seguida, estabelecer a relação quantitativa causal. 

 

 

8.3 Validação da Escala de Desempenho 

 

A partir das respostas colhidas nos 85 questionários para as variáveis D1 a D12, e como 

auxílio do software SPSS®, testou-se a unidemensionalidade destes indicadores. Logo a 

seguir, são apresentados os valores referentes à técnica mais aceita para verificação da 

consistência interna: o Alfa de Cronbach e o teste de Hotelling. 

 

? Alpha de Cronbach = 0,9837. 

? Hotelling's T-Squared = 30,1571        F = 2,4152       Prob. = 0,0126. 

 

Como pode ser apurado, o resultado assegura, com alto grau de confiança, a 

unidimensionalidade da escala de desempenho elaborada a partir dos doze indicadores (D1 a 

D12). O resultado completo do teste acima e de outras três outras técnicas empregadas 

(Guttman, Paralelo e o Paralelo Stritu) são apresentadas no Apêndice C. Vale destacar que os 

resultados são altamente satisfatórios em todos os testes realizados.  
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8.4 Determinação da Equação do Modelo 

 

A obtenção da equação passa pela execução de uma regressão linear múltipla, na qual as 

variáveis independentes são os fatores identificados anteriormente (F1, F2 e F3) e a variável 

explicada é o desempenho da empresa atuando como elo de uma cadeia de suprimentos. 

Assim, para cada uma das 85 empresas, calculou-se as componentes de F1, F2 e F3 bem como 

o desempenho, doravante identificado por 
?
D . 

 

De posse desta planilha de dados, foi procedida uma regressão linear adotando-se o critério de 

minimização dos erros quadrados. O modelo obtido, e as principais estatísticas derivadas 

deste cálculo, são apresentados abaixo. Neste ponto, vale dizer que o detalhamento completo 

de todas as etapas, bem como os resultados numéricos oriundos deste procedimento, estão 

disponibilizados no Apêndice D deste trabalho. 

 

Equação para determinação do desempenho dos elos na cadeia de autopeças. 

  
?
D = (0,940 * F1) + (0,778 * F2) + (0,424 * F3) + 2,933 

  

 

Coeficiente de Determinação (R2) = 0,914. 

 

Interpretação: 

 O modelo linear obtido explica 91,4% das variações de 
?
D , tendo F1, F2 e F3 como variáveis 

independentes. 

 

 

ANOVA 

 

? Estatística F = 285,332. 

? F de significação = 0,000. 
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Interpretação: 

A estatística F testa a hipótese de que todos os coeficientes das variáveis independentes sejam 

nulos simultaneamente. Caso não se consiga rejeitar H0, o modelo obtido não pode ser 

considerado válido. No caso em questão, o valor de F é bastante elevado o que acarreta em 

uma probabilidade extremamente baixa (F de significação) de que o modelo não seja 

estatisticamente válido. 

 

Análise dos Coeficientes 

 

? Coeficiente de F1 

? Estatística t = 21,292. 

? p-value = 0,000. 

? Coeficiente de F2 

? Estatística t = 17,617. 

? p-value = 0,000. 

? Coeficiente de F3 

? Estatística t = 9,607. 

? p-value = 0,000. 

 

Interpretação: 

A estatística ‘t’ testa a hipótese de que o coeficiente da variável independente em questão seja 

nulo. Caso não se consiga rejeitar H0, a variável independente não pode ser incluída no 

modelo. Em outras palavras, significa dizer que aquela dimensão não influencia o 

desempenho do elo da cadeia de suprimentos. No caso em questão, todos os valores de ‘t’ são 

suficientemente elevados para que se possa afirmar, com alto grau de confiança, que todas as 

variáveis independentes influenciam 
?
D  e, portanto, estejam presentes no modelo. 

 

 

Adicionalmente, ressalta-se que a hipótese da aleatoriedade dos resíduos e de sua 

homocedastidade também foram verificadas. Conclui-se, portanto, que o modelo é 

estatisticamente válido e pode ser usado para explicar e prever 
?
D  a partir de F1, F2 e F3. 
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8.5 Interpretação da Equação de Determinação de Desempenho do Elo 

 

Uma vez que a equação esteja estatisticamente validada, faz-se necessário que ele seja 

interpretado. Este processo se dá a partir dos coeficientes das variáveis explicativas. São estes 

valores que medem o impacto de F1, F2 e F3 sobre 
?
D , e que permitem compará- los entre si. 

O primeiro coeficiente refere-se à variável F1. Seu valor estimado a partir da regressão é de 

0,940, o que significa dizer que para cada unidade adicional na dimensão F1, o desempenho 

da empresa como elo de uma cadeia de suprimentos aumenta em 0,940 ponto, desde que as 

outras variáveis sejam mantidas constantes. Raciocínio análogo vale para os coeficientes de 

F2 e F3. Conclui-se, desta forma, que, para um mesmo acréscimo (ou diminuição) dos valores 

das variáveis explicativas, o maior impacto positivo (ou negativo) se dará por influência 

primeira de F1, seguidos por F2 e F3 nesta ordem.  

  

A aplicação deste modelo matemático é imediata. Sabendo destes fatos, os tomadores de 

decisão nas empresas poderão alocar seus escassos recursos em atividades que, efetivamente, 

gerem um maior retorno, quando se trata de melhorar o desempenho da sua empresa sob a 

perspectiva da cadeia de suprimentos. Mais do que isso, o modelo permite que se estenda a 

análise a todos os elos, de modo a se obter um diagnóstico amplo e consistente desde o 

fornecedor de matéria-prima até o cliente final. Este panorama habilita o entendimento da 

situação atual da rede de empresas, e viabiliza a identificação de quais são os elos e fatores 

que estejam necessitando de uma maior atenção gerencial.  

 

O modelo permite também que se simule o desempenho dos elos da cadeia de suprimentos, 

bastando-se que as respostas das perguntas do instrumento de pesquisa sejam modificadas. A 

conseqüência direta é uma alocação ótima de recursos ou, pelo menos, mais próxima deste 

ponto. Como se observa, existem muitos benefícios que podem ser extraídos a partir da 

compreensão e utilização do modelo desenvolvido. 
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Existe, finalmente, um último obstáculo a ser vencido. Embora não seja complexa, a 

seqüência de cálculos para obtenção de 
?
D  é longa e pode conduzir a erros operacionais. Para 

se evitar que tal fato ocorra, desenvolveu-se um programa na linguagem MATLAB® para 

automatização deste processo. O código, listado integralmente no Apêndice E,  possui uma 

interface amigável, sendo necessário apenas que se execute a entrada de dados no formato 

requerido. A partir deste ponto, o programa calcula uma série de parâmetros, apresenta 

gráficos segundo algumas dimensões pré-definidas e calcula o desempenho da(s) empresa(s) 

em questão.     

 

 

8.6 Verificação da Aplicabilidade Prática do Modelo 

 

No primeiro tópico deste capítulo, chama-se atenção para o fato de que, das 91 respostas 

válidas obtidas, apenas 85 foram usadas para o desenvolvimento da equação. Agora, neste 

item, as observações que estiveram de fora são empregadas com o intuito de se verificar a 

aplicabilidade prática do modelo. O procedimento é simples: compara-se o 
?
D real com o 

?
D previsto das empresas. Entende-se que o modelo será tão melhor, quanto menores forem estes 

desvios. 

 

O cálculo é executado por meio do programa desenvolvido, e os resultados são apresentados 

na Tabela 09 a seguir. 

 

Tabela 09 - Comparação entre os desempenhos reais e previstos na amostra de validação. 

Empresa ?
D REAL 

?
D PREVISTO 

Erro Absoluto Erro (%) 

01 

(montadora) 
4,83 4,54 0,29 6,0 

02 

(montadora) 
4,42 4,09 0,33 7,5 

03 

(fabricante de 

autopeças) 

2,58 2,37 0,21 8,1 

 

 



 137 

Os resultados acima se mostram bastante satisfatórios. Em todos os casos o desvio máximo 

foi inferior a 10% do valor real, o que vem reforçar os argumentos de utilização prática deste 

instrumental na cadeia de autopeças.  

 

  

8.7 Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo teve como objetivo desenvolver o modelo matemático para avaliação de 

desempenho das empresas de autopeças, quando estas atuam como elos de sua cadeia de 

suprimentos. Para tanto, cumpriu-se integralmente o protocolo descrito no capítulo anterior. 

 

Em uma primeira etapa, a Análise Fatorial Exploratória revelou que, a partir das 36 variáveis 

levantadas no referencial teórico, existem três fatores que influenciam o desempenho dos elos 

das cadeias de suprimentos. Estas três dimensões são as mesmas que foram identificadas no 

desenvolvimento teórico realizado no sexto capítulo. Posteriormente, com aplicação da 

técnica de Regressão Linear Múltipla pelo critério dos mínimos quadrados, quantificou-se o 

impacto de cada uma destas dimensões sobre 
?
D .  

 

O próximo passo consiste na aplicação do modelo matemático, construído neste capítulo, para 

determinação e análise do desempenho dos elos da cadeia de suprimentos da indústria de 

autopeças brasileira.  
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Capítulo 9 
Análise dos Elos da Cadeia de Suprimentos de Autopeças 

 

 

Esta parte do trabalho destina-se à análise do desempenho dos elos da cadeia de suprimentos 

da indústria de autopeças brasileira.  

 

Em um primeiro momento, aplica-se o modelo matemático, obtido anteriormente, no conjunto 

das empresas da amostra. Este procedimento permite tanto a determinação da performance 

média de todos os elos da cadeia, bem como fornece subsídios para uma ampla discussão 

sobre aspectos importantes desta cadeia como, por exemplo, a explicitação das causas dos 

gaps de desempenho entre os elos, e a identificação de quais são as iniciativas mais eficazes 

no sentido de se reduzir estes desníveis. 

 

A segunda parte do capítulo trata de descrição e análise, em separado e com profundidade, das 

características dos elos desta cadeia, segundo a três dimensões: a de utilização de recursos de 

TI, a de integração dos processos interempresariais e do grau de relacionamento entre as 

organizações. Entende-se que esta divisão é um ponto ótimo para a aná lise dos resultados: as 

informações se apresentam detalhadas o suficiente para extração das principais conclusões e 

agregadas o suficiente para que não se perca a visão do todo e o objetivo do trabalho. 

 

O resultado final deste capítulo é um amplo panorama sobre a atual situação da cadeia de 

suprimentos da indústria de autopeças brasileira, observada sob a perspectiva do desempenho 

de seus elos. Vale destacar, por último, que o detalhamento completo dos resultados da 

pesquisa de campo são apresentados no Apêndice F deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 139 

9.1 Desempenho dos Elos da Cadeia de Suprimentos 

 

O desempenho de uma empresa do setor de autopeças, ao atuar como elo de uma cadeia de 

suprimentos, pode ser calculada pelo modelo explicativo-preditivo desenvolvido no oitavo 

capítulo.  

 

Recapitulando, a equação é dada por: 

 
?
D = (0,940 * F1) + (0,778 * F2) + (0,424 * F3) + 2,933 , onde 

  
?
D : Desempenho da empresa atuando como elo de uma cadeia de suprimentos; 

F1: Nível de integração de processos viabilizada por uma infra-estrutura tecnológica de 

apoio e transacional; 

F2: Grau de relacionamento interorganizacional; e 

F3: Utilização de recursos de TI associados à provisão de informação para a gestão da 

empresa e  relacionados à viabilização de ganhos de vantagem competitiva. 

 

Para que se determinar, portanto, o valor da performance das empresas de autopeças, atuando 

como elos nesta cadeia, é necessário que se calcule F1, F2 e F3. A partir da amostra completa, 

e por meio do programa desenvolvido, obtêm-se os parâmetros acima para todas as empresas. 

O valor de cada um deles, para todos os elos da cadeia de suprimento de autopeças, é 

apresentada na Tabela 10.  
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Tabela 10 - Valor dos Fatores F1, F2 e F3 para os elos da cadeia de autopeças. 

ID Elo F1 F2 F3 

1 Fornecedores de Matéria -Prima 0,5567 0,5436 -0,5701 

2 Fabricantes de Autopeças 

(Não-sistemistas) 

0,4258 0,7321 -0,4641 

3 Fabricantes de Autopeças (Sistemistas) 1,2598 -0,3495 0,7438 

4 Montadoras 0,1952 0,8310 1,0253 

5 Concessionárias 0,0825 -0,09105 -0,19775 

6 Distribuidores Independentes -0,1788 -0,0125 -0,5648 

7 Varejistas Independentes -0,6165 -0,7651 -0,3712 

8 Aplicadores Independentes -0,8793 -0,6285 -0,2285 

 

Na seqüência, basta substituir os valores acima no modelo, para se obter o desempenho médio 

de cada elo, mensurado em uma escala em que o valor mínimo é um (1,0) e o máximo é seis 

(6,0). Estes resultados são apresentados na Tabela 11 a seguir. 

 

Tabela 11 - Desempenho dos elos da cadeia de autopeças brasileira. 

ID Elo Desempenho Médio  

1 Fornecedores de Matéria -Prima 3,64 

2 Fabricantes de Autopeças 

(Não-sistemistas) 

3,71 

3 Fabricantes de Autopeças (Sistemistas) 4,16 

4 Montadoras 4,20 

5 Concessionárias 2,86 

6 Distribuidores Independentes 2,52 

7 Varejistas Independentes 1,60 

8 Aplicadores Independentes 1,52 
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9.1.1 Análise do Desempenho dos Elos da Cadeia de Autopeças 

 

Esta etapa do trabalho consiste na análise dos valores referentes ao desempenho dos elos da 

cadeia de suprimentos das autopeças. Com o objetivo de torná- la abrangente e de fácil 

compreensão, optou-se por uma apresentação gráfica dos resultados para cada um dos canais 

estudados: o oficial, no Gráfico 43, e o independente, no Gráfico 45.   

 

Desempenho dos Elos do Canal Oficial  
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Gráfico 43 - Desempenho dos elos do canal oficial.  

 

Como pode ser observado na figura acima, o maior desempenho entre todos os elos estudados 

é atribuído às montadoras, com 4,20 pontos em seis possíveis. Este resultado se mostra 

absolutamente coerente com toda a discussão realizada no quinto capítulo. Detentoras de 

grande parte do poder na cadeia de suprimentos e líderes na maioria das iniciativas do setor, 

era esperado que este fenômeno também se materializasse neste estudo. Esse fato relevante, 

entretanto, não se limita à avaliação do desempenho, mas sim em explicar as causas que 

conduzem ao resultado superior das montadoras. Observando-se os fatores que o impactam, 

verifica-se que os fabricantes de veículos automotores possuem o conjunto com maiores 

valores de F1, F2 e F3. Em outras palavras, significa dizer que os esforços das montadoras em 

integrar os seus processos interempresarialmente, em estabelecer, na medida do possível, 

relações com alto grau de confiança e em fazer uso de recursos tecnológicos que lhe suportem 

a gestão, refletem-se no seu desempenho.  
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Com uma performance muito semelhante ao das montadoras, as empresas sistemistas ocupam 

o segundo lugar geral entre os elos, com 4,16 pontos na escala. Esta proximidade numérica 

também era esperada. Como apresentado no referencial teórico, a dinâmica deste setor tem 

privilegiado a modularização dos produtos automotivos e, portanto, o projeto e 

desenvolvimento de conjuntos integrados (sistemas). Entretanto, esse movimento eleva a 

complexidade das atividades de engenharia e gestão, face à elevação do número de interfaces 

entre as empresas. Como solução para estes problemas, as organizações tendem a reduzir a 

distância interempresarial das suas áreas e atividades, e desenvolver relações mais duradouras 

que garantam, na média, uma probabilidade maior de sucesso. É por estes motivos que, 

qualitativamente, era razoável supor que o desnível entre estes elos fosse pequeno. Agora, de 

posse dos resultados desta pesquisa, pode-se confirmar esta hipótese: a diferença absoluta 

calculada na escala em questão é de apenas 0,04 ponto ou menos de 1% da performance 

média das montadoras. 

 

Outro aspecto importante a ser considerado é que embora os desempenhos destes dois elos 

sejam equivalentes, não se pode dizer o mesmo das suas causas. Comparando-se os valores de 

F1, F2 e F3 das montadoras e sistemistas, nota-se que eles são bastante distintos. O primeiro 

fator (F1) obtido para os fabricantes de autopeças é significativamente maior que o dos 

fabricantes de veículos. Em termos numéricos, a diferença é de um ponto a favor dos 

sistemistas. Este fato implicaria, pela equação, em um desempenho 0,940 ponto maior. 

Entretanto, quando as outras dimensões são comparadas, constata-se que o elo das 

montadoras possui valores maiores em F2 e F3. É exatamente estes dois parâmetros que, no 

saldo final, compensam e superam (marginalmente) o efeito positivo exercido por F1 na 

performance dos sistemistas. A interpretação deste balanço de forças é a seguinte: enquanto 

os sistemistas focalizam seus esforços, prioritariamente, na integração dos seus processos com 

as montadoras, estas últimas, sem se descuidar de F1, dedicam esforços maiores tanto no 

desenvolvimento de relações de longo prazo, como também na utilização de recursos de TI 

associados à plataforma informacional e estratégica..         

 

Seguindo à montante na cadeia, verifica-se o primeiro desnível significativo de desempenho: 

em relação aos sistemistas, as fabricantes de autopeças não-sistemistas possuem uma 

performance 10,8% menor. O valor absoluto calculado para a performance deste elo é de 3,71 

pontos. A explicação para esta redução é um grau menor de integração de processos e de 

utilização de infra-estrutura de TI informacional e estratégica por parte dos não-sistemistas. 
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Finalmente, na extremidade a montante da cadeia, encontrar-se-ão as empresas fornecedoras 

de matéria-prima. Ao se observar os resultados, verifica-se que F1, F2 e F3 estão 

suficientemente próximos dos valores encontrados para os fabricantes de autopeças não-

sistemistas. Conclui-se, portanto, que o resultado final é uma diferença muito pequena de 

performance entre estes dois elos. Numericamente, o percentual é inferior a 2%. 

 

No extremo oposto da cadeia de suprimentos, posicionam-se as concessionárias, cuja 

responsabilidade primeira é o atendimento do cliente final. Como se pode observar, é neste 

ponto que se apresenta o maior gradiente do canal oficial. Com uma performance média de 

2,86, a queda em relação às montadoras atinge 32%. Não se pode afirmar que exista uma 

causa principal, haja visto que todos os fatores se mostram sensivelmente menores que os dos 

fabricantes de veículos. Este “gargalo”, aqui mensurado, é uma das grandes restrições deste 

canal. Muitos dos esforços empreendidos pelas empresas à montante da cadeia não produzem 

os resultados esperados devido, exatamente, a estes obstáculos. Cientes deste grande desafio, 

estes dois elos subjacentes estão buscando alternativas para equacionar o problema. Um dos 

exemplos mais recentes é transcrito a seguir. 

 

A fabricante alemã (Volkswagen) colocou no ar sua iniciativa de TV corporativa em 

meados de 1998. Com transmissão via satélite [...], a aplicação envolve a 

comunicação da rede de 552 concessionárias autorizadas, com veiculação diária de 

programas das 9h às 18h. A grade inclui campanhas de vendas, promoções, 

propagandas, lançamentos e toda a estratégia da empresa. [...] A equipe de produção 

da TV Volkswagen possui mais de 100 programas de treinamento disponíveis para a 

rede de concessionárias. (GIARDINO, 2004, p. D4). 

  

Outras iniciativas, que conjugam ações nas três dimensões, também já começam a ser visíveis 

para o consumidor final. Alguns exemplos desta aproximação montadora-concessionária são 

ilustrados na Figura 44.  
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Figura 44 - Exemplos de aproximação entre montadoras e concessionárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.fiat.com.br (2004) 

Fonte: http://www.ford.com.br (2004) 
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Desempenho dos Elos do Canal Independente  
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Gráfico 45 - Desempenho dos elos do canal independente. 

 

 

O gráfico acima torna evidente que o desempenho dos elos responsáveis pela distribuição, 

comercialização e aplicação independente é consideravelmente inferior ao resultado obtido 

pelas concessionárias. Tão relevante quanto este fato, são as sucessivas reduções de 

performance dos elos à medida que se aproxima do cliente final (pessoa física ou frotista). 

Tomando-se a interface entre os sistemistas e os distribuidores, a diminuição no desempenho 

é da ordem de 40%. Já entre distribuidores e varejistas, este valor atinge 36,5%. O menor 

desnível se encontra na extremidade, entre varejistas e aplicadores, com uma queda de 0,08 

ponto ou 5%.  

 

Este cenário apresenta, portanto, algumas deficiências que precisam ser investigadas. A 

importância desta análise é maximizada quando se considera que, segundo informações da 

ANDAP, aproximadamente 75% do volume da reposição de autopeças (aftermarket) é 

realizada por este canal. Não é difícil perceber os desdobramentos positivos que o 

entendimento das causas deste problema poderia gerar na eficiência e eficácia da cadeia. 
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Observando-se os valores obtidos para F1, verifica-se que esta variável também adquire 

valores menores à medida que se afasta das empresas sistemistas. Este resultado é fruto tanto 

da diminuição sucessiva do emprego da plataforma de apoio e transacional de TI nestes elos, 

bem como do baixo nível da integração dos processos interempresariais nestas organizações. 

Estes dois fatores conjugados originam uma contribuição marginal de F1 para o desempenho 

destes elos. Em termos matemáticos, a contribuição consolidada desta variável é negativa, 

quando se utiliza a equação do modelo. Sob outras perspectivas, o problema também se 

evidencia: basta comparar estes números com os valores obtidos por outras empresas nas 

etapas anteriores na cadeia produtiva. 

   

Em relação ao grau de confiança e comprometimento nas relações interempresariais, o 

resultado também se mostra insatisfatório. Entre os três elos em questão, é o dos 

distribuidores independentes que apresenta o resultado menos comprometedor em relação ao 

desempenho. Para se ter uma noção exata do argumento apresentado, a contribuição de F2 é 

negativa nos varejistas (-0,60) e oficinas (-0,49), já para os distribuidores é aproximadamente 

nula  (-0,01). A justificativa para esta diferença está no fato de que estas últimas empresas e 

os fabricantes de autopeças têm empreendido algum esforço para desenvolver relações mais 

duradouras, em particular nas atividades de marketing, vendas e serviços pós-venda. Este 

mesmo empenho, por outro lado, não se verifica junto à maioria absoluta de varejistas e 

aplicadores independentes. Existem, sim, algumas iniciativas isoladas e de pequeno 

amplitude. Um dos exemplos mais bem sucedidos nesta área é o projeto “Agenda do Carro”, 

cujo anúncio de divulgação na Internet é apresentado na Figura 46, que consiste em um 

programa de manutenção preventiva. Realizado com apoio direto de fabricantes de autopeças 

e da ABRIVE, este projeto conta com 3 mil oficinas cadastradas ou apenas 2,2% de todas as 

empresas deste segmento. 
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Figura 46 - Exemplo de iniciativa de aproximação entre elos do canal independente. 

 

 

Finalmente, vale comentar a respeito da adoção e uso de recursos de TI associados à provisão 

de informação para a gestão da empresa e relacionados à viabilização de ganhos de vantagem 

competitiva. Este último fa tor contribui de forma muito parecida com F1 e F2 em relação ao 

desempenho destes elos, isto é, marginalmente. Com base nos resultados colhidos, pode-se 

afirmar que a infra-estrutura de TI informacional e estratégica inexiste nestes elos. Sistemas 

de apoio à decisão ou de informação gerencial são entidades raríssimas e, quando existem, 

funcionam de maneira precária. A conseqüência é o menor conjunto de valores para F3 entre 

todos os elos estudados. O resultado, apesar de pífio, não impressiona. O motivo está 

relacionado ao fato de que esta conclusão já poderia ter sido antecipada. Uma vez que a base 

para construção desta plataforma já era estreita, dado a pequena magnitude dos números 

obtidos para o uso de recursos de TI de apoio e transacional, não se poderia obter valores 

significativos para esta variável.  

 

 

 

Fonte: http://www.oficinabrasil.org.br (2004) 
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9.2 Análise das Características dos Elos da Cadeia de Autopeças 

 

 

9.2.1 A Dimensão da Utilização de Recursos de TI 

 

Este item está subdividido em três tópicos, conforme a classificação da infra-estrutura de TI, 

proposta por Weill e Broadbent (1998), e adotada neste trabalho. Como já ressaltado na 

introdução deste capítulo, entende-se que esta divisão seja um ponto ótimo para a análise dos 

resultados, com vistas ao objetivo do trabalho. 

 

Infra-estrutura de Apoio 

 

No segundo capítulo foi apresentado que a infra-estrutura de apoio define a base da 

capacidade em TI da organização, sendo responsável por prover serviços confiáveis e 

compartilhados por toda a empresa. Os elementos pesquisados e que integram esta camada 

são os recursos que habilitam a comunicação eletrônica de dados (EDI ou web-EDI) e  as 

tecnologias de rede (internet, intranets, extranets, LAN’s, WAN’s e VAN’s). 

 

Os resultados obtidos, ilustrados no Gráfico 47, mostram que as empresas pertencentes ao 

canal oficial já utilizam estes recursos de forma moderada à muito intensa. Na escala de 

medida adotada, que varia de um a seis pontos, os fabricantes sistemistas de autopeças e as 

montadoras são os elos que mais empregam este tipo de infra-estrutura, com médias de 5,5 e 

5,0, respectivamente. A seguir, têm-se os fabricantes de autopeças não-sistemistas e as 

empresas fornecedoras de matéria-prima, ambas classificadas com valor médio de 3,8. As 

concessionárias, agrupadas no elo que menos utiliza estes recursos, obtiveram uma média de 

3,5.  
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Gráfico 47 - Recursos de TI de apoio nas empresas do canal oficial. 

 

Por outro lado, como pode ser verificado no Gráfico 48, as empresas que fazem parte do canal 

independente apresentam um resultado significativamente inferior ao canal oficial. Esta 

constatação é particularmente válida para as empresas responsáveis pela distribuição, 

comercialização e aplicação das autopeças. Os resultados indicam que estes elementos de TI 

são, na média, muito pouco usados por estas empresas. O melhor resultado no canal 

independente pertence aos distribuidores (média de 3,0), muito à frente das médias obtidas 

pelos varejistas e reparadores (1,5 e 1,4).  
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Gráfico 48 - Recursos de TI de apoio nas empresas do canal independente. 

 

Ainda neste contexto, é relevante destacar que a internet é o recurso de TI mais empregado, 

em todos os elos da cadeia, dentre os pesquisados. Verifica-se, portanto, a popularização do 

seu uso, muito embora sua intensidade ainda varie bastante. O fato dela ser caracterizada por 

uma rede pública de fácil acesso e baixo custo, por um lado, e de possuir grande alcance 

geográfico e viabilizar transações comerciais de forma rápida e segura, por outro, explicam 

este fenômeno. Em contra-partida, as redes de valor adicionado (VAN’s) apresentaram o pior 

desempenho entre todas as tecnologias de apoio pesquisadas. A justificativa baseia-se no fato 

de que a internet vem substituindo, cada vez mais rapidamente, o uso deste recurso. À medida 

que as transações pela rede mundial se tornem mais rápidas e seguras, esta tendência de 

substituição tecnológica deve se acentuar. 
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Finalmente, um último ponto merece atenção: a utilização da troca eletrônica de dados (EDI). 

Este recurso, embora esteja entre os mais antigos entre os pesquisados, ainda se mostra muito 

presente, particularmente entre as montadoras e os sistemistas. Confiança e o alto grau de 

know-how na sua utilização foram argumentos usados a favor de seu emprego, embora o alto 

custo de adoção e operacionalização atuasse no sentido contrário. Entretanto, a revitalização 

sofrida por esta tecnologia (web-EDI) está fazendo com que esta última barreira seja 

gradualmente derrubada. A conjugação de todos estes fatores aponta, com alto grau de 

confiança, para uma longevidade e difusão nos outros elos da cadeia consideravelmente 

maiores do que se previra anteriormente.     

 

Infra-estrutura Transacional 

 

A infra-estrutura transacional é responsável pelas tarefas relativas ao processamento 

automatizado das transações da empresa. Neste nível, portanto, encontram-se os sistemas 

transacionais, estejam eles integrados (ERP’s) ou não.   

 

Os resultados apresentados nos Gráficos 49 e 50 mostram que os sistemas transacionais são 

utilizados de maneira intensa ou muito intensa nas montadoras e fabricantes de autopeças 

(sistemistas e não-sistemistas). Este fato é explicado pela complexidade e pelo elevado 

número de transações decorrentes das operações destas empresas. O histórico deste tipo de 

recurso de TI, apresentado no segundo capítulo, reforça este argumento. Já as empresas 

fornecedoras de matéria-prima posicionam-se em terceiro lugar, com uma utilização de 

sistemas transacionais classificada em moderada (4,4). Embora suas operações não sejam 

significativamente mais simples e em menor número do que a dos elos citados anteriormente, 

a adoção desta tecnologia não se deu tão rapidamente. Uma das principais razões que 

explicam esta ocorrência é a menor velocidade evolutiva do setor em relação às empresas à 

jusante na cadeia. 

 

Por outro lado, os canais de distribuição das autopeças apresentam índices muito inferiores 

aos dos elos a montante. No canal oficial, há uma redução da ordem de 60% no uso dos 

sistemas transacionais, quando as concessionárias são comparadas com as montadoras. No 

canal independente a situação não é muito diferente: há uma grande diminuição do emprego 

destes recursos, quando os varejistas são comparados com os distribuidores. O valor é de 

aproximadamente 50%.  
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Gráfico 49 - Recursos de TI transacionais nas empresas do canal oficial. 
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Gráfico 50 - Recursos de TI transacionais nas empresas do canal independente. 
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Estes cenários tão distintos permitem concluir que ainda há, por parte das empresas que atuam 

nos canais de distribuição, um longo trajeto a ser percorrido até que seus índices venham a se 

equiparar com os fabricantes de automóveis, de autopeças e de matéria-prima. A 

automatização das transações é uma tendência irreversível. A maior concorrência entre 

empresas, a elevação do conteúdo tecnológico nos produtos automotivos e a maior exigência 

de qualidade e rapidez, por parte do consumidor final, atuarão como catalisadores deste 

processo de modernização empresarial.    

 

 

Infra-estrutura Informacional e Estratégica 

 

A infra-estrutura informacional é responsável pela disponibilização das informações 

necessárias à gestão empresa. Sistemas nesta categoria tipicamente apóiam a organização e o 

controle gerencial, auxiliam nas tomadas de decisão e no planejamento tático e operacional. 

Em paralelo, há também a infra-estrutura de TI estratégica. O objetivo destes recursos é 

viabilizar ganhos de vantagem competitiva. Os elementos pesquisados, e que se enquadram 

nestas categorias, são listados nas variáveis T9 a T18. Vale dizer que estes mesmos recursos 

originaram o terceiro fator (F3) que impacta o desempenho das empresas atuando como elos 

de uma cadeia de suprimentos. 
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Gráfico 51 - Recursos de TI informacionais e estratégicos no canal oficial. 
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Gráfico 52 - Recursos de TI informacionais e estratégicos no canal independente. 

 

 

Observando-se os resultados, ilustrados nos Gráficos 51 e 52, nota-se que este conjunto de 

tecnologias é o que possui menor grau de utilização. Dentre todos os elos, são as montadoras 

que mais se aproximam do uso moderado destes recursos, com uma média de 3,45, em que o 

máximo é 6,0. Nestas empresas, um dos recursos, em especial, vem ganhando espaço: os 

sistemas de CRM. Dada a conjuntura econômica brasileira, associada às peculiaridades do 

ambiente de negócio globalizado, torna-se fundamental investir no desenvolvimento de 

relações de longo prazo e na fidelização dos clientes às marcas. A título de exemplo, tanto a 

Ford como a GM desenvolveram websites com o objetivo de oferecer serviços de pós-venda 

aos seus clientes, como avisos de revisão e agendamento de serviços nas concessionárias. A 

página de entrada de um destes portais é apresentadas na Figura 53. 
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Figura 53 - Iniciativa de CRM das montadoras. 

 

 

As empresas sistemistas ocupam o segundo lugar com um valor 8,7% menor, ou seja, igual a 

3,15. Mesmo ocupando uma posição relativamente confortável dentro da cadeia, não se pode 

dizer que é um resultado satisfatório. A interpretação deste valor corresponde a um baixo 

nível de emprego deste tipo de plataforma tecnológica. 

 

Em relação aos outros elos da cadeia de autopeças, os números são ainda menores, não 

havendo significativa diferença entre o canal oficial e o independente. Verifica-se que a 

utilização dos recursos informacionais e estratégicos ainda é nula ou muito pequena, apesar da 

relativa abundância de soluções disponíveis no mercado. A conclusão é que, mesmo em um 

ambiente de negócios com intensa concorrência, os sistemas de informação que poderiam 

proporcionar melhores decisões e/ou vantagens competitivas ainda não são elementos 

familiares a estas empresas. Há, portanto, um cenário que oferece grandes oportunidades e 

ameaças para estas organizações. O sucesso (ou a sobrevivência) de cada uma delas, deverá 

ser função da rapidez e eficácia com que elas promovam suas adaptações e melhorias, 

considerando-se a velocidade evolutiva do setor.   

 

 

Fonte: http://www.meuford.com.br (2004) 
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9.2.2 A Dimensão da Integração de Processos 

 

Como descrito no terceiro capítulo, os processos foram mapeados a partir da cadeia de valor 

de Porter. Já a integração destas atividades com as empresas a montante e a jusante na cadeia, 

foi mensurada numa escala de seis pontos. O menor valor (1,0) indica que não há integração, 

enquanto que o valor máximo (6,0) aponta a completa harmonização e alinhamento do 

processo. 

 

Nos resultados obtidos para o canal oficial, apresentados no Gráfico 54, verifica-se que nos 

quatro primeiros elos da cadeia (dos fornecedores de matéria-prima até as montadoras) a 

grande maioria dos processos varia de moderadamente a altamente integrados. 

 

Vale notar que, em particular, os níveis de integração para as montadoras e sistemistas é 

sempre maior que os dos outros três elos. Estes resultados consolidam o estágio atual da 

indústria automotiva descrita no quinto capítulo. Ainda, eles também reforçam o fato de que 

os fabricantes de veículos automotores continuam exercendo sua liderança em relação ao 

outros elos. Estas últimas empresas têm capitaneado grandes esforços para alinhar e 

harmonizar suas atividades com as das organizações a jusante e a montante da cadeia, como 

forma de alavancar a competitividade de seus produtos. Pode-se inferir, a partir dos números 

levantados, que os desafios são maiores à medida que o observador se afasta do elo das 

montadoras. Do lado das concessionárias, o resultado positivo mais visível está na integração 

do processo de gestão dos recursos humanos, devido à necessidade sempre presente de 

treinamento técnico e administrativo das equipes de colaboradores (5,0). Entretanto, a 

integração dos outros processos ainda é pequena. O destaque negativo deste elo refere-se à 

não integração dos processos de operação interna  das concessionárias. Na prática, esta 

atividade está isolada dos outros elos a montante. 

 

No lado oposto, os fabricantes de matéria-prima também oferecem boas oportunidades de 

melhoria. Na média, seus processos estão apenas moderadamente integrados com as empresas 

à jusante. O problema aqui se dá pela grande heterogeneidade de tipos e portes de empresas 

com que os fabricantes de autopeças precisam se relacionar. As soluções, em muitos casos, 

precisam ser personalizadas. Este fato dificulta e encarece a integração dos processos. 
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Gráfico 54 - Integração dos processos nos elos do canal oficial. 

 

No que se refere aos resultados para o canal independente, verifica-se um desempenho muito 

inferior aos apresentados pelos elos do canal oficial. Os níveis de integração dos processos, 

quando não são nulos (1,0), oscilam entre 1,5 e 2,0. Como pode ser visto no Gráfico 55, a 

maior diferença se dá entre os fabricantes de autopeças e os distribuidores, onde a média cai 

de 4,5 para 2,0. O significado deste gradiente negativo é um grande desalinhamento e falta de 

harmonia nas atividades destes elos. Como se verá mais a frente, o desempenho fica 

significativamente comprometido e, conseqüentemente, a competitividade da cadeia é 

reduzida. Entretanto, em meio a índices tão reduzidos, dois processos merecem destaque 

positivo: o das operações comerciais e os de serviços de pós-venda. A pesquisa indica que 

alguns esforços de integração já são empreendidos, fazendo com que a avaliação atinja quatro 

pontos na escala, ou seja, uma integração moderada. Entende-se que estes sejam apenas os 

primeiros passos nesta difícil jornada, haja visto que é importante romper com a inércia 

organizacional. 

 

Finalmente, os dois últimos elos deste canal: comprova-se que tanto os varejistas como os 

reparadores independentes apresentam resultados pífios neste quesito, com avaliações que não 

superam 2,0 pontos na escala, isto é, uma integração muito tênue dos processos 

interempresariais. 
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Gráfico 55 - Integração dos processos nos elos do canal independente. 

 

 

9.2.3 A Dimensão do Grau de Relacionamento 

 

O comportamento geral do grau de relacionamento entre as empresas nos processos 

estabelecidos guarda uma semelhança com os gráficos de integração dos processos. No caso 

do canal oficial, cujos resultados são ilustrados no Gráfico 56, observa-se que, tanto as 

montadoras como as empresas fornecedoras de matéria-prima, possuem um grau de confiança 

e comprometimento declarado maior do que o das fabricantes de autopeças em todas os 

processos pesquisados. Em termos numéricos, os dois primeiros oscilam entre 4,0 e 5,0       

(de moderado a alto grau de confiança e comprometimento), enquanto que as empresas 

sistemistas e não-sistemistas variam entre 3,5 a 4,5 (de baixo a moderado grau de confiança e 

comprometimento). 
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Outro aspecto também merece atenção: as curvas das montadoras e dos fabricantes de 

autopeças guardam uma alta correlação, embora os valores absolutos sejam significativamente 

diferentes. Este fenômeno reflete a assimetria de poder estabelecida nas relações entre estes 

elos e que pode ser observada em todas as áreas da empresa. Este mesmo fato não ocorre 

entre os outros elos da cadeia. Ainda que a assimetria continue existindo, ela é verificada de 

maneira diferente nas diversas atividades da empresa. Em algumas áreas ela se reflete com 

mais intensidade e em outras com menos. Um exemplo notório é o igual grau de 

relacionamento entre os fabricantes de autopeças não-sistemistas e os fabricantes de matéria-

prima no processo de compras (aproximadamente 4,2). Esta equivalência já não ocorre no 

processo de logística de entrada onde a diferença é maior do que meio ponto na escala 

adotada. Por último, neste canal, é importante verificar os baixos índices de confiança e 

comprometimento das concessionárias em quase todos os processos pesquisados. Este 

resultado é o reflexo direto das históricas e constantes disputas comerciais entre as 

montadoras e seus canais oficiais de distribuição. As políticas de preços e de quotas são 

apenas dois ingredientes neste longo rol de obstáculos a serem vencidos.    
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Gráfico 56 - Grau de relacionamento nos processos das empresas do canal oficial. 
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No canal independente também se observam semelhanças entre o comportamento geral do 

grau de relacionamento entre as empresas com os níveis de integração de seus processos. O 

maior destaque do Gráfico 57 é, infelizmente, negativo. Percebe-se que o grau de confiança e 

comprometimento na grande maioria das empresas responsáveis pela distribuição, 

comercialização e aplicação das autopeças é muito baixo quando não são nulos. Este fato 

revela o enorme distanciamento nas relações entre os elos que fabricam as autopeças e os que 

as comercializam no canal independente. Da mesma forma com que ocorre na integração de 

processos, este acentuado desnivelamento também compromete o desempenho e, 

conseqüentemente, a competitividade da cadeia.  
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Gráfico 57 - Grau de relacionamento nos processos das empresas do canal independente. 
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9.3 Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo tratou da análise do desempenho dos elos da cadeia de suprimentos da indústria 

de autopeças brasileira. Inicialmente, com o modelo matemático obtido previamente, a 

performance média de todos os elos desta cadeia foi determinada. A partir destes valores, 

procedeu-se uma discussão sobre os diversos aspectos relevantes para este tema. 

 

Na seqüência, as características dos elos desta cadeia, classificadas segundo as dimensões da 

utilização de recursos de TI, da integração dos processos interempresariais e do grau de 

relacionamento entre as organizações, foram descritas e analisadas com profundidade.  

 

Entende-se, assim, que a meta de se elaborar um panorama sobre a atual situação da cadeia de 

autopeças, observada sob a perspectiva do desempenho de seus elos, foi atingido. Na 

seqüência, o último capítulo deste trabalho endereça as principais conclusões e contribuições 

desta pesquisa e evidencia as limitações do estudo. Por fim, apresentam-se algumas sugestões 

para estudos futuros, abertos a partir dos direcionadores de pesquisa desta tese.  
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Capítulo 10 

Conclusões 
 

 

Nestas últimas décadas, verifica-se que o ambiente de negócios vem passando por rápidas e 

intensas mudanças provocadas pelo fortalecimento da economia global, pela transformação de 

economias e sociedades industriais em economias de serviço, e pelo aparecimento da empresa 

digital. Estas alterações provocaram um aumento significativo da competição em todos os 

setores do mercado onde, fatalmente, nem todas as empresas sobreviverão. É em meio a este 

complexo cenário, que as organizações vem, incessantemente, buscando alternativas para 

aumentar sua produtividade, qualidade de serviço e capacidade de competir.  

 

Uma das iniciativas mais relevantes, que se encontram no leque de opções dos executivos 

para fazer frente a estes desafios, é a implementação do processo de administração estratégica. 

O seu objetivo é compatibilizar as condições de um mercado em acelerada transição, com a 

estrutura das capacidades, competências e recursos de uma empresa em constante evolução, 

de modo que ela alcance vantagens competitivas e aufira retornos superiores à média. 

 

Dentre os pilares que apóiam a administração estratégica, a gestão da cadeia de suprimentos 

constitui-se em um dos elementos importantes de sustentação desta plataforma. Neste novo 

ambiente, a probabilidade de que uma empresa seja bem-sucedida está diretamente 

relacionada com a sua competência e habilidade de administrar, ou participar ativamente da 

gestão, da cadeia de suprimentos na qual ela está inserida. Muitos pesquisadores chegam a 

apontar que, no limite, a concorrência deixará de ocorrer entre empresas para acontecer entre 

cadeias de suprimentos. Este contexto, portanto, faz com que o desempenho da organização, 

quando observada sob a perspectiva da sua atuação como elo de uma cadeia, passe a ter valor 

estratégico. 
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Por outro lado, infelizmente, ainda existe uma acentuada carência de modelos analíticos 

robustos que possam auxiliar tanto na avaliação do desempenho da cadeia de suprimentos e 

de seus elos, como também nas tomadas de decisões referentes à priorização de iniciativas 

que objetivem melhorias sistêmicas. O resultado, no cotidiano gerencial, é que muitas 

decisões são tomadas com base na experiência, intuição ou fé, sem que as questões tenham 

sido objetivamente estruturadas e equacionadas. 

 

Neste cenário, a rede de suprimentos da indústria de autopeças brasileira é, em particular, uma 

das que mais sofre pela ausência destas ferramentas para auxílio à tomada de decisão. O 

elevado número de participantes em todos os níveis da cadeia; a grande heterogene idade das 

organizações, sob o ponto de vista do nível tecnológico e de estruturação interna; o mercado-

alvo pulverizado e geograficamente disperso, conjugado com os altos custos de logística 

física, são alguns dos motivos que justificam a afirmação. Estes fatos fazem com que, 

certamente, esta indústria esteja entre os setores que maior retorno poderia auferir de uma 

gestão eficiente de seus elos e da sua cadeia de suprimentos. 

 

Este trabalho teve como objetivo principal identificar quais são os aspectos, tecnológicos e os 

relacionados à integração de processos interempresariais, que impactam no desempenho de 

uma empresa atuando como elo de uma cadeia de suprimentos. Utilizou-se, para tanto, a 

indústria brasileira de autopeças como campo de investigação para este estudo, dado os 

argumentos apresentados anteriormente. 
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10.1 Resultados Obtidos e Contribuições do Trabalho 

 

Com base na revisão bibliográfica e nos estudos realizados, conclui-se que são três os 

aspectos que impactam, positivamente, o desempenho de uma empresa atuando como elo de 

uma cadeia de suprimentos, a saber:  

 

1º. Nível de integração de processos, viabilizada por utilização de infra-estrutura de TI de 

apoio e transacional (F1); 

2º. Grau de relacionamento entre as empresas (F2); e 

3º. Utilização de recursos de TI informacionais e estratégicos (F3). 

 

O primeiro aspecto, F1, deve ser entendido como sendo o resultado da interligação e 

coordenação das atividades de uma organização, com as empresas que estão acima e abaixo 

na cadeia de suprimentos (upstream e downstream), viabilizada por utilização de recursos de 

TI pertencentes à plataforma de apoio e transacional. Neste ponto, vale lembrar que a primeira 

plataforma define a base da capacidade em TI da organização, enquanto que esta última é 

responsável pelas tarefas relativas ao processamento automatizado das transações da empresa. 

A Tabela 12 apresenta os recursos de tecnologia de informação associados a estas 

plataformas. 

 

 

Tabela 12 - Recursos de Tecnologia de Informação de apoio e transacional. 

ID Recurso de TI Nível classificado 

1 Internet de apoio 

2 Extranet de apoio 

3 Intranet de apoio 

4 Local Area Network (LAN) de apoio 

5 Wide Area Network (WAN) de apoio 

6 Value Added Network (VAN) de apoio 

7 EDI ou web-EDI de apoio 

8 Sistemas Integrados de Gestão ou Sistemas Transacionais. transacional 
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A segunda dimensão, F2, é o grau de relacionamento entre as empresas. Este fator pode ser 

compreendido como sendo o grau de proximidade, ou intensidade do relacionamento, entre 

duas ou mais organizações de uma mesma cadeia de suprimentos, em que o nível de 

comprometimento e de confiança mútua serve como parâmetro de referência. 

 

Finalmente, o terceiro fator, F3, está associado a todas as formas de se empregar os recursos 

de TI na organização, com o objetivo de se estabelecer melhores condições estratégicas para a 

empresa competir, nas diferentes combinações de mercados e produtos em que atua. A Tabela 

13 apresenta quais os recursos de TI associados a estas plataformas. 

 

Tabela 13 - Recursos de Tecnologia de Informação informacionais e estratégicos. 

ID Recurso de TI Nível classificado 

1 Middleware informacional 

2 Aplicativos sem fio e/ou móveis  informacional 

3 Aplicativos de Workflow informacional 

4 Data warehouse informacional 

5 Data Mining informacional 

6 Sistemas de Inteligência Empresarial (BI) informacional/estratégico 

7 Sistemas de Gestão do Conhecimento (KM) informacional/estratégico 

8 Sistemas de Gestão do Relacionamento com o Cliente (CRM) informacional/estratégico 

9 Sistemas de Apoio ao Conhecimento  informacional 

10 Sistemas para Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) informacional/estratégico 

 

 

Definidas as dimensões, propõe-se o Modelo Explicativo do Desempenho dos Elos de uma 

Cadeia de Suprimentos, onde a ênfase está em como estes aspectos, tecnológicos e 

relacionados à integração de processos interempresariais, impactam esta performance.   

 

O modelo, apresentado no Esquema 58, utiliza o conceito de um sistema de eixos cartesianos 

tridimensional. Esta estrutura permite visualizar quais são as dimensões relevantes para 

explicar o fenômeno em questão (F1, F2 e F3), e como elas variam, segundo as escalas de 

mensuração. 

 



 166 

 
Esquema 58 - Modelo Explicativo do Desempenho dos Elos de uma Cadeia de Suprimentos. 

 

 

Outro aspecto importante desta representação, é que ela também possibilita entender como o 

desempenho dos elos varia em função das várias combinações destas três dimensões. Pelo 

modelo proposto, quanto maior a magnitude das variáveis explicativas, maior será a 

performance dos elos. Graficamente, isto pode ser verificado pelo sentido do vetor azul. 
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O último ponto relevante do modelo a ser discutido, versa sobre os planos de                     

“iso-desempenho”, representados por tonalidades vermelhas na ilustração anterior. O ponto 

inicial da explicação é compreender que, pela proposição feita, a performance dos elos é 

determinada pela combinação linear de F1, F2 e F3. Portanto, para um conjunto de valores 

relacionados às três dimensões, está associado um, e somente um, valor para o desempenho. 

Entretanto, o inverso não é verdadeiro. Para uma dada performance, tem-se um número 

infinito de combinações de F1, F2 e F3 que satisfazem a igualdade. Graficamente, este 

conjunto de pontos define um plano. Esta superfície, em que o valor da performance é único, 

é denominada “plano de iso-desempenho”. No campo da gestão, este desenvolvimento teórico 

implica que todas as empresas localizadas sobre uma mesma superfície devem ter o mesmo 

desempenho como elo de uma cadeia de suprimentos, independente das diferentes  

combinações das variáveis explicativas. O número de planos será, portanto, igual ao número 

de desempenhos distintos associados às empresas de uma mesma cadeia. Por exemplo, uma 

cadeia de suprimentos com quatro estágios, todos com performance de elo diferentes, será 

representada, no modelo em questão, por quatro planos paralelos distintos.  

 

Uma vez que os fatores estejam identificados e conjugados em um modelo teórico, os 

próximos passos tratam da sua validação e da verificação de sua aplicabilidade, procedida na 

indústria brasileira de autopeças. Para tanto, a partir dos dados coletados na pesquisa de 

campo, a equação que determina o desempenho dos elos da cadeia de autopeças é 

desenvolvida, validada estatisticamente e, por último, aprovada na verificação do seu grau de 

exatidão quando aplicada em três casos práticos distintos. 

 

O modelo matemático encontrado é expresso a seguir. Nele, é possível perceber que, para um 

mesmo acréscimo (ou diminuição) dos valores das variáveis explicativas, o maior impacto 

positivo (ou negativo) se dará por influência primeira de F1, seguidos por F2 e F3, 

respectivamente. 

 

Equação para determinação do desempenho dos elos na cadeia de autopeças. 

  
?
D = (0,940 * F1) + (0,778 * F2) + (0,424 * F3) + 2,933 
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A aplicação é, pois, imediata. Sabendo destes fatos, os tomadores de decisão nas empresas da 

cadeia de autopeças poderão alocar seus escassos recursos em atividades que, efetivamente, 

gerem um maior retorno, quando se trata de melhorar o desempenho da organização como elo 

da cadeia de suprimentos. Mais do que isso, o modelo permite que se estenda a análise a todos 

os outros estágios da cadeia, de modo que se obtenha um diagnóstico amplo e consistente, 

desde o fornecedor de matéria-prima até o cliente final. Este panorama habilita o 

entendimento dos motivos que explicam a situação atual da rede de empresas, e viabiliza a 

identificação de quais são os elos e fatores que estejam necessitando de uma maior atenção 

gerencial.  

 

Além do poder explicativo, o modelo também pode ser usado como instrumento de previsão 

da performance dos elos da cadeia de suprimentos. Para tanto, basta ao usuário simular os 

valores das variáveis explicativas, ou então, por meio do instrumento de pesquisa, verificar o 

que aconteceria se as respostas fossem diferentes das atribuídas efetivamente. Com certeza, 

este é um dos maiores benefícios desta modelagem, pois viabiliza uma alocação ótima de 

recursos ou, pelo menos, mais próxima deste ponto.  

 

Neste trabalho, em particular, o modelo matemático desenvolvido é empregado de modo a se 

construir um panorama sobre a atual situação da cadeia de suprimentos da indústria de 

autopeças brasileira, observada sob a perspectiva do desempenho de seus elos. Este resultado, 

apresentado a seguir, traz como vantagens a possibilidade de se descrever, entender e 

comparar os desníveis entre os diversos estágios desta cadeia, bem como se identificar as 

possíveis ações corretivas para cada uma destas restrições. 
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A Cadeia da Indústria de  Autopeças Brasileira 

 

A configuração atual da cadeia de suprimentos da indústria brasileira de autopeças é 

apresentada no Esquema 59. Nesta ilustração, cada um dos elos está representado por blocos 

coloridos independentes. Uma breve descrição de cada um dos estágios desta cadeia é 

apresentada a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 59 - Cadeia de suprimentos da indústria de autopeças brasileira. 
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Empresas fornecedoras de matérias-primas 

Conjunto de indústrias responsável pela produção e fornecimento dos insumos básicos para o 

setor de autopeças (aço, borracha, vidro, tintas e vernizes, entre outros). 

 

Indústrias fabricantes de autopeças 

Neste elo se organizam todas as indústrias que produzem motores, peças para câmbio e 

suspensão, sistemas elétricos e hidráulicos, componentes de carroceria, peças de acabamento 

e acessórios em geral. Há, neste estágio da cadeia, dois grupos de empresas: as sistemistas e 

as não-sistemistas. O primeiro grupo é composto pelas empresas localizadas na primeira 

camada (first tier) em relação às montadoras. São elas que têm a responsabilidade de integrar 

os inúmeros componentes automotivos e fornecer o sistema completo para a montadora. O 

segundo grupo, mais numeroso, é responsável pela fabricação de peças isoladas, que serão 

entregues aos sistemistas ou encaminhadas ao canal independente para futura 

comercialização. 

 

 

CANAL OFICIAL DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO (ou das Montadoras) 

 

 

Montadoras 

Neste grupo estão todas as empresas fabricantes de autoveículos (automóveis, comerciais 

leves, caminhões, ônibus) e máquinas agrícolas automotrizes (tratores de rodas e de esteiras, 

cultivadores motorizados, colheitadeiras e retroescavadeiras) com instalações industriais no 

Brasil. 

 

Distribuidores (Concessionárias) 

Este elo da cadeia é formado pelo conjunto das empresas autorizadas pelas montadoras a 

efetuar a distribuição tanto dos seus veículos automotores, bem como comercializar autopeças 

para reposição.  
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CANAL INDEPENDENTE DE REPOSIÇÃO (ou Aftermarket) 

 

Atacadistas ou Distribuidores Independentes 

Este elo da cadeia é formado pelas empresas que atuam como distribuidores independentes de 

autopeças. Também são conhecidos como atacadistas de autopeças. 

 

Varejistas Independentes 

Constituem este elo as empresas independentes que tem como atividade principal o comércio 

varejista de autopeças. 

 

Aplicadores (Reparadores Independentes) 

Este estágio da cadeia reúne todas as empresas independentes que atuam na reparação de 

veículos automotores. São conhecidas, popularmente, como oficinas mecânicas. 

 

Análise do Desempenho dos Elos da Cadeia de Autopeças 

 

De posse dos dados oriundos da amostra, e do modelo matemático desenvolvido, foi possível 

determinar a performance média de cada elo, mensurado em uma escala cujo valor mínimo é 

um (1,0) e o máximo é seis (6,0). Estes resultados são apresentados na Tabela 14, e ilustrados 

nos Gráficos 60 e 61 a seguir. Vale dizer que os pontos em evidência no Gráfico 60 

representam o posicionamento dos elos no modelo proposto.  

  

Tabela 14 - Valor dos Fatores F1, F2 e F3 para os elos da cadeia de autopeças. 

ID Elo F1 F2 F3 

1 Fornecedores de Matéria -Prima 0,5567 0,5436 -0,5701 

2 Fabricantes de Autopeças 

(Não-sistemistas) 

0,4258 0,7321 -0,4641 

3 Fabricantes de Autopeças (Sistemistas) 1,2598 -0,3495 0,7438 

4 Montadoras 0,1952 0,8310 1,0253 

5 Concessionárias 0,0825 -0,09105 -0,19775 

6 Distribuidores Independentes -0,1788 -0,0125 -0,5648 

7 Varejistas Independentes -0,6165 -0,7651 -0,3712 

8 Aplicadores Independentes -0,8793 -0,6285 -0,2285 
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Gráfico 60 - Desempenho dos elos da cadeia de suprimentos da indústria de autopeças. 
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Gráfico 61 - Projeções bidimensiona is do modelo de desempenho para cadeia de autopeças. 
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Com o objetivo de facilitar a apresentação das conclusões, optou-se por uma representação 

gráfica em separado para os resultados obtidos. Assim, no Gráfico 62 está retratada a 

performance dos elos do canal oficial, enquanto que, no Gráfico 63, encontram-se dispostos 

os resultados para o canal independente.   

 

 

Desempenho dos Elos do Canal Oficial  
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Gráfico 62 - Desempenho dos elos do canal oficial.  

 

 

Como se observa no gráfico acima, o maior desempenho entre todos os elos estudados é 

atribuído às montadoras, com 4,20 pontos em seis possíveis. Detentoras de grande parte do 

poder na cadeia de suprimentos, e líderes na maioria das iniciativas do setor, era esperado que 

este fenômeno também se materializasse neste estudo. Este fato relevante, entretanto, não se 

limita à determinação do desempenho, mas sim em tornar evidentes as causas que conduzem 

ao resultado superior das montadoras. Observando-se os fatores que impactam esta 

performance, verifica-se que os fabricantes de veículos automotores possuem o conjunto com 

maiores valores de F1, F2 e F3. Em outras palavras, significa dizer que os esforços das 

montadoras em integrar os seus processos interempresarialmente, em estabelecer, na medida 

do possível, relações com alto grau de confiança e, em fazer uso de recursos tecnológicos que 

lhe suportem a gestão, refletem-se diretamente no seu desempenho.  
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Com uma performance muito semelhante ao das montadoras, as empresas sistemistas ocupam 

o segundo lugar geral entre os elos. Esta proximidade também era esperada. Como 

apresentado no referencial teórico, a dinâmica deste setor tem privilegiado a modularização 

dos produtos automotivos e, portanto, o projeto e desenvolvimento de conjuntos integrados 

(sistemas). Entretanto, esse movimento eleva a complexidade das atividades de engenharia e 

gestão, face ao crescimento do número de interfaces entre as empresas. Como solução para 

estes problemas, as organizações tendem a reduzir a distância interempresarial das suas áreas 

e atividades, e desenvolver relações mais duradouras que garantam, na média, uma 

probabilidade maior de sucesso nos horizontes de médio e longo prazo. É por estes motivos 

que, qualitativamente, era razoável supor que o desnível entre estes elos fosse pequeno. 

Agora, de posse dos resultados desta pesquisa, pode-se confirmar quantitativamente esta 

afirmação: a diferença absoluta calculada na escala em questão é de apenas 0,04 ponto ou 

menos de 1% da performance média das montadoras. 

 

Outro aspecto importante é que, embora os desempenhos destes dois elos sejam equivalentes, 

não se pode dizer o mesmo das suas causas. Comparando-se os valores de F1, F2 e F3 das 

montadoras e sistemistas, nota-se que eles são bastante distintos. O fator F1, obtido para os 

fabricantes de autopeças, é significativamente maior que o dos fabricantes de veículos. Por 

outro lado, quando as outras dimensões são comparadas, constata-se que o elo das montadoras 

possui valores maiores em F2 e F3. É exatamente estes dois parâmetros que, no balanço final, 

compensam e superam o efeito positivo exercido por F1 na performance dos sistemistas. 

Portanto, ao mesmo tempo em que os sistemistas centram seus esforços, prioritariamente, na 

integração dos seus processos com as montadoras, estas últimas, sem se descuidar de F1, 

dedicam esforços maiores tanto no desenvolvimento de relações de longo prazo, como 

também na utilização de recursos de TI associados à plataforma informacional e estratégica..         

 

Seguindo à montante na cadeia, verifica-se o primeiro desnível significativo de desempenho: 

em relação aos sistemistas, as fabricantes de autopeças não-sistemistas possuem uma 

performance 10,8% menor. A explicação para esta redução é um grau menor de integração de 

processos e de utilização de infra-estrutura de TI informacional e estratégica por parte das 

empresas não-sistemistas. 
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Como último estágio acima da cadeia, encontram-se as empresas fornecedoras de matéria-

prima. Verifica-se, nesta extremidade, que os resultados para F1, F2 e F3 estão 

suficientemente próximos dos valores encontrados para os fabricantes de autopeças não-

sistemistas. Conclui-se, portanto, que o resultado final é uma diferença muito pequena de 

performance entre estes dois elos. Numericamente, o percentua l é inferior a 2%. 

 

No extremo oposto da cadeia de suprimentos, posicionam-se as concessionárias. É neste 

ponto que se observa o maior desnível de performance do canal oficial: 32%. Observando-se 

os valores para F1, F2 e F3, não se pode afirmar que exista uma causa principal, haja visto 

que todos os fatores se mostram sensivelmente menores que os dos fabricantes de veículos. 

Este “gargalo”, aqui mensurado e explicado, é uma das grandes restrições deste canal. Muitos 

dos esforços empreendidos pelas empresas à montante da cadeia não produzem os resultados 

esperados devido a estes obstáculos. Cientes deste grande desafio, estes dois elos subjacentes 

estão buscando alternativas para equacionar o problema, sendo que grande parte delas tem seu 

foco, primariamente, na integração dos processos (F1).  
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Desempenho dos Elos do Canal Independente  
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Gráfico 63 - Desempenho dos elos do canal independente. 

 

 

O Gráfico 63 torna evidente que o desempenho dos elos responsáveis pela distribuição, 

comercialização e aplicação independente é consideravelmente inferior ao resultado obtido 

pelas concessionárias. Tão relevante quanto este fato, são as sucessivas reduções de 

performance dos elos à medida que se aproxima do cliente final (pessoa física ou frotista). 

Tomando-se a interface entre os sistemistas e os distribuidores, a diminuição no desempenho 

é da ordem de 40%. Já entre distribuidores e varejistas, este valor atinge 36,5%. O menor 

desnível se encontra na extremidade, entre varejistas e aplicadores, com uma queda de 5% ou 

0,08 ponto. 

 

Este cenário apresenta significativas deficiências que precisam ser compreendidas e 

corrigidas. A importância desta análise é maximizada quando se considera que, 

aproximadamente, 75% do volume da reposição de autopeças é realizada por este canal. 

Portanto, não é difícil perceber os desdobramentos positivos que o entendimento das causas 

deste problema poderia gerar na eficiência e eficácia deste canal. 
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Primeiramente, verifica-se que F1 adquire valores menores à medida que se afasta das 

empresas sistemistas. Este resultado é fruto tanto da diminuição sucessiva do emprego da 

plataforma de apoio e transacional de TI nestes elos, bem como do baixo nível da integração 

dos processos interempresariais nestas organizações. Estes dois aspectos geram uma 

contribuição marginal de F1 para o desempenho destes elos.  

   

Em relação ao grau de confiança e comprometimento nas relações interempresariais, o 

resultado também se mostra insatisfatório. Nota-se também que, entre os três elos em questão, 

é o dos distribuidores independentes que apresenta o resultado menos comprometedor em 

relação à performance. A justificativa está no fato de que estas últimas empresas e os 

fabricantes de autopeças têm empreendido algum esforço para desenvolver relações mais 

duradouras, em particular nas atividades de marketing, vendas e serviços pós-venda. Este 

mesmo empenho, por outro lado, não se verifica junto à maioria absoluta de varejistas e 

aplicadores independentes. Existem, sim, iniciativas isoladas e de pequeno amplitude mas 

que, no balanço final, não alteram significativamente o desempenho médio destes dois elos. 

 

Por último, vale comentar sobre F3. Com base nos resultados colhidos, pode-se afirmar que a 

infra-estrutura de TI informacional e estratégica inexiste nestes elos. Sistemas de apoio à 

decisão ou de informação gerencial são entidades raríssimas e, quando existem, funcionam de 

maneira precária. O reflexo deste fato é consolidado no menor conjunto de valores para F3 

entre todos os elos estudados. Apesar de pífio, o resultado não surpreende. Uma vez que a 

base para construção desta plataforma já era estreita, dado a pequena magnitude dos números 

obtidos para o uso de recursos de TI de apoio e transacional, não se poderia obter valores 

significativos para esta variável. 
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Além das deficiências internas do setor, quando se volta a atenção para o seu ambiente de 

negócios, percebem-se grandes desafios no horizonte de curto/médio prazo a serem 

enfrentados, a saber: 

? menor consumo de autopeças, em função do aumento de sua durabilidade média; 

? tendência de aumento do estoque ao longo da cadeia, em função do crescimento dos 

tipos e modelos de autopeças. Este fato leva, diretamente, ao aumento da 

disponibilidade  de capital de giro; 

? diminuição da renda média do consumidor final; 

? aumento da concorrência por parte do canal oficial (concessionárias); 

? inexistência de dispositivos de financiamento no canal independente; 

? restrições contratuais entre as empresas fabricantes de autopeças e as montadoras, que 

impedem o repasse de informações e equipamentos ao canal independente; e 

? aumento crescente da concorrência desleal (comercialização de autopeças roubadas, 

contrabandeadas e falsificadas).  

 

Todo este panorama a respeito do canal independente precisa, portanto, ser alterado 

rapidamente. Urge o desenvolvimento de uma nova postura entre os elos desta cadeia. O 

mecanismo mais eficiente baseia-se em promover uma maior integração dos processos entre 

as empresas e de reavaliar os seus relacionamentos. À medida que o ambiente se torna mais 

competitivo, as organizações perceberão os benefícios significativos somente poderão ser 

obtidos a partir de relacionamentos de longo prazo. Por fim, é importante destacar que estas 

mudanças dependerão, e muito, da ajuda dos elos mais fortes. Afinal, a essência da gestão da 

cadeia de suprimentos está em detectar as fraquezas da cadeia, e em descobrir formas para 

diminuí- las. Neste sentido, o modelo desenvolvido neste trabalho pode contribuir 

significativamente.  

 

Finalmente, uma vez apresentados os resultados do trabalho, pode-se afirmar que objetivo 

principal da tese foi alcançado: identificou-se os aspectos, tecnológicos e os relacionados à 

integração de processos interempresariais, que impactam no desempenho de uma empresa 

atuando como elo de uma cadeia de suprimentos; e, também, como eles influenciam esta 

performance. Neste ponto, ainda, resgatam-se as hipóteses de pesquisa: todas foram 

comprovadas face aos resultados obtidos.  
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Por fim, ressalta-se, ainda, que o trabalho fornece duas contribuições. A primeira pode ser 

resumida na proposição de um modelo teórico, a partir do qual se pode construir uma equação 

explicativa-preditiva que mensure o desempenho de uma empresa atuando como elo de uma 

cadeia de suprimentos. Já a segunda contribuição é a elaboração de um panorama sobre a 

atual situação da cadeia da indústria de autopeças, observada sob a perspectiva do 

desempenho de seus elos. Esta nova visão possibilita a descrição, o entendimento e a 

comparação entre os gaps desta cadeia, bem como viabiliza a identificação das possíveis 

ações corretivas para cada uma destas restrições. 

 

 

10.2 Limitações do Estudo 

 

As principais limitações do estudo estão relacionadas com a disponibilidade de um número 

ainda reduzido de modelos teóricos para determinação de desempenho de elos e cadeias de 

suprimento. Esta situação representou um desafio de estudar uma área que possui 

significativas lacunas no seu corpo de conhecimento, fato notado, principalmente, pelo 

número ainda restrito de referências bibliográficas que abordam o tema com profundidade.  

 

Ao se escolher a alternativa de se modelar um fenômeno, o pesquisador opta, 

conscientemente, por não incluir todos os aspectos relacionados com o objeto de pesquisa. Em 

outras palavras, modelar é simplificar a realidade por meio de aproximações subjetivas. No 

caso particular deste trabalho, a modelagem realizada, para explicar o desempenho dos elos de 

uma cadeia de suprimentos, não levou em consideração aspectos relacionados, explicitamente, 

com a estratégia das empresas. Sabe-se que fatores como o poder de barganha da organização 

em relação às outras, e a posse de competências e/ou capacidades especiais, podem alterar o 

comportamento competitivo (ou colaborativo) entre os elos de uma mesma rede de 

suprimentos. Outro aspecto não incluído totalmente no modelo foi a cultura da organização. 

Notadamente não faltam publicações que tratam da importância do tema e dos seus reflexos 

no desempenho das empresas. Entretanto, mesmo que em menor grau e indiretamente, parte 

deste aspecto foi capturado na dimensão grau de relacionamento entre as organizações. 
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Ainda em relação às limitações do modelo, os aspectos associados ao ambiente de negócios, 

tais como fatores políticos, macroeconômicos e jurídicos, foram deliberadamente excluídos, 

apesar do potencial impacto que estas dimensões possam causar na performance dos elos de 

uma cadeia de suprimentos.  

 

Finalmente, outras limitações referentes ao processo de pesquisa merecem atenção. Em 

primeiro lugar, a amostragem foi realizada por conveniência, dada a impossibilidade de se 

efetuá- la probabilisticamente. Em segundo lugar, o envio do questionário foi realizado por    

e-mail. Portanto, empresas que não possuíam endereço eletrônico, ou tinham sua caixa postal 

eletrônica indisponível, ficaram fora da amostra. Ainda neste contexto, o fato do questionário 

ter sido enviado pela internet, pode ter influenciado algumas empresas a não abri- lo por receio 

de contaminação por vírus. Adicionalmente, os firewalls das empresas podem ter retido o 

questionário, enviado como anexo às mensagens eletrônicas. Por último, o fato de se ter usado 

uma única resposta para caracterizar o elo dos distribuidores, e dois questionários para 

definição do desempenho das concessionárias, também constituem limitações desta pesquisa.  

 

 

10.3 Estudos Futuros 

 

Finalmente, cabe destacar que alguns direcionadores de pesquisa são abertos a partir desta 

tese, envolvendo tanto aspectos teóricos como empíricos. 

 

Como um candidato natural a um primeiro estudo futuro, sugere-se a aplicação do modelo em 

outras indústrias. No trabalho em questão, o campo de investigação foi o setor de autopeças. 

Entretanto, visualiza-se uma ampla gama de segmentos que poderiam se beneficiar de um 

modelo explicativo-preditivo como o que foi desenvolvido. Imagina-se que, a priori, para 

cada indústria, os coeficientes das variáveis explicativas sejam diferentes. Isto se deve ao fato 

de que a importância de cada dimensão deve variar para cada setor. Esta situação está 

ilustrada no Esquema 64. Concluindo esta linha de raciocínio, uma das importantes 

contribuições,  de forma equivalente com o que ocorreu neste trabalho, seria a construção de 

vários panoramas setoriais, observados sob a perspectiva do desempenho dos elos destas 

cadeias produtivas 
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Outro potencial estudo futuro diz respeito à aplicação do modelo no setor de serviços. Este 

segmento, com características diferentes do setor de produtos, também poderia auferir 

vantagens competitivas, caso dispusesse de um instrumental que lhe possibilitasse a 

otimização do desempenho dos elos de suas cadeias. 

 

Finalmente, aponta-se como estudo futuro uma possível ampliação do escopo do modelo 

desenvolvido. Entende-se que, ao se agregar fatores que reflitam o posicionamento estratégico 

da empresa, bem como os fatores externos relativos ao ambiente de negócios, o modelo 

poderia passar a avaliar dimensões relacionadas à competitividade dos elos da cadeia, ao 

invés de suas performances. 

Esquema 64 - Desempenho de elos de cadeias de suprimentos de indústrias diferentes. 
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Apêndice B 

Resultados da Análise Fatorial Exploratória  

 

Saída do SPSS® 
Matriz de Correlação 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
T1 1.000               
T2 0.824 1.000             
T3 0.993 0.812 1.000           

T4 0.886 0.838 0.887 1.000         
T5 0.738 0.818 0.730 0.682 1.000       
T6 0.552 0.572 0.535 0.412 0.584 1.000     
T7 0.820 0.822 0.798 0.789 0.728 0.620 1.000   
T8 0.992 0.805 0.990 0.879 0.716 0.549 0.814 1.000 
T9 0.671 0.739 0.670 0.598 0.711 0.630 0.678 0.660 
T10 0.426 0.547 0.426 0.445 0.503 0.444 0.513 0.422 

T11 0.642 0.670 0.642 0.645 0.587 0.382 0.648 0.634 
T12 0.664 0.748 0.660 0.657 0.614 0.336 0.606 0.645 
T13 0.499 0.574 0.495 0.500 0.572 0.394 0.533 0.487 
T14 0.382 0.446 0.371 0.356 0.500 0.295 0.414 0.381 
T15 0.445 0.528 0.457 0.452 0.554 0.349 0.396 0.433 
T16 0.515 0.551 0.512 0.542 0.543 0.283 0.553 0.509 
T17 0.589 0.635 0.579 0.645 0.613 0.379 0.656 0.551 
T18 0.644 0.749 0.637 0.595 0.591 0.516 0.710 0.641 

P1 0.834 0.796 0.826 0.847 0.645 0.535 0.814 0.837 
P2 0.818 0.822 0.796 0.790 0.733 0.624 0.998 0.812 
P3 0.853 0.803 0.844 0.866 0.660 0.563 0.838 0.852 
P4 0.791 0.842 0.769 0.822 0.703 0.501 0.786 0.775 
P5 0.843 0.757 0.824 0.829 0.641 0.433 0.750 0.836 
P6 0.780 0.869 0.773 0.768 0.758 0.536 0.764 0.763 
P7 0.871 0.845 0.862 0.875 0.708 0.535 0.817 0.862 

P8 0.856 0.767 0.840 0.840 0.649 0.449 0.749 0.845 
P9 0.853 0.825 0.844 0.826 0.743 0.546 0.797 0.837 
R1 0.668 0.716 0.658 0.708 0.660 0.419 0.679 0.649 
R2 0.695 0.764 0.696 0.745 0.704 0.447 0.709 0.677 
R3 0.740 0.864 0.736 0.763 0.723 0.526 0.753 0.726 
R4 0.733 0.856 0.735 0.761 0.722 0.498 0.740 0.713 
R5 0.705 0.782 0.700 0.748 0.726 0.466 0.721 0.680 
R6 0.630 0.734 0.635 0.742 0.661 0.348 0.630 0.614 

R7 0.697 0.737 0.696 0.747 0.659 0.401 0.689 0.680 
R8 0.707 0.747 0.709 0.791 0.666 0.429 0.716 0.701 
R9 0.731 0.758 0.729 0.763 0.654 0.504 0.752 0.717 
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  T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 
T1                     

T2                     
T3                     
T4                     
T5                     
T6                     
T7                     
T8                     
T9 1.000                   

T10 0.702 1.000                 
T11 0.531 0.511 1.000               
T12 0.709 0.577 0.673 1.000             
T13 0.815 0.690 0.500 0.717 1.000           
T14 0.642 0.473 0.456 0.593 0.790 1.000         
T15 0.679 0.573 0.516 0.629 0.783 0.763 1.000       
T16 0.638 0.562 0.634 0.641 0.667 0.697 0.608 1.000     

T17 0.669 0.510 0.507 0.605 0.651 0.478 0.538 0.587 1.000   
T18 0.742 0.513 0.599 0.735 0.690 0.587 0.595 0.660 0.607 1.000 
P1 0.612 0.505 0.566 0.549 0.496 0.395 0.429 0.488 0.567 0.655 
P2 0.684 0.510 0.641 0.597 0.526 0.409 0.390 0.557 0.659 0.710 
P3 0.650 0.532 0.617 0.573 0.511 0.382 0.432 0.513 0.616 0.661 
P4 0.560 0.447 0.572 0.560 0.437 0.339 0.445 0.419 0.544 0.614 
P5 0.579 0.458 0.594 0.622 0.495 0.415 0.437 0.510 0.541 0.633 
P6 0.642 0.514 0.586 0.643 0.507 0.405 0.487 0.441 0.543 0.659 

P7 0.626 0.482 0.625 0.654 0.482 0.373 0.442 0.484 0.605 0.655 
P8 0.592 0.468 0.614 0.631 0.497 0.394 0.439 0.510 0.552 0.620 
P9 0.631 0.533 0.604 0.590 0.490 0.381 0.449 0.500 0.580 0.627 
R1 0.462 0.388 0.523 0.475 0.347 0.274 0.329 0.448 0.390 0.524 
R2 0.530 0.429 0.549 0.512 0.350 0.248 0.335 0.467 0.467 0.539 
R3 0.660 0.507 0.631 0.677 0.481 0.389 0.476 0.476 0.610 0.668 
R4 0.651 0.485 0.634 0.671 0.460 0.373 0.480 0.474 0.621 0.652 

R5 0.551 0.440 0.555 0.530 0.378 0.283 0.369 0.480 0.503 0.554 
R6 0.546 0.519 0.558 0.503 0.412 0.319 0.460 0.528 0.572 0.455 
R7 0.642 0.538 0.554 0.513 0.489 0.340 0.477 0.535 0.642 0.559 
R8 0.623 0.490 0.589 0.527 0.479 0.391 0.463 0.583 0.598 0.542 
R9 0.660 0.534 0.591 0.521 0.487 0.330 0.458 0.513 0.666 0.602 
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  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
T1                   

T2                   
T3                   
T4                   
T5                   
T6                   
T7                   
T8                   
T9                   

T10                   
T11                   
T12                   
T13                   
T14                   
T15                   
T16                   

T17                   
T18                   
P1 1.000                 
P2 0.811 1.000               
P3 0.981 0.839 1.000             
P4 0.866 0.787 0.855 1.000           
P5 0.885 0.746 0.889 0.859 1.000         
P6 0.846 0.759 0.828 0.923 0.833 1.000       

P7 0.881 0.813 0.884 0.912 0.888 0.906 1.000     
P8 0.885 0.746 0.893 0.864 0.995 0.842 0.893 1.000   
P9 0.905 0.794 0.896 0.917 0.888 0.942 0.896 0.899 1.000 
R1 0.775 0.682 0.771 0.822 0.775 0.770 0.760 0.784 0.793 
R2 0.760 0.714 0.770 0.803 0.746 0.781 0.756 0.757 0.802 
R3 0.791 0.751 0.812 0.811 0.774 0.872 0.861 0.782 0.811 
R4 0.769 0.741 0.794 0.808 0.747 0.865 0.849 0.761 0.802 

R5 0.759 0.726 0.769 0.817 0.753 0.795 0.763 0.764 0.817 
R6 0.708 0.633 0.731 0.740 0.732 0.727 0.716 0.744 0.758 
R7 0.738 0.691 0.759 0.745 0.775 0.743 0.777 0.786 0.770 
R8 0.740 0.720 0.774 0.732 0.739 0.713 0.742 0.747 0.763 
R9 0.755 0.753 0.784 0.747 0.757 0.756 0.795 0.768 0.777 
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  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
T1                   

T2                   
T3                   
T4                   
T5                   
T6                   
T7                   
T8                   
T9                   

T10                   
T11                   
T12                   
T13                   
T14                   
T15                   
T16                   

T17                   
T18                   
P1                   
P2                   
P3                   
P4                   
P5                   
P6                   

P7                   
P8                   
P9                   
R1 1.000                 
R2 0.951 1.000               
R3 0.762 0.787 1.000             
R4 0.768 0.798 0.988 1.000           

R5 0.948 0.992 0.796 0.807 1.000         
R6 0.761 0.784 0.823 0.825 0.793 1.000       
R7 0.718 0.731 0.838 0.832 0.741 0.923 1.000     
R8 0.774 0.833 0.812 0.809 0.833 0.927 0.892 1.000   
R9 0.712 0.763 0.842 0.836 0.772 0.879 0.961 0.917 1.000 
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Notes  

Output Created 19-MAY-2004 21:27:41 

Comments  

Data C:\Richard\FGV\Material de Tese\Versões da 
Tese\Modelo_Richard\dados_tese.sav 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

Input 

N of Rows in 
Working Data File 

85 

Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-defined missing values are treated 
as missing.  Missing Value 

Handling 
Cases Used LISTWISE: Statistics are based on cases with no missing 

values for any variable used. 

Syntax 

FACTOR 
/VARIABLES t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 
t17 t18 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 /MISSING 
LISTWISE 
/ANALYSIS t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 
t17 t18 p1 
p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 
/PRINT UNIVARIATE INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION 
FSCORE 
/PLOT EIGEN ROTATION 
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
/EXTRACTION PC 
/CRITERIA ITERATE(25) 
/ROTATION VARIMAX 
/SAVE REG(ALL) 
/METHOD=CORRELATION . 

Maximum Memory 
Required 159712 (155,969K) bytes 

Resources 

Elapsed Time 0:00:00,08 

FAC1_1 Component score 1 

FAC2_1 Component score 2 
Variables 
Created 

FAC3_1 Component score 3 

 
 
 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,887 

Approx. Chi-Square  6233,403 

df 630 Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
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Descriptive Statistics  

 
 

Mean Std. Deviation Analysis N 

T1 3,78 2,020 85 

T2 3,21 2,161 85 

T3 3,76 2,016 85 

T4 3,92 2,139 85 

T5 2,71 2,103 85 

T6 2,05 1,610 85 

T7 3,31 1,940 85 

T8 3,71 1,981 85 

T9 2,21 1,634 85 

T10 1,88 1,340 85 

T11 2,59 1,598 85 

T12 2,31 1,711 85 

T13 1,69 1,300 85 

T14 1,31 ,845 85 

T15 1,39 ,773 85 

T16 2,05 1,430 85 

T17 2,60 1,866 85 

T18 2,36 1,812 85 

P1 3,34 1,750 85 

P2 3,32 1,953 85 

P3 3,22 1,591 85 

P4 3,13 1,895 85 

P5 3,42 1,867 85 

P6 3,06 1,996 85 

P7 3,38 1,970 85 

P8 3,44 1,848 85 

P9 3,42 1,886 85 

R1 2,81 1,742 85 

R2 2,94 1,789 85 

R3 3,06 2,008 85 

R4 3,08 2,031 85 

R5 3,00 1,839 85 

R6 2,81 1,715 85 

R7 2,95 1,792 85 

R8 3,12 1,835 85 

R9 3,08 1,827 85 
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Communalities 
 
 

Initial Extraction 

T1 1,000 ,917 

T2 1,000 ,848 

T3 1,000 ,892 

T4 1,000 ,828 

T5 1,000 ,682 

T6 1,000 ,437 

T7 1,000 ,821 

T8 1,000 ,908 

T9 1,000 ,805 

T10 1,000 ,578 

T11 1,000 ,553 

T12 1,000 ,707 

T13 1,000 ,858 

T14 1,000 ,735 

T15 1,000 ,739 

T16 1,000 ,672 

T17 1,000 ,591 

T18 1,000 ,717 

P1 1,000 ,863 

P2 1,000 ,818 

P3 1,000 ,885 

P4 1,000 ,856 

P5 1,000 ,833 

P6 1,000 ,835 

P7 1,000 ,901 

P8 1,000 ,850 

P9 1,000 ,890 

R1 1,000 ,816 

R2 1,000 ,852 

R3 1,000 ,849 

R4 1,000 ,844 

R5 1,000 ,856 

R6 1,000 ,919 

R7 1,000 ,864 

R8 1,000 ,881 

R9 1,000 ,848 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained  

 
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total % of 
Variance 

Cumulative 
% Total % of 

Variance 
Cumulative 

% Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 24,385 67,737 67,737 24,385 67,737 67,737 10,945 30,403 30,403 

2 2,939 8,165 75,902 2,939 8,165 75,902 10,173 28,257 58,660 

3 1,421 3,948 79,850 1,421 3,948 79,850 7,628 21,190 79,850 

4 ,991 2,752 82,602       

5 ,821 2,281 84,883       

6 ,729 2,026 86,909       

7 ,656 1,822 88,730       

8 ,566 1,572 90,302       

9 ,536 1,490 91,792       

10 ,449 1,249 93,041       

11 ,397 1,103 94,144       

12 ,285 ,791 94,935       

13 ,262 ,727 95,662       

14 ,234 ,650 96,312       

15 ,228 ,632 96,944       

16 ,173 ,481 97,426       

17 ,154 ,428 97,853       

18 ,148 ,410 98,264       

19 ,115 ,319 98,583       

20 ,105 ,291 98,874       

21 9,4E-02 ,263 99,137       

22 6,7E-02 ,188 99,325       

23 5,7E-02 ,158 99,484       

24 5,4E-02 ,150 99,634       

25 4,0E-02 ,111 99,745       

26 2,7E-02 7,5E-02 99,821       

27 1,6E-02 4,6E-02 99,868       

28 1,4E-02 3,9E-02 99,907       

29 9,7E-03 2,7E-02 99,934       

30 7,7E-03 2,1E-02 99,956       

31 5,4E-03 1,5E-02 99,971       

32 3,9E-03 1,0E-02 99,982       

33 2,6E-03 7,3E-03 99,989       

34 2,0E-03 5,7E-03 99,995       

35 1,3E-03 3,7E-03 99,999       

36 3,5E-04 9,9E-04 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Component Matrix(a)  

Component  
 1 2 3 

T1 ,895 -8.957E-02 -,329 

T2 ,919 1,457E-02 -5.611E-02 

T3 ,887 -8.686E-02 -,313 

T4 ,894 -,128 -,109 

T5 ,820 ,101 -5.834E-03 

T6 ,593 7,511E-02 -,282 

T7 ,881 -2.372E-02 -,211 

T8 ,881 -9.118E-02 -,351 

T9 ,779 ,444 -2.865E-02 

T10 ,615 ,410 ,175 

T11 ,720 ,185 -1.412E-02 

T12 ,741 ,390 -6.603E-02 

T13 ,644 ,666 2,777E-02 

T14 ,519 ,681 4,300E-02 

T15 ,591 ,606 ,150 

T16 ,648 ,477 ,155 

T17 ,707 ,294 7,027E-02 

T18 ,762 ,342 -,138 

P1 ,902 -,170 -,145 

P2 ,880 -2.802E-02 -,205 

P3 ,919 -,152 -,131 

P4 ,893 -,237 -4.829E-02 

P5 ,893 -,166 -9.247E-02 

P6 ,903 -,134 -3.254E-02 

P7 ,924 -,167 -,137 

P8 ,901 -,173 -8.795E-02 

P9 ,923 -,178 -7.910E-02 

R1 ,815 -,329 ,206 

R2 ,840 -,308 ,225 

R3 ,901 -,112 ,157 

R4 ,892 -,121 ,181 

R5 ,853 -,277 ,226 

R6 ,825 -,174 ,456 

R7 ,856 -,115 ,343 

R8 ,862 -,129 ,348 

R9 ,874 -,122 ,264 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

a 3 components extracted.  
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Rotated Component Matrix(a) 
Component  

 1 2 3 

T1 ,835 ,362 ,297 

T2 ,627 ,515 ,436 

T3 ,818 ,367 ,298 

T4 ,683 ,525 ,293 

T5 ,506 ,451 ,471 

T6 ,569 ,139 ,306 

T7 ,725 ,404 ,364 

T8 ,843 ,339 ,286 

T9 ,418 ,264 ,749 

T10 ,171 ,315 ,670 

T11 ,429 ,349 ,497 

T12 ,433 ,239 ,680 

T13 ,238 ,124 ,887 

T14 ,143 5,191E-02 ,844 

T15 ,128 ,199 ,826 

T16 ,192 ,293 ,741 

T17 ,334 ,351 ,597 

T18 ,510 ,224 ,637 

P1 ,724 ,524 ,255 

P2 ,721 ,410 ,361 

P3 ,721 ,536 ,281 

P4 ,663 ,612 ,206 

P5 ,678 ,551 ,261 

P6 ,634 ,584 ,302 

P7 ,732 ,541 ,269 

P8 ,682 ,563 ,259 

P9 ,691 ,584 ,267 

R1 ,448 ,774 ,123 

R2 ,446 ,793 ,155 

R3 ,489 ,701 ,346 

R4 ,468 ,715 ,337 

R5 ,446 ,788 ,189 

R6 ,236 ,881 ,296 

R7 ,325 ,798 ,347 

R8 ,329 ,812 ,338 

R9 ,396 ,760 ,339 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a Rotation converged in 7 iterations. 
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Component Score Coefficient Matrix  

Component  
 1 2 3 

T1 ,200 -,120 -,040 

T2 ,052 -,006 ,017 

T3 ,191 -,112 -,038 

T4 ,090 -,010 -,031 

T5 ,017 ,003 ,045 

T6 ,155 -,129 ,007 

T7 ,134 -,074 -,010 

T8 ,211 -,130 -,043 

T9 ,000 -,059 ,144 

T10 -,106 ,038 ,150 

T11 ,012 -,016 ,067 

T12 ,023 -,070 ,124 

T13 -,050 -,068 ,213 

T14 -,062 -,066 ,216 

T15 -,110 -,003 ,205 

T16 -,100 ,019 ,169 

T17 -,041 ,008 ,107 

T18 ,064 -,096 ,103 

P1 ,112 -,021 -,047 

P2 ,131 -,070 -,011 

P3 ,104 -,017 -,040 

P4 ,067 ,034 -,058 

P5 ,084 ,003 -,041 

P6 ,051 ,027 -,026 

P7 ,108 -,017 -,045 

P8 ,083 ,006 -,042 

P9 ,079 ,012 -,043 

R1 -,059 ,165 -,063 

R2 -,070 ,172 -,054 

R3 -,048 ,113 -,001 

R4 -,060 ,125 -,002 

R5 -,072 ,168 -,044 

R6 -,199 ,261 ,007 

R7 -,145 ,199 ,015 

R8 -,146 ,204 ,011 

R9 -,103 ,164 ,006 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores.  
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Component Transformation Matrix  

Component 1 2 3 

1 ,641 ,607 ,469 

2 -,232 -,429 ,873 

3 -,731 ,669 ,134 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 
 

Component Score Covariance Matrix  

Component 1 2 3 

1 1,000 -6.767E-16 -3.286E-16 

2 -6.767E-16 1,000 1,419E-16 

3 -3.286E-16 1,419E-16 1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores.  
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Apêndice C 
Resultados da Validação da Escala de Desempenho 

(Saída do SPSS®) 
 

****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                               Mean         Std Dev       Cases 

  1.     D1                3,0471         1,4953        85,0 

  2.     D2                2,7647         1,4446        85,0 

  3.     D3                3,0588         1,4667        85,0 

  4.     D4                3,0000         1,5430        85,0 

  5.     D5                2,9529         1,4385        85,0 

  6.     D6                2,8824         1,4426        85,0 

  7.     D7                2,8824         1,4426        85,0 

  8.     D8                2,8000         1,3870        85,0 

  9.     D9                2,9882         1,4433        85,0 

 10.     D10             2,9882         1,5314        85,0 

 11.     D11             2,8824         1,4177        85,0 

 12.     D12             2,9529         1,5423        85,0 

 

 

N of Cases = 85,0 

 

Item Means    Mean Minimum Maximum Range  Max/Min Variance 

                      2,9333 2,7647  3,0588  0,2941  1,1064      0,0085 

 

Hotelling's T-Squared = 30,1571        F = 2,4152       Prob. = 0,0126 

Degrees of Freedom:     Numerator = 11      Denominator = 74 

Reliability Coefficients    12 items  

Alpha = 0,9837           Standardized item alpha = 0,9838 
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (G U T T M A N) 

 

N of Cases = 85,0 

Reliability Coefficients    12 items  

   Lambda 1 =  ,9017    Lambda 2 =  ,9839    Lambda 3 =  ,9837 

   Lambda 4 =  ,9853    Lambda 5 =  ,9501    Lambda 6 =  ,9883 

 

 

 

****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (P A R A L L E L) 

 

       N of Cases = 85,0 

      Test for Goodness of Fit of Model          Parallel 

 

      Chi-square = 234,4999      Degrees of Freedom = 76 

      Log of determinant of unconstrained matrix = -11,190073 

      Log of determinant of constrained matrix   =  -8,249812 

      Probability = 0,0000 

 

      Parameter Estimates 

      Estimated common variance = 2,1523 

                 Error variance = 0,3568 

                 True variance  = 1,7955 

      Estimated common inter-item correlation = 0,8342 

      Estimated reliability of scale     = 0,9837 

      Unbiased estimate of reliability = 0,9841 
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (S T R I C T) 

 

N of Cases = 85,0 

 

Test for Goodness of Fit of Model Strictly Parallel 

 

Chi-square = 256,9671      Degrees of Freedom = 87 

Log of determinant of unconstrained matrix = -11,190073 

Log of determinant of constrained matrix   =  -7,989647 

Probability = 0,0000 

 

Parameter Estimates 

 

   Estimated common mean     = 2,9333 

   Estimated common variance = 2,1601 

              Error variance = 0,3611 

              True variance = 1,7990 

   Estimated common inter-item correlation = 0,8309 

 

      Estimated reliability of scale   = 0,9833 

      Unbiased estimate of reliability = 0,9839 
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Apêndice D 
Resultados da Regressão Linear Múltipla 

 
Tabela 15 - Dados de entrada para a regressão linear múltipla 

 
ID Empresa Fator 01 Fator 02 Fator 03 Desempenho  

1 -0.0462 0.1161 3.9620 4.25 
2 -0.0082 1.0977 2.0535 4.17 
3 0.1435 1.4266 -0.0985 4.08 
4 0.1170 0.6265 1.8692 4.50 
5 -0.7702 1.1489 0.3188 3.42 
6 -0.1170 0.9038 1.4016 3.75 
7 -0.0795 1.2641 0.5515 3.75 
8 0.2941 0.8537 0.9887 4.00 
9 0.6481 -0.1143 2.0442 4.33 

10 0.2213 0.2421 2.8126 4.00 
11 1.1311 1.0901 -0.8765 3.92 
12 0.9010 0.9840 -0.8832 4.00 
13 -0.1269 1.2176 0.2380 3.92 
14 0.0070 1.2916 0.5098 4.00 
15 0.6127 0.3161 0.4883 4.75 
16 0.7316 0.2662 1.5117 5.00 
17 1.4292 -0.2082 -0.5184 4.08 
18 0.5321 0.3742 1.2943 4.50 
19 0.6636 0.2139 1.7092 4.67 
20 0.5402 -0.7153 2.7672 4.50 
21 0.5575 0.2116 2.0139 4.75 
22 1.2923 -0.2296 0.7402 3.75 
23 2.8497 -0.8198 -1.5344 3.58 
24 2.1412 -1.9337 -0.4664 3.83 
25 1.8608 -0.6539 -0.0789 4.58 
26 1.2674 -0.4180 -0.5657 3.92 
27 1.2882 -0.3651 -0.4807 3.67 
28 0.0398 1.7075 -0.5181 4.08 
29 0.3559 -0.0699 -0.3145 3.00 
30 0.7992 0.9215 -1.1298 3.42 
31 2.2579 -2.0092 -0.1517 3.75 
32 -1.4265 2.9693 -0.1866 3.92 
33 -0.4537 -0.0273 -0.5548 2.33 
34 -0.6181 1.9031 -0.4135 3.58 
35 -0.8660 1.3088 0.2800 3.42 
36 1.0395 0.5309 -0.8444 3.42 
37 0.4815 2.1316 -1.5615 3.92 
38 1.2609 -1.5657 1.9489 3.58 
39 0.4121 0.6080 -0.5286 2.92 
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Tabela 15 - Dados de entrada para a regressão linear múltipla (conclusão) 
 
 

ID Empresa Fator 01 Fator 02 Fator 03 Desempenho  
40 0.2847 1.5422 -0.8406 3.83 
41 0.7853 1.7912 -1.2867 4.50 
42 0.3307 1.4871 -0.7420 4.17 
43 0.7329 0.7173 0.1505 5.25 
44 -1.1367 1.6969 -0.8282 4.00 
45 -1.0217 1.6197 -0.8580 3.92 
46 0.7843 0.5840 -0.2235 3.25 
47 1.3723 0.0535 -0.8929 3.67 
48 2.8904 -0.6305 -1.2574 4.33 
49 0.1786 -0.5943 -0.6463 2.58 
50 -0.5051 -0.9584 -0.3724 1.92 
51 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
52 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
53 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
54 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
55 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
56 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
57 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
58 -0.5051 -0.9584 -0.3724 1.92 
59 -0.5051 -0.9584 -0.3724 1.92 
60 0.1786 -0.5943 -0.6463 2.58 
61 -0.5470 -0.9646 -0.3498 1.92 
62 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
63 0.1786 -0.5943 -0.6463 2.58 
64 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
65 0.1786 -0.5943 -0.6463 2.58 
66 0.1786 -0.5943 -0.6463 2.58 
67 -0.5051 -0.9584 -0.3724 1.92 
68 -0.0959 -0.2790 -0.5162 2.33 
69 -0.7148 0.3661 -0.0763 3.08 
70 -0.2818 0.0679 -0.2997 3.08 
71 -0.9162 -0.9002 -0.1112 1.00 
72 -0.7584 -0.9786 -0.1794 1.00 
73 0.0886 -0.6884 -0.2811 2.58 
74 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
75 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
76 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
77 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
78 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
79 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
80 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
81 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
82 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
83 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
84 -1.1155 -0.7520 -0.2201 1.00 
85 0.2757 -0.2355 -0.0816 3.83 
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Saída do SPSS® 

 
Notes  

Output Created 19-MAY-2004 21:40:54 

Comments  

Data C:\Richard\FGV\Material de Tese\Versões da 
Tese\Modelo_Richard\Final\result_fim.sav 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 

85 

Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Missing Value 
Handling Cases Used Statistics are based on cases with no missing values for any 

variable used. 

Syntax 

REGRESSION 
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA COLLIN TOL 
CHANGE ZPP 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT d_med 
/METHOD=ENTER fac1_1 fac2_1 fac3_1 
/PARTIALPLOT ALL 
/RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 
/SAVE PRED ZPRED ADJPRED SEPRED RESID ZRESID 
SRESID . 

Memory Required 2572 bytes 

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots 

1792 bytes Resources 

Elapsed Time 0:00:00,27 

PRE_1 Predicted Value 

RES_1 Residual 

ADJ_1 Adjusted Predicted Value 

ZPR_1 Std. Predicted Value 

ZRE_1 Std. Residual 

SRE_1 Stud. Residual 

Variables Created 
or Modified 

SEP_1 Standard Error of Predicted Value 
 
 
 

Descriptive Statistics  

 
 

Mean Std. Deviation N 

D_MED 2,9333 1,35097 85 

REGR factor score 1 for analysis 1 ,0000000 1,00000000 85 

REGR factor score 2 for analysis 1 ,0000000 1,00000000 85 

REGR factor score 3 for analysis 1 ,0000000 1,00000000 85 
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Correlations 
 
 

D_MED REGR factor score 
1 for analysis 1 

REGR factor score 
2 for analysis 1 

REGR factor score 
3 for analysis 1 

D_MED 1,000 ,696 ,576 ,314 

REGR factor score 
1 for analysis 1 

,696 1,000 ,000 ,000 

REGR factor score 
2 for analysis 1 

,576 ,000 1,000 ,000 

Pearson 
Correlation 

REGR factor score 
3 for analysis 1 

,314 ,000 ,000 1,000 

D_MED , ,000 ,000 ,002 

REGR factor score 
1 for analysis 1 

,000 , ,500 ,500 

REGR factor score 
2 for analysis 1 

,000 ,500 , ,500 
Sig. (1-tailed) 

REGR factor score 
3 for analysis 1 ,002 ,500 ,500 , 

D_MED 85 85 85 85 

REGR factor score 
1 for analysis 1 

85 85 85 85 

REGR factor score 
2 for analysis 1 85 85 85 85 

N 

REGR factor score 
3 for analysis 1 85 85 85 85 

 
 
 

Variables Entered/Removed(b)  

Model Variables Entered Variables 
Removed 

Method 

1 REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, 
REGR factor score 1 for analysis 1(a) 

, Enter 

a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: D_MED  
 
 
 

Model Summary(b)  

 
 Change Statistics 

Model 
 
 
 
 

R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

 

Durbin-
Watson 

1 ,956(a) ,914 ,910 ,40450 ,914 285,332 3 81 ,000 1,242 

a Predictors: (Constant), REGR factor score 3 for analysis 1 , REGR factor score 2 for analysis 1 , REGR factor 
score 1 for analysis 1 

b Dependent Variable: D_MED  
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ANOVA(b)  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 140,056 3 46,685 285,332 ,000(a) 

Residual 13,253 81 ,164   1 

Total 153,309 84    

a Predictors: (Constant), REGR factor score 3 for analysis 1 , REGR factor score 2 for analysis 1 , REGR factor 
score 1 for analysis 1 

b Dependent Variable: D_MED  
 
 
 
 

Coefficients(a)  

 
 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

95% 
Confidence 

Interval for B 
Correlations Collinearity 

Statistics 

Model B Std. 
Error 

Beta 
 
 

t 
p-

valu
e Lowe

r 
Boun

d 

Uppe
r 

Boun
d 

Zero
-

orde
r 

Parti
al 

Par
t 

Toleranc
e VIF 

(Constan
t) 2,933 ,044  66,85

7 ,000 2,846 3,021      

REGR 
factor 
score 1 
for 
analysis 
1 

,940 ,044 ,696 21,29
2 ,000 ,852 1,028 ,696 ,921 ,69

6 1,000 1,00
0 

REGR 
factor 
score 2 
for 
analysis 
1 

,778 ,044 ,576 17,61
7 ,000 ,690 ,865 ,576 ,891 ,57

6 1,000 1,00
0 

1 

REGR 
factor 
score 3 
for 
analysis 
1 

,424 ,044 ,314 9,607 ,000 ,336 ,512 ,314 ,730 ,31
4 1,000 1,00

0 

a Dependent Variable: D_MED  
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Collinearity Diagnostics(a)  

 
 

Variance Proportions 

Model 
Dimension 
 
 

Eigenvalue Condition 
Index 

(Constant) 
REGR factor 
score 1 for 
analysis 1 

REGR factor 
score 2 for 
analysis 1 

REGR factor 
score 3 for 
analysis 1 

1 1,000 1,000 ,38 ,14 ,48 ,00 

2 1,000 1,000 ,00 ,78 ,22 ,00 

3 1,000 1,000 ,00 ,00 ,00 1,00 
1 

4 1,000 1,000 ,62 ,08 ,30 ,00 

a Dependent Variable: D_MED  
 
 

Residuals Statistics(a)  

 
 

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,2071 4,6601 2,9333 1,29125 85 

Std. Predicted Value -1,337 1,337 ,000 1,000 85 

Standard Error of Predicted Value ,04684 ,18037 ,08369 ,02653 85 

Adjusted Predicted Value 1,2144 4,7619 2,9353 1,29525 85 

Residual -,7796 1,1667 ,0000 ,39721 85 

Std. Residual -1,927 2,884 ,000 ,982 85 

Stud. Residual -1,986 2,990 -,002 1,009 85 

Deleted Residual -,8686 1,2539 -,0020 ,42011 85 

Stud. Deleted Residual -2,024 3,151 ,002 1,026 85 

Mahal. Distance ,138 15,713 2,965 2,847 85 

Cook's Distance ,000 ,167 ,015 ,031 85 

Centered Leverage Value ,002 ,187 ,035 ,034 85 

a Dependent Variable: D_MED  
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Apêndice E 
Programa para Cálculo de Desempenho de Elos de Cadeias de Suprimento 

(Matlab v4.2) 

 

% Programa para Cálculo de Desempenho de Empresas como Elo de Cadeias de Suprimentos  

% Tese de Doutorado. 

% Elaborado por Richard Rigobert Lucht - EAESP/FGV - 2004. 

 

clear all 

clc 

disp('  ') 

disp('  ') 

disp('***********************************************************************') 

disp('***********************************************************************') 

disp('**                                                                                                                                       **') 

disp('**                                                                                               **') 

disp('**  Cálculo do Desempenho de Empresas atuando como Elos de uma Cadeia de Suprimentos   

**') 

disp('**                                                                                                                                       **') 

disp('**                                                                                               **') 

disp('**                              Tese de Doutorado - EAESP - FGV                                                **')                           

disp('**                     Modelo elaborado por Richard R. Lucht (2004)                                      **') 

disp('**                                                                                                                                       **') 

disp('**                                                                                               **') 

disp('***********************************************************************') 

disp('***********************************************************************') 

 

% 

% DADOS INTERNOS DO PROGRAMA - Análise Fatorial Exploratória.          

% 

% TRANSP é a Matriz de Transformação das Coordenadas Originais nos Fatores F1, F2 e F3. 

% 
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TRANSP = [0.199976081 -0.11950608 -0.040417554; 

          0.05189292 -0.005626888 0.016716978; 

          0.191061875 -0.112319411 -0.038201793; 

          0.089685775 -0.010260356 -0.031156172; 

          0.016604745 0.002990721 0.045092262; 

          0.154917104 -0.129004668 0.00710601; 

          0.133764156 -0.074008412 -0.010018036; 

          0.211202258 -0.130086006 -0.043253528; 

          0.000185978 -0.058795399 0.144028181; 

         -0.106212224 0.037692278 0.150217838; 

          0.011618649 -0.015640514 0.067358402; 

          0.022631377 -0.06955627 0.123985996; 

         -0.049933112 -0.067994294 0.212663503; 

         -0.062293544 -0.066210092 0.216319532; 

         -0.109617312 -0.003015347 0.205447124; 

         -0.10032187 0.019323844 0.168831931; 

         -0.0407546 0.007851282 0.107413338; 

          0.063956634 -0.095700563 0.103172684; 

          0.111673361 -0.020954358 -0.046698247; 

          0.130724179 -0.070315591 -0.010685945; 

          0.103827248 -0.016820886 -0.039790897; 

          0.06702788 0.034051101 -0.057656452; 

          0.084153749 0.002910392 -0.040784067; 

          0.05110551 0.026777326 -0.025576316; 

          0.108060486 -0.017141053 -0.044731882; 

          0.082656289 0.006366929 -0.042477017; 

          0.079053443 0.01176576 -0.042603497; 

         -0.058734654 0.165417151 -0.062638865; 

         -0.069590939 0.171994897 -0.054132751; 

         -0.048282669 0.112749158 -0.001219224; 

         -0.060275178 0.125253931 -0.001770019; 

         -0.071946935 0.167915542 -0.044492202; 

         -0.199358199 0.260632273 0.007122908; 

         -0.144863056 0.199393007 0.014674945; 

         -0.146027933 0.203955314 0.010894837; 

         -0.103312615 0.163755554 0.005595035]; 
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% MED e DESV_PAD são as Matrizes de Normalização dos Dados de Entrada. 

MED = [3.776470588; 

      3.211764706; 

      3.764705882; 

      3.917647059; 

      2.705882353; 

      2.047058824; 

      3.305882353; 

      3.705882353; 

      2.211764706; 

      1.882352941; 

      2.588235294; 

      2.305882353; 

      1.694117647; 

      1.305882353; 

      1.388235294; 

      2.047058824; 

      2.600000000; 

      2.364705882; 

      3.341176471; 

      3.317647059; 

      3.223529412; 

      3.129411765; 

      3.423529412; 

      3.058823529; 

      3.376470588; 

      3.435294118; 

      3.423529412; 

      2.811764706; 

      2.941176471; 

      3.058823529; 

      3.082352941; 

      3.000000000; 

      2.811764706; 

      2.952941176; 

      3.117647059; 

      3.082352941]; 
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DESV_PAD = [2.019998059; 

           2.160765504; 

           2.015694721; 

           2.139268704; 

           2.103418586; 

           1.610278609; 

           1.939707449; 

           1.981002208; 

           1.633679149; 

           1.339969480; 

           1.598318444; 

           1.711470611; 

           1.300398560; 

           0.845485623; 

           0.772967652; 

           1.430167176; 

           1.865731058; 

           1.811649201; 

           1.749509735; 

           1.953091351; 

           1.591468853; 

           1.894781275; 

           1.866856733; 

           1.996144744; 

           1.969871102; 

           1.848081752; 

           1.885890409; 

           1.742289938; 

           1.788541180; 

           2.008037073; 

           2.030785473; 

           1.838736626; 

           1.714740836; 

           1.792217849; 

           1.834924189; 

           1.827122150]; 
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% ENTRADA DE DADOS 

 

disp('    ') 

disp('    ') 

disp(' A entrada de dados pode ser feita de duas maneiras: ') 

disp('   ') 

disp(' (1) Matriz Inteira (arquivo gerado previamente) ou (2) Resposta a Resposta ') 

disp('   ') 

disp('Caso você opte pela 1ª alternativa, o arquivo deverá estar nomeado como dadosSC.  ') 

disp(' Nele deverão estar a matriz de dados propriamente nomeada como "DADOS" e . ') 

disp(' também a matriz de identificação das empresas nomeada como "Nome". ') 

disp('    ') 

disp('    ') 

y=input(' Digite o número correspondentete a sua opção '); 

disp('    ') 

disp('    ') 

disp('***********************************************************************') 

disp('***********************************************************************') 

disp('    ') 

disp('    ') 

if y==1 

    load dadosSC  

    dados=DADOS; 

    clear DADOS 

else 

    NE=input('Digite o nº de empresas cujo desempenho será calculado. (Max. 10 empresas) '); 

    disp('  ') 

    while NE<0 

      clear NE 

      clc 

      disp(' Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite outro número (positivo e inteiro).') 

      disp('   ') 

      NE=input('Digite o número de empresas cujo desempenho será calculado (NE):  ') 

    end 

    for i=1:NE 

      disp(' EMPRESA ') 

      disp(i) 
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      disp('   ') 

      disp(' Qual é o ID da Empresa? Use algarismos de ZERO (0) a NOVE (9).  ') 

      Nome(i,1)=input('Obs: Use, obrigatoriamente, 1 caracter.    ','s') 

      disp('   ') 

      for j=1:36 

        disp(' +++++++++++++   PRÓXIMA VARIÁVEL    +++++++++++++++++++++++++ ') 

        disp('   ') 

        disp('Variável') 

        disp(j) 

        disp('  ')   

        aux2=input('Resposta '); 

        dados(i,j)=aux2; 

        clear aux2 aux3; 

      end 

    end 

end 

clear NE i j y 

clc 

disp('+-------------------------------------------------------------------------------------------------------  +') 

disp('+                                                                                                +') 

disp('+                     A dimensão da matriz de dados está apresentada abaixo.                            +') 

disp('+                                                                                             +') 

disp('+-------------------------------------------------------------------------------------------------------  +') 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('   ') 

d=size(dados); 

N_Empres= d(1,1) 

disp('    ') 

N_Variav=d(1,2) 

clear d  

disp('   ') 

disp('*********************************************************************** ') 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('  Para continuar pressione a tecla ENTER ') 

pause 
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clc 

disp('   ') 

 

% NORMALIZAÇÃO DA MATRIZ DA DADOS 

 

aux_m=MED'; 

aux_dp=DESV_PAD'; 

 

for j=1:N_Variav; 

  for i=1:N_Empres; 

  dados_st(i,j)=((dados(i,j)-aux_m(j))/aux_dp(j)); 

  end; 

end; 

 

clear aux_m aux_dp i j; 

 

% TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS NO FATORES F1, F2 E F3. 

 

new_dim=dados_st*TRANSP; 

 

% VISUALIZAÇÃO DOS DADOS NAS DIMENSÕES F1, F2 E F3. 

 

for i=1:N_Empres; 

      

aux_f1(i,1)=(dados(i,1)+dados(i,2)+dados(i,3)+dados(i,4)+dados(i,5)+dados(i,6)+dados(i,7)+dados(i,8

)+dados(i,19)+dados(i,20)+dados(i,21)+dados(i,22)+dados(i,23)+dados(i,24)+dados(i,25)+dados(i,26)

+dados(i,27))/17; 

      

aux_f2(i,1)=(dados(i,28)+dados(i,29)+dados(i,30)+dados(i,31)+dados(i,32)+dados(i,33)+dados(i,34)+

dados(i,35)+dados(i,36))/9; 

      

aux_f3(i,1)=(dados(i,9)+dados(i,10)+dados(i,11)+dados(i,12)+dados(i,13)+dados(i,14)+dados(i,15)+d

ados(i,16)+dados(i,17)+dados(i,18))/10; 

end 
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med_f1=mean(aux_f1); 

med_f2=mean(aux_f2); 

med_f3=mean(aux_f3); 

clear i 

 

for i=1:N_Empres; 

  coord_gf(i,1)=aux_f1(i,1); 

end 

 

for i=1:N_Empres; 

  coord_gf(i,2)=aux_f2(i,1); 

end 

 

for i=1:N_Empres; 

  coord_gf(i,3)=aux_f3(i,1); 

end 

 

x1=1; 

y1=1; 

z1=1; 

x2=6; 

y2=6; 

z2=6; 

plot3(x1,y1,z1); 

plot3(x2,y2,z2); 

hold on 

grid 

clear i x1 y1 z1 x2 y2 z2 

for i=1:N_Empres 

  ID_emp(1,i)=i; 

  plot3(aux_f1(i,1),aux_f2(i,1),aux_f3(i,1),'b*') 

end 

plot3(med_f1,med_f2,med_f3,'ro') 

axis([1 6 1 6 1 6]) 

text(aux_f1,aux_f2,aux_f3,Nome) 

title('Dimensões de Desempenho das Empresas como Elo de uma Cadeia de Suprimentos')   

xlabel('Integração de Processos') 
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ylabel('Grau de Relacionamento') 

zlabel('Tecnologias de Suporte à Decisão') 

hold off 

disp('  ') 

disp('   ') 

disp(' Existe a possibilidade de retirar os LABELS do gráfico. ') 

disp('     ') 

aux4=input('Você deseja fazer isso?  (1) SIM   (2) NÃO  ') 

disp('   ') 

disp('   ') 

while aux4>2 

      clear aux4 

      clc 

      disp('     ') 

      aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

end 

while aux4<0 

      clear aux4 

      clc 

      disp('      ') 

      aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

end 

 

clc 

 

if aux4==1 

   figure 

   clf 

   x1=1; 

   y1=1; 

   z1=1; 

   x2=6; 

   y2=6; 

   z2=6; 

   plot3(x1,y1,z1); 

   plot3(x2,y2,z2); 

   hold on 
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   grid 

   clear i x1 y1 z1 x2 y2 z2 

 

   for i=1:N_Empres 

   plot3(aux_f1(i,1),aux_f2(i,1),aux_f3(i,1),'b*') 

   end 

   plot3(med_f1,med_f2,med_f3,'ro') 

   axis([1 6 1 6 1 6]) 

   title('Dimensões de Desempenho das Empresas como Elo de uma Cadeia de Suprimentos')   

   xlabel('Integração de Processos') 

   ylabel('Grau de Relacionamento') 

   zlabel('Tecnologias de Suporte à Decisão') 

   hold off 

   clear i aux4 

end 

disp('+-------------------------------------------------------------------------------------------------------  +') 

disp('+                                                                                                                                           +') 

disp('+                 O gráfico contendo o(s) ponto(s) está disponível em Figure(s).                      +') 

disp('+                                                                                             +') 

disp('+-------------------------------------------------------------------------------------------------------  +') 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('+-------------------------------------------------------------------------------------------------------  +') 

disp('+                                                                                      +') 

disp('+                Você gostaria de plotar os pontos em duas dimensões (2D)?                           +') 

disp('+                                                                                             +') 

disp('+-------------------------------------------------------------------------------------------------------  +') 

disp('   ') 

disp('   ') 

 

aux5=input(' (1) SIM  ou   (2) NÃO  '); 

for t=1:51 

  aux200(t,1)=((t-1)/10)+1; 

  MF1(t,1)=med_f1; 

  MF2(t,1)=med_f2; 



   
 

242 

  MF3(t,1)=med_f3; 

end   

clear t 

 

if aux5==1 

   figure 

   disp('    ') 

   disp('   ') 

   x1=1; 

   y1=1; 

   plot(x1,y1); 

   hold on 

   grid 

   clear i x1 y1  

 

   for i=1:N_Empres 

     plot(aux_f1(i,1),aux_f2(i,1),'b*') 

   end 

   axis([1 6 1 6])    

   text(aux_f1,aux_f2,Nome) 

   title('Projeção Bidimensional do Plano de Desempenho IP x GR')   

   xlabel('Integração de Processos - IP') 

   ylabel('Grau de Relacionamento - GR') 

   plot(aux200,MF2,'r-') 

   plot(MF1,aux200,'r-') 

  

   hold off 

    

   disp('      ') 

   disp('      ') 

   disp(' Existe a possibilidade de retirar os LABELS do gráfico. ') 

   disp('      ') 

   aux4=input('Você deseja fazer isso?  (1) SIM   (2) NÃO  ') 

   disp('      ') 

   disp('      ') 

   while aux4>2 

      clear aux4 
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      clc 

      disp('       ') 

      aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

   end 

   while aux4<0 

      clear aux4 

      clc 

      disp('       ') 

      aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

   end 

 

   clc 

 

   if aux4==1 

      figure 

      clf 

      x1=1; 

      y1=1; 

      plot(x1,y1); 

      hold on 

      grid 

      clear i x1 y1  

 

      for i=1:N_Empres 

         plot(aux_f1(i,1),aux_f2(i,1),'b*') 

         end 

      axis([1 6 1 6])    

      title('Projeção Bidimensional do Plano de Desempenho IP x GR') 

      xlabel('Integração de Processos - IP') 

      ylabel('Grau de Relacionamento - GR') 

      plot(aux200,MF2,'r-') 

      plot(MF1,aux200,'r-') 

      hold off 

      clear i aux4 

   end 
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   disp('+----------------------------------------------------------------------------------------------------- +') 

   disp('+                                                                                         +') 

   disp('+         O gráfico IP x GR contendo o(s) ponto(s) está disponível em Figure(s).             +') 

   disp('+                                                                                            +') 

   disp('+----------------------------------------------------------------------------------------------------- +') 

   disp('     ') 

   disp('     ') 

   disp('     ') 

   disp('     ') 

end    

    

if aux5==1 

   figure 

   disp('       ') 

   disp('       ') 

   x1=1; 

   y1=1; 

   plot(x1,y1); 

   hold on 

   grid 

   clear i x1 y1  

 

   for i=1:N_Empres 

   plot(aux_f1(i,1),aux_f3(i,1),'b*') 

   end 

   axis([1 6 1 6])    

   text(aux_f1,aux_f3,Nome) 

   title('Projeção Bidimensional do Plano de Desempenho IP x TSD') 

   xlabel('Integração de Processos - IP') 

   ylabel('Tecnologias de Suporte à Decisão - TSD') 

   plot(aux200,MF3,'r-') 

   plot(MF1,aux200,'r-') 

   hold off 
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   disp('      ') 

   disp('      ') 

   disp(' Existe a possibilidade de retirar os LABELS do gráfico. ') 

   disp('      ') 

   aux4=input('Você deseja fazer isso?  (1) SIM   (2) NÃO  ') 

   disp('       ') 

   disp('       ') 

   while aux4>2 

      clear aux4 

      clc 

      disp('     ') 

      aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

   end 

   while aux4<0 

      clear aux4 

      clc 

      disp('      ') 

      aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

   end 

 

   clc 

 

   if aux4==1 

      figure 

      clf 

      x1=1; 

      y1=1; 

      axis([1 6 1 6])       

      plot(x1,y1); 

      hold on 

      grid 

      clear i x1 y1  

 

      for i=1:N_Empres 

         plot(aux_f1(i,1),aux_f3(i,1),'b*') 

         end 

      axis([1 6 1 6])    
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      title('Projeção Bidimensional do Plano de Desempenho IP x TSD') 

      xlabel('Integração de Processos - IP') 

      ylabel('Tecnologias de Suporte à Decisão - TSD') 

      plot(aux200,MF3,'r-') 

      plot(MF1,aux200,'r-')       

      hold off 

      clear i aux4 

   end 

 

   disp('+----------------------------------------------------------------------------------------------------- +') 

   disp('+                                                                                                 +') 

   disp('+           O gráfico IP x TSD contendo o(s) ponto(s) está disponível em Figure(s).         +') 

   disp('+                                                                                      +') 

   disp('+----------------------------------------------------------------------------------------------------- +') 

   disp('   ') 

   disp('   ') 

   disp('   ') 

   disp('   ') 

end 

 

if aux5==1 

   figure 

   disp('    ') 

   disp('    ') 

   x1=1; 

   y1=1; 

   plot(x1,y1); 

   hold on 

   grid 

   clear i x1 y1  

  

   for i=1:N_Empres 

   plot(aux_f2(i,1),aux_f3(i,1),'b*') 

   end 

   axis([1 6 1 6])     

   text(aux_f2,aux_f3,Nome) 

   title('Projeção Bidimensional do Plano de Desempenho GR x TSD') 
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   xlabel('Grau de Relacionamento - GR') 

   ylabel('Tecnologias de Suporte à Decisão - TSD') 

   plot(aux200,MF3,'r-') 

   plot(MF2,aux200,'r-') 

   hold off 

   disp('  ') 

   disp('  ') 

   disp(' Existe a possibilidade de retirar os LABELS do gráfico. ') 

   disp('     ') 

   aux4=input('Você deseja fazer isso?  (1) SIM   (2) NÃO  ') 

   disp('  ') 

   disp('  ') 

   while aux4>2 

      clear aux4 

      clc 

      disp('    ') 

      aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

   end 

   while aux4<0 

      clear aux4 

      clc 

      disp('    ') 

      aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

   end 

 

   clc 

 

   if aux4==1 

      figure 

      clf 

      x1=1; 

      y1=1; 

      plot(x1,y1); 

      hold on 

      grid 

      clear i x1 y1  
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      for i=1:N_Empres 

         plot(aux_f2(i,1),aux_f3(i,1),'b*') 

         end 

      axis([1 6 1 6])    

      title('Projeção Bidimensional do Plano de Desempenho GR x TSD') 

      xlabel('Grau de Relacionamento - GR') 

      ylabel('Tecnologias de Suporte à Decisão - TSD') 

      plot(aux200,MF3,'r-') 

      plot(MF2,aux200,'r-') 

      hold off 

      clear i aux4 

   end 

   disp('+------------------------------------------------------------------------------------------------------+') 

   disp('+                                                                                           +') 

   disp('+        O gráfico GR x TSD contendo o(s) ponto(s) está disponível em Figure(s).          +') 

   disp('+                                                                                                 +') 

   disp('+------------------------------------------------------------------------------------------------------+') 

   disp('   ') 

   disp('   ') 

   disp('   ') 

   disp('   ') 

end 

clear i aux5 

 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('   ') 
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% CÁLCULO DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS COMO ELO DE CADEIAS DE 

SUPRIMENTO. 

 

for i=1:N_Empres 

  

desemp(i,1)=((new_dim(i,1)*0.940126429572)+(new_dim(i,2)*0.776952177259)+(new_dim(i,3)*0.4

23969071632)+2.933333860656); 

end 

 

clear i aux4 

 

des_max=4.90029803077157; 

des_min=1.20710378872762; 

 

for i=1:N_Empres 

  des_std(i,1)=((5/(des_max-des_min))*(desemp(i,1)-des_min))+1; 

end 

 

des_m_st=mean(des_std); 

sdev=std(des_std); 

 

IC95_sup=des_m_st+1.96*(sdev/sqrt(N_Empres)); 

IC95_inf=des_m_st-1.96*(sdev/sqrt(N_Empres)); 

 

clear aux200 

 

for t=1:N_Empres 

  DMF(t,1)=des_m_st; 

  aux200(t,1)=t; 

end   

clear t 

 

% APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

figure 

clf 

x1=1; 
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y1=1; 

plot(x1,y1); 

hold on 

grid 

clear i x1 y1  

if N_Empres==1 

   plot(1,des_std(1,1),'bo') 

   title('Desempenho das Empresas como Elo de uma Cadeia de Suprimentos') 

   xlabel('ID da Empresa') 

   ylabel('Desempenho') 

   hold off 

   clear i  

end 

if N_Empres>1 

  for i=1:N_Empres 

    aux20(i,1)=i; 

    plot(i,des_std(i,1),'bo') 

  end 

  axis([1 N_Empres 1 6])    

  text(aux20,des_std,Nome) 

  title('Desempenho das Empresas como Elo de uma Cadeia de Suprimentos') 

  xlabel('ID da Empresa') 

  ylabel('Desempenho') 

  plot(aux200,DMF,'r-') 

  hold off 

  clear i  

end 

 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp(' Existe a possibilidade de retirar os LABELS do gráfico. ') 

disp('     ') 

aux4=input('Você deseja fazer isso?  (1) SIM   (2) NÃO  ') 

disp('   ') 

disp('   ') 

while aux4>2 

   clear aux4 
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   clc 

   disp('   ') 

   aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

end 

while aux4<0 

   clear aux4 

   clc 

   disp('   ') 

   aux4=input('Este é um número INVÁLIDO. Por favor, digite (1) SIM   (2) NÃO. ') 

end 

 

clc 

 

if aux4==1 

   figure 

   x1=1; 

   y1=1; 

   plot(x1,y1); 

   hold on 

   grid 

   clear i  x1 y1  

   if N_Empres==1 

         plot(1,des_std(1,1),'bo') 

         title('Desempenho das Empresas como Elo de uma Cadeia de Suprimentos') 

         xlabel('ID da Empresa') 

         ylabel('Desempenho') 

         hold off 

         clear i  

   end 

   if N_Empres>1  

         for i=1:N_Empres 

             plot(i,des_std(i,1),'bo') 

         end 

         axis([1 N_Empres 1 6])  

         title('Desempenho das Empresas como Elo de uma Cadeia de Suprimentos') 

         xlabel('ID da Empresa') 

         ylabel('Desempenho') 
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         plot(aux200,DMF,'r-') 

         hold off 

         clear i  

   end 

end 

disp('+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+') 

disp('+                                                                                             +') 

disp('+   O gráfico de DESEMPENHO contendo o(s) ponto(s) está disponível em Figure(s).   +') 

disp('+                                                                                           +') 

disp('+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+') 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp('+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+') 

disp('+                                                                                       +') 

disp('+                 A Tabela de Resultados está apresentada abaixo.                       +') 

disp('+                           1ª COLUNA: ID da Empresa                                                     +') 

disp('+                           2ª COLUNA: Desempenho da Empresa como Elo da Cadeia               +') 

disp('+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+') 

disp('   ') 

disp('   ') 

FINAL=[aux20 des_std] 

disp('   ') 

disp('   ') 

disp(' O Desempenho Médio da Amostra fornecida é  ') 

disp('    ') 

disp('    ') 

disp(des_m_st) 

disp('    ') 

disp(' O Intervalo de Confiança com 95% de confiança para a média acima é dado por: ') 

disp('    ') 

disp(' LIMITE SUPERIOR: ') 

disp('    ') 

disp(IC95_sup) 

disp('    ') 

disp(' LIMITE INFERIOR: ') 
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disp('    ') 

disp(IC95_inf) 

 

% LIMPEZA DOS REGISTROS INTERNOS 

 

clear N_Empres N_Variav aux4 aux20 aux200 DESV_PAD MF2 des_max MF3 aux_f1 aux_f2 

clear aux_f3 i sdev           

clear des_min coord_gf ID_emp MED TRANSP dados_st MF1 des_std new_dim desemp 

clear  IC95_sup IC95_inf 

 

disp('    ') 

disp('***********************************************************************') 

disp('***********************************************************************') 

disp('**                                                                                               **') 

disp('**                                 FIM DO PROCESSAMENTO                                  **') 

disp('**                                                                                               **') 

disp('***********************************************************************') 

disp('***********************************************************************') 

 

end 



   
 

 

254 

Apêndice F 
Resultados da Pesquisa de Campo 

 

 

Este anexo está estruturado em sete partes. A primeira apresenta os resultados da pesquisa 

considerando-se o conjunto completo da amostra, ou seja, contendo as 85 empresas. Nas 

divisões subseqüentes, da segunda a sétima, as empresas (observações) são agrupadas 

conforme suas atividades principais na cadeia de suprimentos. Este procedimento tem por 

objetivo a realização de uma análise comparada da situação dos elos da cadeia produtiva de 

autopeças, levando-se em conta as 36 variáveis selecionadas a partir do referencial teórico. 

 

O Esquema 65 abaixo ilustra a padronização adotada visando à leitura e interpretação dos 

resultados da pesquisa. 

 

 

 

Esquema 65 - Padronização dos resultados gráficos. 
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1ª parte – Utilização de Recursos de TI (Amostra Completa) 

 
 

 
Os gráficos a seguir estão apresentados conforme a ordem proposta na Tabela 16, apresentada 

abaixo.  

 
Tabela 16 - Recursos de TI 

 

ID VARIÁVEL RECURSO DE TI 

1 INTERNET Internet 

2 EXTRANET Extranet 

3 INTRANET Intranet 

4 LAN Local Área Network (LAN) 

5 WAN Wide Área Network (WAN) 

6 VAN Value Added Network (VAN) 

7 EDI EDI ou web EDI 

8 ERP ERP ou Sistemas Transacionais  

9 MID.WARE Middleware 

10 WIRELESS Aplicativos sem Fio e/ou Móveis  

11 WORKFLOW Aplicativos de Workflow 

12 DW Data Warehouse 

13 BI Sistemas de Inteligência Empresarial 

14 D.MINING Data Mining 

15 KM Sistemas de Gestão do Conhecimento (KM) 

16 CRM Sistemas de Gestão do Relacionamento do Consumidor (CRM) 

17 AP.CONHE Sistemas de Apoio ao Conhecimento 

18 SCM Sistemas de Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) 
 
 

Tabela 17 - Legenda dos gráficos de recursos de TI 
RESPOSTA LABEL 

1 NÃO USAMOS 

2 USAMOS MUITO POUCO 

3 USAMOS POUCO 

4 USAMOS MODERADAMENTE 

5 USAMOS INTENSAMENTE 

6 USAMOS MUITO INTENSAMENTE 
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Gráfico 66 – Uso de Internet. Gráfico 67 – Uso de Extranet.  

 
 

Gráfico 68 – Uso de Intranet. Gráfico 69 – Uso de LAN. 
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Gráfico 70 – Uso de WAN. Gráfico 71 – Uso de VAN. 

 
 

Gráfico 72 – Uso de EDI ou webEDI. Gráfico 73 – Uso de ERP ou Sistemas Transacionais. 
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Gráfico 74 – Uso de Middleware. Gráfico 75 – Uso de Aplicativos Wireless e/ou Móveis. 

  
Gráfico 76 – Uso de Aplicativos de Workflow. Gráfico 77 – Uso de Datawarehouse. 
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Gráfico 78 – Uso de Sistemas de Inteligência Empresarial. Gráfico 79 – Uso de Data Mining. 

  
Gráfico 80 – Uso de Sistemas para Gestão do Conhecimento. Gráfico 81 – Uso de Sistemas para CRM. 
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Gráfico 82 – Uso de Sistemas de Apoio ao Conhecimento. Gráfico 83 – Uso de Sistemas de SCM. 
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2ª parte – Integração dos Processos (Amostra Completa) 

 
 
 
Os gráficos a seguir estão apresentados conforme a ordem proposta na Tabela 18, apresentada 

abaixo.  

 

Tabela 18 – Processos pesquisados 
 

ID VARIÁVEL PROCESSO 

1 PLANEJ_P PLANEJAMENTO 

2 RH_P GERENCIAMENTO DE RH 

3 DESTEC_P DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

4 COMPRA_P COMPRAS 

5 LOGENT_P LOGÍSTICA DE ENTRADA 

6 OPER_P OPERAÇÕES 

7 LOGSAI_P LOGÍSTICA DE SAÍDA 

8 MKT_P OPERAÇÕES COMERCIAIS 

9 SERV_P SERVIÇOS DE PÓS-VENDA 
 
 
 
 

Tabela 19 – Legenda dos gráficos de integração de processos 
 

RESPOSTA LABEL 

1 NÃO HÁ INTEGRAÇÃO 

2 ESTÁ MUITO POUCO INTEGRADO 

3 ESTÁ POUCO INTEGRADO 

4 ESTÁ MODERADAMENTE INTEGRADO 

5 ESTÁ ALTAMENTE INTEGRADO 

6 ESTÁ COMPLETAMENTE INTEGRADO 
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Gráfico 84 – Integração do processo de Planejamento. Gráfico 85 – Integração do processo de Gestão de RH. 

  
Gráfico 86 – Integração do processo de Des. Tecnológico. Gráfico 87 – Integração do processo de Compras 
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Gráfico 88 – Integração do pr ocesso de Logística de Entrada Gráfico 89 – Integração do processo de Operação. 

  
Gráfico 90 – Integração do processo de Logística de Saída. Gráfico 91 – Integração do processo de Operação Comercial. 
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Gráfico 92 – Integração do processo de Serviço de Pós-Venda.  
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3ª parte – Grau de Relacionamento (Amostra Completa) 

 
 
 
Os gráficos a seguir estão apresentados conforme a ordem proposta na Tabela 20, apresentada 

abaixo.  

 

Tabela 20 – Variáveis do grau de relacionamento 
 

ID VARIÁVEL GRAU DE RELACONAMENTO NO PROCESSO 

1 PLANEJ_R PLANEJAMENTO 

2 RH_R GERENCIAMENTO DE RH 

3 DESTEC_R DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

4 COMPRA_R COMPRAS 

5 LOGENT_R LOGÍSTICA DE ENTRADA 

6 OPER_R OPERAÇÕES 

7 LOGSAI_R LOGÍSTICA DE SAÍDA 

8 MKT_R OPERAÇÕES COMERCIAIS 

9 SERV_R SERVIÇOS DE PÓS-VENDA 
 
 
 
 

Tabela 21 – Legenda dos gráficos de relacionamento  
 

RESPOSTA LABEL 
1 NÃO HÁ CONFIANÇA MÚTUA E COMPROMETIMENTO 

2 HÁ UM GRAU MUITO BAIXO DE CONFIANÇA MÚTUA E COMPROMETIMENTO 

3 HÁ UM BAIXO GRAU DE CONFIANÇA MÚTUA E COMPROMETIMENTO 

4 HÁ UM GRAU MODERADO DE CONFIANÇA MÚTUA E COMPROMETIMENTO 

5 HÁ UM ALTO GRAU DE CONFIANÇA MÚTUA E COMPROMETIMENTO 

6 HÁ UM GRAU MUITO ALTO DE CONFIANÇA MÚTUA E COMPROMETIMENTO 
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Gráfico 93 – Relacionamento no processo de Planejamento. Gráfico 94 – Relacionamento no processo de Gestão de RH. 

 
 

Gráfico 95 – Relacionamento no processo de Des. Tecnológico. Gráfico 96 – Relacionamento no processo de Compras. 
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Gráfico 97 – Relacionamento no processo de Logística de Entrada. Gráfico 98 – Relacionamento no processo de Operação. 

  
Gráfico 99 – Relacionamento no processo de Logística de Saída. Gráfico 100 – Relacionamento no processo de Operação Comercial. 
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Gráfico 101 – Relacionamento no processo de Serviços de Pós-Venda.  
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4ª parte – Uso de Recursos de TI em cada Elo da Cadeia de Autopeças 

 
 

Tabela 22 – Uso de Internet nos Elos da Cadeia (%)  
 

T1 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 14.3 0.0 5.9 0.0 47.4 64.7 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 11.8 
3 28.6 0.0 11.8 0.0 0.0 5.9 
4 0.0 0.0 11.8 0.0 26.3 17.6 
5 0.0 10.0 41.2 53.3 0.0 0.0 
6 57.1 90.0 29.4 46.7 0.0 0.0  
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Gráfico 102 - Uso de Internet nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 23 – Uso de Extranet nos Elos da Cadeia (%).  
 

T2 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 42.9 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 
2 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 
4 14.3 0.0 23.5 6.7 0.0 0.0 
5 28.6 50.0 47.1 33.3 0.0 0.0 
6 14.3 50.0 11.8 60.0 0.0 0.0  
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Gráfico 103 - Uso de Extranet nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 24 – Uso de Intranet nos Elos da Cadeia (%). 
  

T3 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 14.3 0.0 5.9 0.0 47.4 64.7 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 11.8 
3 28.6 0.0 11.8 0.0 0.0 5.9 
4 0.0 0.0 11.8 6.7 26.3 17.6 
5 0.0 10.0 41.2 46.7 0.0 0.0 
6 57.1 90.0 29.4 46.7 0.0 0.0  
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Gráfico 104 - Uso de Intranet nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 25 – Uso de LAN nos Elos da Cadeia (%). 
  

T4 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 14.3 0.0 5.9 0.0 47.4 76.5 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 
3 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 11.8 
4 0.0 0.0 5.9 6.7 26.3 11.8 
5 14.3 20.0 23.5 20.0 0.0 0.0 
6 71.4 80.0 58.8 73.3 0.0 0.0  
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Gráfico 105 - Uso de LAN nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 26 – Uso de WAN nos Elos da Cadeia (%). 
  

T5 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 42.9 0.0 52.9 0.0 100.0 100.0 
2 0.0 10.0 11.8 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 
4 14.3 10.0 5.9 20.0 0.0 0.0 
5 14.3 50.0 17.6 26.7 0.0 0.0 
6 28.6 30.0 5.9 53.3 0.0 0.0  
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Gráfico 106 - Uso de WAN nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 27 – Uso de VAN nos Elos da Cadeia (%). 
  

T6 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 42.9 0.0 64.7 33.3 100.0 100.0 
2 14.3 0.0 17.6 6.7 0.0 0.0 
3 14.3 10.0 5.9 20.0 0.0 0.0 
4 28.6 30.0 0.0 13.3 0.0 0.0 
5 0.0 40.0 11.8 20.0 0.0 0.0 
6 0.0 20.0 0.0 6.7 0.0 0.0  
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Gráfico 107 - Uso de VAN nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 28 – Uso de EDI ou webEDI nos Elos da Cadeia (%). 
  

T7 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 14.3 0.0 5.9 0.0 73.7 70.6 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 11.8 
3 14.3 0.0 29.4 20.0 0.0 17.6 
4 14.3 20.0 17.6 20.0 0.0 0.0 
5 14.3 10.0 41.2 20.0 0.0 0.0 
6 42.9 70.0 5.9 40.0 0.0 0.0  
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Gráfico 108 - Uso EDI ou webEDI nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 29 – Uso de ERP ou Sistemas Transacionais nos Elos da Cadeia (%). 
  

T8 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 14.3 0.0 5.9 0.0 47.4 64.7 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 11.8 
3 28.6 0.0 11.8 0.0 0.0 5.9 
4 0.0 0.0 11.8 26.7 26.3 17.6 
5 0.0 10.0 41.2 40.0 0.0 0.0 
6 57.1 90.0 29.4 33.3 0.0 0.0  
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Gráfico 109 - Uso de ERP ou Sistemas Transacionais nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 30 – Uso de Middleware nos Elos da Cadeia (%). 
  

T9 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Vare jistas 
 

Aplicadores 
 

1 71.4 0.0 29.4 0.0 100.0 100.0 
2 28.6 10.0 41.2 13.3 0.0 0.0 
3 0.0 30.0 17.6 13.3 0.0 0.0 
4 0.0 10.0 5.9 20.0 0.0 0.0 
5 0.0 30.0 5.9 40.0 0.0 0.0 
6 0.0 20.0 0.0 13.3 0.0 0.0  
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Gráfico 110 - Uso de Middleware nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 31 – Uso de Aplicativos Wireless e/ou Móveis nos Elos da Cadeia (%). 
  

T10 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 100.0 20.0 52.9 13.3 100.0 70.6 
2 0.0 20.0 17.6 26.7 0.0 23.5 
3 0.0 40.0 11.8 20.0 0.0 5.9 
4 0.0 10.0 11.8 20.0 0.0 0.0 
5 0.0 10.0 11.8 13.3 0.0 0.0 
6 0.0 0.0 5.9 6.7 0.0 0.0  
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Gráfico 111 - Uso de Aplicativos Wireless e/ou Móveis nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 32 – Uso de Aplicativos de Workflow nos Elos da Cadeia (%). 
  

T11 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 28.6 10.0 17.6 0.0 73.7 76.5 
2 0.0 20.0 11.8 26.7 26.3 0.0 
3 0.0 20.0 23.5 26.7 0.0 5.9 
4 42.9 10.0 29.4 26.7 0.0 17.6 
5 28.6 20.0 17.6 6.7 0.0 0.0 
6 0.0 20.0 0.0 13.3 0.0 0.0  
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Gráfico 112 - Uso de Aplicativos de Workflow nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 33 – Uso de Data Warehouse nos Elos da Cadeia (%). 
  

T12 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 28.6 20.0 41.2 13.3 100.0 100.0 
2 28.6 0.0 11.8 6.7 0.0 0.0 
3 0.0 20.0 5.9 6.7 0.0 0.0 
4 14.3 40.0 17.6 40.0 0.0 0.0 
5 28.6 20.0 17.6 13.3 0.0 0.0 
6 0.0 0.0 5.9 20.0 0.0 0.0  
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Gráfico 113 - Uso de Data Warehouse nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 34 – Uso de Sistemas de Inteligência Empresarial nos Elos da Cadeia (%). 
  

T13 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas  
 

Aplicadores 
 

1 85.7 30.0 70.6 26.7 100.0 100.0 
2 0.0 10.0 23.5 20.0 0.0 0.0 
3 14.3 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4 0.0 40.0 0.0 33.3 0.0 0.0 
5 0.0 0.0 5.9 6.7 0.0 0.0 
6 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0  
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Gráfico 114 - Uso de Sis temas de Inteligência Empresarial nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 35 – Uso de Data Mining nos Elos da Cadeia (%). 
  

T14 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 100.0 50.0 94.1 60.0 100.0 100.0 
2 0.0 20.0 5.9 6.7 0.0 0.0 
3 0.0 20.0 0.0 6.7 0.0 0.0 
4 0.0 10.0 0.0 20.0 0.0 0.0 
5 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
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Gráfico 115 - Uso de Data Mining nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 36 – Uso de Sistemas de Gestão do Conhecimento nos Elos da Cadeia (%). 
  

T15 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 85.7 40.0 76.5 26.7 100.0 100.0 
2 14.3 30.0 23.5 40.0 0.0 0.0 
3 0.0 20.0 0.0 26.7 0.0 0.0 
4 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
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Gráfico 116 - Uso de Sistemas de Gestão do Conhecimento nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 37 – Uso de Sistemas de CRM nos Elos da Cadeia (%). 
  

T16 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 57.1 40.0 52.9 20.0 73.7 76.5 
2 14.3 0.0 11.8 20.0 26.3 5.9 
3 14.3 10.0 29.4 13.3 0.0 11.8 
4 0.0 20.0 5.9 20.0 0.0 5.9 
5 14.3 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 
6 0.0 10.0 0.0 6.7 0.0 0.0  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6

Respostas

F
re

q
ü

ên
ci

a 
n

a 
A

m
o

st
ra

 (
%

)

Fornecedores de Matéria-Prima Fabricantes de Autopeças (Sistemistas) Fabricantes de Autopeças (Não-Sistemistas)

Montadoras Varejistas Aplicadores
 

 
Gráfico 117 - Uso de Sistemas de CRM nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 38 – Uso de Sistemas de Apoio ao Conhecimento nos Elos da Cadeia (%). 
  

T17 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 28.6 10.0 58.8 0.0 73.7 70.6 
2 14.3 0.0 17.6 0.0 26.3 29.4 
3 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4 28.6 50.0 5.9 13.3 0.0 0.0 
5 0.0 10.0 11.8 40.0 0.0 0.0 
6 28.6 0.0 5.9 46.7 0.0 0.0  
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Gráfico 118 - Uso de Sistemas de Apoio ao Conhecimento nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 39 – Uso de Sistemas para Gestão da Cadeia de Suprimentos nos Elos da Cadeia (%). 
  

T18 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 57.1 0.0 35.3 13.3 100.0 100.0 
2 0.0 20.0 11.8 20.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 23.5 6.7 0.0 0.0 
4 0.0 30.0 11.8 20.0 0.0 0.0 
5 42.9 30.0 11.8 13.3 0.0 0.0 
6 0.0 20.0 5.9 26.7 0.0 0.0  
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Gráfico 119 - Uso de Sistemas para Gestão da Cadeia de Suprimentos nos Elos da Cadeia (%). 
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5ª parte – Grau de Integração dos Processos em cada Elo da Cadeia de Autopeças 

 
 

Tabela 40 – Integração do Processo de Planejamento nos Elos da Cadeia (%). 
  

P1 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 76.5 
2 0.0 0.0 5.9 6.7 26.3 0.0 
3 42.9 0.0 0.0 0.0 26.3 17.6 
4 42.9 30.0 52.9 33.3 0.0 5.9 
5 0.0 40.0 17.6 40.0 0.0 0.0 
6 14.3 30.0 23.5 20.0 0.0 0.0  
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Gráfico 120 - Integração do Processo de Planejamento nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 41 – Integração do Processo de Gestão de RH nos Elos da Cadeia (%). 
  

P2 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 14.3 0.0 5.9 0.0 73.7 70.6 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 11.8 
3 14.3 0.0 29.4 20.0 0.0 17.6 
4 14.3 20.0 17.6 20.0 0.0 0.0 
5 14.3 10.0 41.2 13.3 0.0 0.0 
6 42.9 70.0 5.9 46.7 0.0 0.0  
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Gráfico 121 - Integração do Processo de Gestão de RH nos Elos da Cadeia (%).  
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Tabela 42 – Integração do Processo de Desenvolvimento Tecnológico nos Elos da Cadeia (%). 
  

P3 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 76.5 
2 0.0 0.0 5.9 6.7 26.3 0.0 
3 42.9 0.0 0.0 0.0 26.3 17.6 
4 42.9 30.0 52.9 33.3 0.0 5.9 
5 14.3 70.0 41.2 53.3 0.0 0.0 
6 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0  
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Gráfico 122 - Integração do Processo de Desenvolvimento Tecnológico nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 43 – Integração do Processo de Compras nos Elos da Cadeia (%). 
  

P4 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 0.0 0.0 11.8 0.0 73.7 82.4 
2 0.0 0.0 0.0 6.7 26.3 17.6 
3 0.0 10.0 5.9 6.7 0.0 0.0 
4 85.7 40.0 29.4 6.7 0.0 0.0 
5 0.0 40.0 23.5 60.0 0.0 0.0 
6 14.3 10.0 29.4 20.0 0.0 0.0  
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Gráfico 123 - Integração do Processo de Compras nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 44 – Integração do Processo de Logística de Entrada nos Elos da Cadeia (%). 
  

P5 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 0.0 10.0 5.9 6.7 47.4 76.5 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 
3 0.0 10.0 0.0 0.0 26.3 11.8 
4 57.1 10.0 29.4 20.0 0.0 11.8 
5 28.6 50.0 41.2 40.0 0.0 0.0 
6 14.3 20.0 23.5 33.3 0.0 0.0  
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Gráfico 124 - Integração do Processo de Logística de Entrada nos Elos da Cadeia (%).  
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Tabela 45 – Integração do Processo de Operação nos Elos da Cadeia (%). 
  

P6 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 0.0 0.0 11.8 0.0 100.0 100.0 
2 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 20.0 5.9 6.7 0.0 0.0 
4 28.6 20.0 35.3 13.3 0.0 0.0 
5 42.9 50.0 23.5 53.3 0.0 0.0 
6 14.3 10.0 23.5 26.7 0.0 0.0  
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Gráfico 125 - Integração do Processo de Operação nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 46 – Integração do Processo de Logística de Saída nos Elos da Cadeia (%). 
  

P7 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 0.0 0.0 5.9 0.0 73.7 76.5 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 11.8 
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 
4 42.9 10.0 29.4 46.7 0.0 0.0 
5 42.9 40.0 35.3 26.7 0.0 0.0 
6 14.3 50.0 29.4 26.7 0.0 0.0  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6

Respostas

Fr
eq

üê
nc

ia
 n

a 
A

m
os

tr
a 

(%
)

Fornecedores de Matéria-Prima Fabricantes de Autopeças (Sistemistas) Fabricantes de Autopeças (Não-Sistemistas)

Montadoras Varejistas Aplicadores
 

 
Gráfico 126 - Integração do Processo de Logística de Saída nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 47 – Integração dos Processos de Operações Comerciais nos Elos da Cadeia (%). 
  

P8 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 0.0 10.0 5.9 0.0 47.4 76.5 
2 0.0 0.0 0.0 6.7 26.3 0.0 
3 0.0 10.0 0.0 0.0 26.3 11.8 
4 57.1 10.0 29.4 13.3 0.0 11.8 
5 28.6 50.0 41.2 53.3 0.0 0.0 
6 14.3 20.0 23.5 26.7 0.0 0.0  
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Gráfico 127 - Integração dos Processos de Operações Comerciais nos Elos da Cadeia (%).  
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Tabela 48 – Integração do Processo de Serviço de Pós-Venda nos Elos da Cadeia (%). 
  

P9 
 

Fornecedores de 
Matéria-Prima 

Fabricantes de Autopeças  
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças  
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 0.0 0.0 11.8 0.0 52.6 76.5 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 
3 14.3 10.0 5.9 0.0 26.3 23.5 
4 28.6 20.0 35.3 13.3 0.0 0.0 
5 42.9 60.0 23.5 33.3 0.0 0.0 
6 14.3 10.0 23.5 53.3 0.0 0.0  
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Gráfico 128 - Integração do Processo de Serviço de Pós-Venda nos Elos da Cadeia (%). 
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6ª parte – Grau de Relacionamento nos Processos em cada Elo da Cadeia de Autopeças 

 
 

Tabela 49 – Relacionamento no Processo de Planejamento nos Elos da Cadeia (%).  
R1 

 
Fornecedores de  
Matéria-Prima 

Fabricantes % 
(Sistemistas) 

Fabricantes de Autopeças 
(Não-Sistemistas) 

Montadoras 
 

Varejistas 
 

Aplicadores 
 

1 0.0 20.0 17.6 0.0 73.7 76.5 
2 14.3 10.0 11.8 0.0 26.3 11.8 
3 28.6 20.0 0.0 13.3 0.0 11.8 
4 42.9 20.0 17.6 40.0 0.0 0.0 
5 0.0 20.0 41.2 40.0 0.0 0.0 
6 14.3 10.0 11.8 6.7 0.0 0.0  
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Gráfico 129 – Relacionamento no Processo de Planejamento nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 50 – Relacionamento no Processo de Gestão de RH nos Elos da Cadeia (%).   

R2 
 

Fornecedores de  
Matéria-Prima 

Fabricantes de 
Autopeças 

(Sistemistas) 
Fabricantes de Autopeças 

(Não-Sistemistas) 
Montadoras 

 
Varejistas 

 
Aplicadores 

 
1 0.0 20.0 17.6 0.0 73.7 76.5 
2 14.3 0.0 5.9 0.0 26.3 11.8 
3 14.3 0.0 5.9 0.0 0.0 11.8 
4 42.9 50.0 17.6 33.3 0.0 0.0 
5 14.3 30.0 47.1 53.3 0.0 0.0 
6 14.3 0.0 5.9 13.3 0.0 0.0  
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Gráfico 130 - Relacionamento no Processo de Gestão de RH nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 51 – Relacionamento no Processo de Desenvolvimento Tecnológico nos Elos da Cadeia (%).  

R3 
 

Fornecedores de  
Matéria-Prima 

Fabricantes de 
Autopeças 

(Sistemistas) 
Fabricantes de Autopeças 

(Não-Sistemistas) 
Montadoras 

 
Varejistas 

 
Aplicadores 

 
1 14.3 0.0 11.8 0.0 100.0 100.0 
2 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 
4 28.6 40.0 17.6 26.7 0.0 0.0 
5 42.9 30.0 47.1 53.3 0.0 0.0 
6 14.3 20.0 17.6 20.0 0.0 0.0  
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Gráfico 131 - Relacionamento no Processo de Desenvolvimento Tecnológico nos Elos da Cadeia (%) 
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Tabela 52 – Relacionamento no Processo de Compras nos Elos da Cadeia (%)  

R4 
 

Fornecedores de  
Matéria-Prima 

Fabricantes de 
Autopeças 

(Sistemistas) 
Fabricantes de Autopeças 

(Não-Sistemistas) 
Montadoras 

 
Varejistas 

 
Aplicadores 

 
1 14.3 0.0 11.8 0.0 100.0 100.0 
2 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 10.0 5.9 0.0 0.0 0.0 
4 28.6 30.0 17.6 6.7 0.0 0.0 
5 42.9 40.0 47.1 66.7 0.0 0.0 
6 14.3 10.0 17.6 26.7 0.0 0.0  
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Gráfico 132 - Relacionamento no Processo de Compras nos Elos da Cadeia (%) 
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Tabela 53 – Relacionamento no Processo de Logística de Entrada nos Elos da Cadeia (%).  

R5 
 

Fornecedores de  
Matéria-Prima 

Fabricantes de 
Autopeças 

(Sistemistas) 
Fabricantes de Autopeças 

(Não-Sistemistas) 
Montadoras 

 
Varejistas 

 
Aplicadores 

 
1 0.0 20.0 17.6 0.0 73.7 76.5 
2 14.3 0.0 5.9 0.0 26.3 11.8 
3 14.3 0.0 5.9 0.0 0.0 11.8 
4 42.9 50.0 17.6 0.0 0.0 0.0 
5 14.3 30.0 47.1 86.7 0.0 0.0 
6 14.3 0.0 5.9 13.3 0.0 0.0  
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Gráfico 133 - Relacionamento no Processo de Logística de Entrada nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 54 – Relacionamento no Processo de Operação nos Elos da Cadeia (%).  

R6 
 

Fornecedores de  
Matéria-Prima 

Fabricantes de 
Autopeças 

(Sistemistas) 
Fabricantes de Autopeças 

(Não-Sistemistas) 
Montadoras 

 
Varejistas 

 
Aplicadores 

 
1 14.3 20.0 5.9 0.0 73.7 76.5 
2 0.0 10.0 23.5 0.0 26.3 5.9 
3 28.6 20.0 11.8 6.7 0.0 17.6 
4 42.9 30.0 23.5 26.7 0.0 0.0 
5 14.3 20.0 5.9 66.7 0.0 0.0 
6 0.0 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0  
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Gráfico 134 - Relacionamento no Processo de Operação nos Elos da Cadeia (%).. 
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Tabela 55 – Relacionamento no Processo de Logística de Saída nos Elos da Cadeia (%).  

R7 
 

Fornecedores de  
Matéria-Prima 

Fabricantes de 
Autopeças 

(Sistemistas) 
Fabricantes de Autopeças 

(Não-Sistemistas) 
Montadoras 

 
Varejistas 

 
Aplicadores 

 
1 14.3 20.0 11.8 0.0 73.7 76.5 
2 0.0 10.0 5.9 0.0 26.3 5.9 
3 28.6 10.0 0.0 0.0 0.0 17.6 
4 42.9 10.0 35.3 26.7 0.0 0.0 
5 14.3 40.0 29.4 73.3 0.0 0.0 
6 0.0 10.0 17.6 0.0 0.0 0.0  
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Gráfico 135 - Relacionamento no Processo de Logística de Saída nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 56 – Relacionamento nos Processos de Operações Comerciais nos Elos da Cadeia (%).  

R8 
 

Fornecedores de  
Matéria-Prima 

Fabricantes de 
Autopeças 

(Sistemistas) 
Fabricantes de Autopeças 

(Não-Sistemistas) 
Montadoras 

 
Varejistas 

 
Aplicadores 

 
1 14.3 10.0 5.9 0.0 73.7 76.5 
2 0.0 10.0 11.8 0.0 0.0 5.9 
3 0.0 0.0 17.6 0.0 26.3 17.6 
4 42.9 30.0 23.5 33.3 0.0 0.0 
5 42.9 30.0 17.6 46.7 0.0 0.0 
6 0.0 20.0 23.5 20.0 0.0 0.0  
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Gráfico 136 - Relacionamento nos Processos de Operações Comerciais nos Elos da Cadeia (%). 
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Tabela 57 – Relacionamento no Processo de Serviço de Pós-Venda nos Elos da Cadeia (%).  

R9 
 

Fornecedores de  
Matéria-Prima 

Fabricantes de 
Autopeças 

(Sistemistas) 
Fabricantes de Autopeças 

(Não-Sistemistas) 
Montadoras 

 
Varejistas 

 
Aplicadores 

 
1 14.3 10.0 11.8 0.0 73.7 76.5 
2 0.0 10.0 0.0 0.0 26.3 5.9 
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 
4 57.1 20.0 41.2 26.7 0.0 0.0 
5 28.6 50.0 29.4 66.7 0.0 0.0 
6 0.0 10.0 17.6 6.7 0.0 0.0  
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Gráfico 137 - Relacionamento no Processo de Serviço de Pós-Venda nos Elos da Cadeia (%). 
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7ª parte – Desempenho das Empresas como Elos da 

Cadeia de Autopeças (Amostra Completa) 
 
 
 

Tabela 58 – Legenda dos gráficos de desempenho das empresas da amostra 
 

 

COR ELOS DA CADEIA 

 FORNECEDORES DE MATÉRIA-PRIMA  

 FABRICANTES DE AUTOPEÇAS (NÃO-SISTEMISTAS) 

 FABRICANTES DE AUTOPEÇAS (SISTEMISTAS) 

 MONTADORAS 

 VAREJISTAS INDEPENDENTS 

 APLICADORES INDEPENDENTES 
 

EMPRESAS DA AMOSTRA 

 

 
 

Gráfico 138 – Dimensões do desempenho das empresas de autopeças como elos da cadeia 
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Gráfico 139 – Projeção Bidimensional da Amostra no Plano IP x GR. 

 

 
 

Gráfico 140 – Projeção Bidimensional da Amostra no Plano IP x TSD. 
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Gráfico 141 – Projeção Bidimensional da Amostra no Plano GR x TSD. 
 
 

 
 

Gráfico 142 – Desempenho das Empresas da Amostra como Elos da Cadeia de Suprimentos. 
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8ª parte – Desempenho das Empresas em cada Elo da Cadeia 

de Autopeças 
 
 

 

EMPRESAS FORNECEDORAS DE MATÉRIA-PRIMA 

 

 
 

Gráfico 143 – Dimensões do Desempenho das Empresas Fornecedoras de Matérias-Primas como Elos da Cadeia 
de Suprimentos. 
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Gráfico 144 – Projeção Bidimensional do Plano IP x GR (Empresas Fornecedoras de Matérias-Primas). 
 
 

 
Gráfico 145 – Projeção Bidimensional do Plano IP x TSD (Empresas Fornecedoras de Matérias-Primas). 
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Gráfico 146 – Projeção Bidimensional do Plano GR x TSD  (Empresas Fornecedoras de Matérias-Primas). 
 

 
 

Gráfico 147 – Desempenho das Empresas da Amostra como Elos da Cadeia de Suprimentos                      
(Empresas Fornecedoras de Matérias-Primas). 
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EMPRESAS FABRICANTES DE AUTOPEÇAS (SISTEMISTAS E NÃO-SISTEMISTAS) 

 

 
 

Gráfico 148 – Dimensões do Desempenho das Empresas Fabricantes de Autopeças (Sistemistas) como Elos 

da Cadeia de Suprimentos. 

 
 

Gráfico 149 – Dimensões do Desempenho das Empresas Fabricantes de Autopeças (Não-Sistemistas) como 

Elos da Cadeia de Suprimentos. 
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Gráfico 150 – Projeção Bidimensional do Plano IP x GR (Sistemistas) 
 

 
 
 

Gráfico 151 – Projeção Bidimensional do Plano IP x GR (Não-Sistemistas). 
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Gráfico 152 – Projeção Bidimensional do Plano IP x TSD (Sistemistas) 
 

 
 

Gráfico 153 – Projeção Bidimensional do Plano IP x TSD (Não-Sistemistas). 
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Gráfico 154 – Projeção Bidimensional do Plano GR x TSD (Sistemistas). 
 

 
 

Gráfico 155 – Projeção Bidimensional do Plano GR x TSD (Não-Sistemistas). 
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Gráfico 156 – Desempenho das Empresas Sistemistas como Elos da Cadeia de Suprimentos. 
 

 
 

Gráfico 157 – Desempenho das Empresas Não-Sistemistas como Elos da Cadeia de Suprimentos. 
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EMPRESAS MONTADORAS 

 

 
 

Gráfico 158 – Dimensões do Desempenho das Montadoras como Elos da Cadeia de Suprimentos. 
 

 
 

Gráfico 159 – Projeção Bidimensional do Plano IP x GR (Montadoras). 
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Gráfico 160 – Projeção Bidimensional do Plano IP x TSD (Montadoras). 
 

 
 

Gráfico 161 – Projeção Bidimensional do Plano GR x TSD (Montadoras). 
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Gráfico 162 – Desempenho das Montadoras como Elos da Cadeia de Suprimentos. 
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EMPRESAS VAREJISTAS DE AUTOPEÇAS INDEPENDENTES  

 

 
Gráfico 163 – Dimensões do Desempenho dos Varejistas Independentes como Elos da Cadeia de 

Suprimentos. 
 

 
 

Gráfico 164 – Projeção Bidimensional do Plano IP x GR (Varejistas Independentes). 
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Gráfico 165 – Projeção Bidimensional do Plano IP x TSD (Varejistas Independentes) 
. 

 
Gráfico 166 – Projeção Bidimensional do Plano GR x TSD (Varejistas Independentes). 
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Gráfico 167 – Desempenho dos Varejistas Independentes como Elos da Cadeia de Suprimentos. 
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EMPRESAS REPARADORAS INDEPENDENTES (OFICINAS MECÂNICAS) 

 

 
 

Gráfico 168 – Dimensões do Desempenho dos Reparadores Independentes como Elos da Cadeia de 
Suprimentos. 

 

 
Gráfico 169 – Projeção Bidimensional do Plano IP x GR (Reparadores Independentes). 
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Gráfico 170 – Projeção Bidimensional do Plano IP x TSD (Reparadores Independentes). 
 
 

 
 

Gráfico 171 – Projeção Bidimensional do Plano GR x TSD (Reparadores Independentes). 
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Gráfico 172 – Desempenho das Reparadoras Independentes como Elos da Cadeia de Suprimentos. 
 

 
 

 
 

 

 


