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Resumo 

 

 

 

Constitui objetivo deste trabalho conhecer e comparar a relação existente entre maturidade e 

desempenho, no âmbito dos processos logísticos das empresas, na percepção dos fornecedores 

e também na percepção do cliente que os contrata, a partir das diretrizes resultantes do 

trabalho realizado por Oliveira (2006), em sua dissertação de mestrado a qual buscou precisar 

a força e a direção de tal relacionamento. Neste trabalho, a amostra estudada constitui-se de 

empresas brasileiras fornecedoras de materiais e equipamentos para o mercado de 

telecomunicações, totalizando 51 respondentes válidos. A pesquisa se deu por meio de um 

survey eletrônico, realizado em maio e junho de 2011. Para mensuração e análise das relações 

entre os construtos, adotou-se o software estatístico SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), que é uma ferramenta internacionalmente utilizada para análise de dados utilizando 

técnicas estatísticas básicas e avançadas. O trabalho confirmou as significativas relações entre 

os dois construtos avaliados, porém, apontou, mediante a exploração de sua composição 

estrutural, surpreendentes aspectos no âmbito dessa relação, concluindo que empresas 

fornecedoras focadas nas atividades de planejamento e na estruturação de TI nos seus 

processos logísticos nem sempre apresentam o desempenho esperado pelas empresas que as 

contratam. 

 

 

Palavras-chave: maturidade, logística, cadeia de suprimentos, desempenho. 

 

  



 

Abstract 

 

 

 

The objective of this study is to know and to compare the relationship between maturity and 

performance of logistics processes within companies, as perceived by suppliers and the 

perception of the client who hires them, from the guidelines resulting from the research by 

Oliveira (2006) in his dissertation that sought to make clear the strength and direction of such 

relationship. In this work, the sample consists of Brazilian companies that supply materials 

and equipment for the telecommunications market, totaling 51 valid respondents. The 

research was done through an electronic survey, conducted in May and June 2011. For 

measurement and analysis of relations between the constructs, was adopted the statistical 

software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), which is an internationally used tool 

for data analysis using basic and advanced statistical techniques. The study confirmed the 

significant relationship between the two constructs assessed, however, pointed out, by 

exploiting their structural composition, within striking aspects of this relationship, concluding 

that suppliers focused on planning and structuring of Information Technologies in their 

logistics processes have not always the expected performance by the companies that hire 

them. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a intensificação dos estudos sobre o relacionamento cliente-fornecedor no início da 

década de 1980, os quais perduram intensamente até os dias de hoje, já não restam dúvidas 

quanto à importância da sinergia que deve haver entre esses dois elos da cadeia de 

suprimentos, uma vez que ambos têm o sucesso como objetivo comum. 

 

Além da confiança e fidelização recíprocas, muitos são os ganhos advindos de alianças 

estratégicas ou parcerias sinérgicas entre clientes e fornecedores. Tal relacionamento vai além 

do mero ato de fornecer e/ou prestar serviços, uma vez que a sinergia – que se destaca como 

diferencial nas relações de parceria e aliança – consiste na prática de atitudes também 

recíprocas de cooperação e esforços devidamente coordenados na realização de determinadas 

tarefas com vistas ao mesmo fim (BALLOU, 2007). Neste cenário, cliente e fornecedor têm a 

oportunidade de conhecer as necessidades e prioridades da outra parte de tal forma que 

enganos relativos ao direcionamento na busca de relações estreitas podem ser mitigados. 

Como consequência de um relacionamento ajustado, clientes e fornecedores podem auferir 

maior ganho financeiro, em especial, com a otimização de processos logísticos da cadeia de 

suprimentos.  

 

Um exemplo de percepção nacionalmente reconhecido quanto à necessidade de integração e 

aprimoramento da parceria cliente-fornecedor é o da Fiat Automóveis, pela forma como 

investiu na formação e no desenvolvimento de parceiros, visando à consolidação de sua base 

de vendas no Brasil. Quando chegou ao Brasil, optando pelo estado de Minas Gerais, não 

havia mão de obra especializada para a indústria automobilística. Para entrar na nova 

profissão, os primeiros operários, que vinham de atividades rurais receberam forte 

treinamento para o exercício das atividades. Para a produção de seu então único modelo, a 

Fiat contava com 323 fornecedores de peças de componentes, dos quais 12 estabelecidos em 

Minas Gerais. A partir do fim da década de 1980, a montadora iniciou uma forte política de 

parceria, atraindo para o Estado dezenas de novos fornecedores, transformando Minas Gerais 

no segundo maior polo automobilístico do país, o que possibilitou a revolução na logística 

industrial brasileira com a implantação do sistema just in time. Na época, um de seus 

principais objetivos estratégicos era o de participar ativamente do aprimoramento do 

desempenho logístico de seus fornecedores (FAE BUSINESS, 2004, p. 38). 



 

 

A decisão da escolha do fornecedor é fator preponderante para uma perfeita administração das 

atividades de suprimentos. Pressupõe-se que o fornecedor certo dará ao cliente a segurança de 

que ele receberá exatamente o que e como foi requisitado. Assim, pelo retorno esperado, 

justificam-se o tempo e esforços despendidos na busca de fornecedores ajustados às reais 

necessidades dos clientes (LEENDERS, 1991). 

 

A partir da seleção e contratação dos fornecedores, as empresas contratantes criam 

expectativas sobre elementos básicos de seus pedidos, quais sejam: (1) qualidade, (2) 

quantidade, (3) entrega, (4) preço e (5) serviço. Caso qualquer um desses itens não seja 

satisfatoriamente atendido, o cliente poderá ficar em sérias dificuldades, pois isso poderá 

acarretar o descumprimento de seus compromissos com seus clientes finais. (LEENDERS, 

1991). 

 

A maximização dos lucros e a garantia de posicionamento no mercado é que fazem com que 

as empresas busquem, cada vez mais, a consolidação de parcerias com fornecedores cujo 

desempenho, em especial o desempenho logístico, seja um diferencial e, por conseguinte, 

agregue valor ao negócio de ambos, cliente e fornecedor. Progressivamente, as empresas têm-

se preocupado em estabelecer mecanismos internos confiáveis para avaliar o desempenho de 

seus fornecedores, de forma a torná-los estratégicos em seus negócios. 

 

Por outro lado, com o objetivo de corresponder aos níveis de desempenho esperados por seus 

clientes em relação aos requisitos qualidade, quantidade, entrega, preço e serviço, as empresas 

buscam se capacitar no que diz respeito à eficiência de custos em suas funções de transporte, 

gestão de estoques e armazenagem, desenvolvendo capacidades que visam ao conhecimento e 

habilidades de gestão, exercitados em seus processos organizacionais (LOCKAMY; 

MCCORMACK, 2004). 

 

Também por conta dessas novas exigências, o gerenciamento dos processos logísticos 

evoluiu, nas últimas décadas, migrando do modelo departamental, funcional e verticalizado, 

para um arranjo orgânico de processos integrados, horizontalizados e orientados para o 

atendimento das necessidades dos clientes intermediários e consumidores finais, com 

incremento de valor agregado (MARTINS; LAUGENI, 2005; MENTZER., 2001). 

 



 

Independentemente do crescente número de pesquisas dedicadas a investigar, em caráter 

ainda exploratório, o desenvolvimento de modelos de maturidade e de métricas de 

desempenho para o gerenciamento estratégico dos processos logísticos, internamente as 

organizações vêm desenvolvendo conjuntos de procedimentos e métricas destinados a  avaliar 

o desempenho logístico de seus fornecedores, porém segundo a ótica que mais se aproxima de 

seus interesses (OLIVEIRA, 2006). 

 

O conceito de maturidade de processos, entre os quais os processos logísticos, parte da 

premissa de que eles possuem ciclos de vida ou estágios de desenvolvimento que podem ser 

explicitamente definidos, gerenciados, medidos e controlados ao longo do tempo. Alcançar 

um nível mais alto de maturidade em algum processo empresarial é um fenômeno possível, 

desde que presentes três condições: a) maior controle sobre os resultados; b) maior 

previsibilidade em relação aos objetivos de custo e de desempenho; c) maior efetividade em 

relação ao alcance das metas definidas e à capacidade da gerência de propor novos e 

superiores alvos de desempenho (BRONZO; OLIVEIRA, 2005, 2006; LOCKAMY; 

MCCORMACK, 2004; POIRIER; QUINN, 2004). 

 

Analisando os processos de planejamento na cadeia de suprimentos, intui-se a existência de 

estreita relação entre a maturidade desses processos e os resultados de desempenho. No 

entanto não se encontra literatura especializada que aborde amplamente o assunto e que 

demonstre satisfatoriamente indícios empíricos de tal relação. De acordo com McCormack et 

al. (2003), há evidências significativas de relacionamento entre os resultados de desempenho 

e os níveis de maturidade dos processos de planejamento logístico, porém ainda não há 

evidências de que essa relação seja igualmente percebida pelos fornecedores e por seus 

clientes, motivo pelo qual tal relação necessita ser mais bem explorada, a partir de um maior 

número de pesquisas empíricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Problema 

 

 

As incertezas quanto ao desempenho dos fornecedores podem afetar o desempenho do cliente 

comprador em relação a seus clientes finais, implicando o comprometimento de sua 

competitividade no mercado e, por conseguinte, a redução das margens de lucro. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Porter (1986) defende a ideia de que fornecedores e compradores bem ajustados formam 

poderosa arma na batalha que impulsiona a competitividade em um determinado setor. Assim, 

é de se esperar que tanto maior sucesso terá o cliente comprador quanto mais satisfatório for o 

desempenho de seus fornecedores.  

 

Para o alcance de objetivos comuns, é necessário que as partes envolvidas tenham a mesma 

visão e o mesmo conhecimento a respeito desses objetivos. Assim, diante dos resultados das 

pesquisas realizadas anteriormente por Oliveira (2006), que abriram uma frente nos estudos 

relacionados à mensuração dos níveis de maturidade dos processos logísticos os quais 

evidenciaram que o nível de maturidade dos processos logísticos de determinada empresa está 

diretamente relacionado com o seu desempenho, o seguinte problema de pesquisa é 

formulado:  

 

Quais as relações existentes entre os níveis de maturidade dos processos logísticos dos 

fornecedores e seus resultados de desempenho, na percepção do fornecedor e da empresa 

que o contrata? 

 

1.2 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral:  

 

Conhecer e comparar as relações existentes entre maturidade e desempenho dos processos 

logísticos das empresas, tanto na percepção do fornecedor quanto na percepção do cliente 

que o contrata. 

 

Este estudo terá como ponto de partida estudos anteriores relativos a uma associação 

estatisticamente significativa entre os níveis de maturidade dos processos circunscritos ao 



 

planejamento logístico das empresas e o desempenho logístico das organizações (OLIVEIRA, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FIGURA 1 - Hipótese testada em amostra relacionando desempenho e maturidade 

Fonte: OLIVEIRA, 2006, p. 18. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

a) Verificar as estatísticas descritivas de pontuação referente à maturidade das empresas 

segundo a percepção dos respondentes (fornecedores). 

b)     Verificar as estatísticas descritivas dos resultados de desempenho logístico dos 

fornecedores, segundo a percepção da empresa (cliente) que os contrata. 

c)     Verificar a influência do nível de maturidade, a partir do modelo proposto por 

McCormack et al. (2003) no desempenho logístico dos fornecedores segundo sua própria 

percepção. 

d)     Verificar a influência do nível de maturidade, a partir do modelo proposto por 

McCormack et al. (2003) no desempenho logístico dos fornecedores segundo a percepção 

da empresa (cliente) que os contrata. 

e)  Comparar a influência do nível de maturidade, a partir do modelo proposto por 

McCormack et al. (2003) no desempenho logístico dos fornecedores segundo a percepção 

da empresa (cliente) que os contrata versus a percepção do próprio fornecedor. 

 

1.3 Justificativa 

 

Devido às contantes mudanças no cenário empresarial, acredita-se que, futuramente, as 

necessidades de suprimentos serão diferentes das atuais e, se tal hipótese se concretizar, o 

cliente comprador se tornará responsável pelo desenvolvimento de seus fornecedores, 

assumindo, inclusive, o ônus advindo desse processo (LEENDERS, 1991). Portanto a relação 

Desempenho 

logístico 

Maturidade dos 

processos de 

planejamento logístico 



 

custo-benefício torna-se favorável a ambos, cliente e fornecedor, se ações proativas forem 

desenvolvidas com o objetivo de evitar o desempenho insatisfatóro do fornecedor e, por 

conseguinte, o rompimento da relação comercial. 

 

Se for levado em consideração o fato de que no relacionamento de compra e venda é genuína 

a troca de interesses, a escolha do tema deste trabalho justifica-se ainda mais, uma vez que 

dele se espera que, de posse dos resultados obtidos a partir da aplicação dos modelos de 

maturidade de McCormack et al. (2003) e de desempenho de Moberg et al. (2004), seja 

possível munir profissionais da área de suprimentos de conhecimento capaz de levá-los a 

estabelecer procedimentos internos com vistas a minimizar, no que lhes couber, os fatores que 

contribuem para o desempenho insatisfatório de seus fornecedores. 

 

A preocupação cada vez maior com o fato de que empresas (clientes e fornecedores) 

extinguem-se por não terem se adequado em tempo hábil às expectativas do mercado traz a 

julgamento a necessidade de se quebrarem alguns paradigmas, dentre eles a pressunção de 

que são os clientes ou os fornecedores que, unilateralmente, ditam as regras do jogo 

comercial. Nesse sentido, o aprimoramento da Gestão da Cadeia de Suprimentos, SCM 

(Supply Chain Management), pode apresentar importante contribuição na obtenção de um 

processo mais uniforme e previsível ao longo da cadeia. 

 

Às vezes, o conflito de interesses pode minar a tentativa de estreitamento da relação cliente-

fornecedor. Nos casos em que se verifica a incidência dessa questão, as alternativas não são 

tantas: opta-se pela ruptura ou pelo desafiador trabalho de conhecimento e ajuste recíprocos, 

com vistas ao alcance do estágio desejado por ambos (HARRINGTON, 1988).  

 

Nesse contexto, este trabalho justifica-se pelo interesse por um conhecimento mais apurado 

das relações existentes entre maturidade e desempenho no âmbito dos processos logísticos das 

empresas. A busca por esse conhecimento permitirá uma melhor compreensão dos resultados 

advindos das práticas logísticas, bem como oferecerá possibilidades de melhorias no desenho 

e no desempenho dos processos logísticos.  

 

Partindo-se de um pressuposto meramente intuitivo, espera-se que quanto mais uma empresa 

se esmere na busca da excelência de seus processos logísticos, incluindo o planejamento, o 

fornecimento, a execução, a entrega e os controles através da tecnologia da informação, maior 



 

será seu desempenho logístico, porém isso pode não se configurar como uma verdade 

absoluta. Desta forma, é possível que, de um lado, os fornecedores entendam que estão 

realizando tudo o que se faz necessário para o alcance do melhor desempenho, no entanto, do 

outro lado, clientes continuam almejando o aprimoramento do desempenho logístico de seus 

fornecedores.  

 

Isso posto, entender a relação entre os construtos “maturidade” e “desempenho” sob a 

percepção do fornecedor e do cliente possibilitará, dentre outros avanços, o desenvolvimento 

de práticas empresariais que visam à maior sinergia na relação cliente-fornecedor quando se 

opta pela atenuação das fraquezas e pela exploração das forças (PORTER, 1986). 

 

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Competitividade e desempenho 

 

Há muito, a temática “competitividade” tem sido intensamente estudado, por ser um dos 

elementos mais exigidos na gestão estratégica das empresas. Por definição, tem-se por 

competitivo aquele que está preparado para suportar a presença de concorrentes em uma 

mesma esfera de atuação, sem regredir ou perder sua posição no ranking. Nesse contexto, 

alguns autores, dentre eles Hamel e Prahalad (1995), entendem que ser competitivo é ter 

maior produtividade, possuindo vantagem sustentável frente à concorrência. 

 

Por sua vez, Porter (1985) considera que são três as estratégias competitivas: de custo, de 

diferenciação e de foco. Segundo o autor, tais estratégias fortalecem ou projetam o 

posicionamento da empresa no segmento em que atua. Porter (1985) associa a 

competitividade das empresas ao desempenho dos fornecedores com os quais contam para 

explorar seu negócio. O autor considera que o desempenho do fornecedor pode impactar 

direta ou indiretamente os resultados do cliente comprador, sendo que esse impacto pode ser 

positivo ou negativo. Conforme apresentado no QUADRO 1, considerando a estratégia focal 

da empresa, a intensidade da dependência do desempenho satisfatório dos fornecedores pode 

variar. O grau 1 impacta diretamente o alcance das metas, o grau 2 impacta esse alcance 

indiretamente, e o grau 3 impacta indireta e discretamente o atingimento da meta. 

 

QUADRO 1 

As estratégias de Porter e o desempenho 

 

Estratégia 

 

Ponto Central 

Grau de dependência do 

desempenho de 

fornecedores para 

alcance da estratégia 

Liderança em custos 

Excelência operacional. A empresa 

está estruturada de forma que seu 

custo total seja sempre menor que 

os de seus concorrentes. 

1 

Liderança em 

diferenciação 

O produto ou o serviço oferecido 

pela empresa é considerado único. 

Inovação e relacionamento estreito 

com os clientes 

2 

 

Liderança em foco 

 

 

Atendimento a nichos específicos 

 

3 

     Fonte: Adaptado de PORTER, 1985. 



 

 

Alinhando-se ao pensamento de Porter (1985), admite-se então que participar do 

aprimoramento do nível de maturidade dos fornecedores (considerando que este se relaciona 

com o desempenho) passou a ser estratégico. 

 

2.2 Gerenciando a cadeia de suprimentos  

 

Constata-se que, em muitos ambientes (acadêmicos e empresariais), não é incomum a 

compreensão equivocada dos conceitos (i) Cadeia de Suprimentos (Supply chain); (ii) 

Logística e (iii) Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management). Tal 

compreensão explica-se, provavelmente, pela forma como esses conceitos se relacionam e se 

vinculam. 

 

Cadeia de suprimentos  

 

Para Lambert, Cooper e Pagh (1998), cadeia de suprimentos é o alinhamento de empresas por 

meio das quais produtos e serviços são levados ao mercado. Para Mentzer.(2001), configura-

se como  uma cadeia de suprimentos todo agrupamento de três ou mais entidades 

(organizações ou indivíduos) diretamente envolvidos de montante a jusante nos fluxos de 

produtos, serviços, finanças e/ou informação para atendimento ao cliente. Já para Pires 

(2009), a cadeia de suprimentos constitui-se de uma rede de companhias autônomas, que são 

efetivamente responsáveis pela obtenção, produção e liberação de um determinado produto 

e/ou serviço ao cliente final. Embora não haja conflito entre as ideias dos autores, algumas 

definições se expressam de forma mais compreensível e prática. A definição de Mentzer 

(2001), por exemplo, remete imediatamente ao arranjo simples de apenas três atores 

principais: fornecedor, organização e cliente ou consumidor. Porém, analisando-se o 

desdobramento desse arranjo aparentemente simples, fica evidenciado que a cadeia de 

suprimento será tão complexa quanto complexo for o processo produtivo do bem ou serviço a 

ser entregue.   

 

A correta compreensão da cadeia de suprimentos, especificamente os papéis dos membros 

primários e de apoio, segundo Lambert, Cooper e Pagh (1998), permite intervenções e ações 

proativas de tal forma que o objetivo maior da cadeia seja alcançado, ou seja: proporcionar 



 

elevado nível de satisfação ao cliente e, por conseguinte, garantir retorno satisfatório aos 

acionistas. Para tanto, alguns quesitos na cadeia de suprimentos são indispensáveis, tais como 

o balizamento de informações e a coordenação estreita do processo produtivo. Segundo esses 

autores, o nível ocupado por cada um dos elos na cadeia de suprimentos requer um grau de 

desempenho diferenciado, conforme demonstrado na FIG. 2.  

 

 

FIGURA 2 - Estrutura da rede de uma cadeia de suprimentos 

Fonte: LAMBERT, COOPER e PAGH, 1998.  

 

Logística 

 

Entre as várias definições de Logística, para elucidar a compreensão das abordagens contidas 

na presente pesquisa, foi destacada aquela desenvolvida pelo Council of Logistics 

Management, que diz que a logística é a parte contida na cadeia de suprimentos responsável 

por planejar, implantar e controlar o fluxo eficiente e satisfatório de matérias-primas, estoques 

em processo e produtos acabados e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, visando atender, em todos os aspectos, os objetivos dos clientes.  

 

Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

Nos dias de hoje, inovar também se tornou desafio. À medida que o tempo passa e que os 

produtos se tornam cada vez mais semelhantes, elevar o grau de satisfação do cliente ou 



 

consumidor tem sido tarefa por demais desafiadora. A satisfação do cliente está diretamente 

relacionada ao valor que ele percebe no produto ou no serviço recebido, sendo que esse valor 

está associado às características que ele, cliente, mais valoriza. Devido a essa realidade, já não 

há espaço no mercado para as empresas que se limitam a investigar, adequar e gerenciar 

apenas seus processos, suas atividades. Para possibilitar resultados mais satisfatórios em todos 

os estágios da cadeia que tem como objetivo excelência na entrega do produto final, torna-se 

necessária uma compreensão mais profunda das relações existentes entre os elos da cadeia. 

 

Diferentemente da congruência percebida entre os autores ao definirem a cadeia de 

suprimentos, os conceitos de Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) definidos por 

diferentes autores remetem a focos diferenciados.  Segundo o Council of Supply Chain 

Management Professional’s (CSCMP), a GCS consiste no planejamento e gerenciamento de 

todas as atividades que envolvem fornecimento, vendas, transformação e todas as atividades 

da gestão logística. Elas também incluem a coordenação e a colaboração dos parceiros, que 

podem ser fornecedores, intermediários, prestadores de serviços, terceiros e consumidores.  

 

Segundo Ballou (1993), a gestão da cadeia de suprimentos integra a gestão de fornecimento e 

demanda entre e através das empresas. Mentzer (2001) conceitua a GCS como sendo 

atividades de coordenação sistêmica e estratégica das funções de negócios tradicionais e 

táticas por meio de funções de negócios dentro de uma empresa particular, por meio de 

negociações na cadeia de suprimentos, com o objetivo de melhorar o desempenho a longo 

prazo de uma empresa individual, bem como de uma cadeia completa. 

 

Segundo Batalha e Silva (2001), a GCS compreende o desenvolvimento de um conjunto de 

atividades de produção e distribuição coordenadas de tal maneira que permite à empresa 

reagir mais prontamente às oportunidades de negócio. Por mais diferenciadas que sejam as 

formas de abordagem do tema, não restam dúvidas de que, na essência, a gestão da cadeia de 

suprimentos implica o gerenciamento da cadeia produtiva, de ponta a ponta. 

 

À luz das definições abordadas, analisando-se os elos da cadeia de suprimentos, têm-se como 

elos fundamentais as figuras do cliente e do fornecedor. No entanto, há de se considerar que, 

sob o ponto de vista logístico, todas as empresas na cadeia ora são clientes, ora fornecedores 

(LAMBERT; COOPER: PAGH (1998). Sob esse olhar, é possível admitir que um 

determinado fornecedor receba de seus clientes as mesmas expectativas, recomendações, 



 

advertências a que ele – fornecedor – submete os seus subfornecedores, gerando assim um 

ciclo. A FIG. 3 mostra essa mutação de papéis na cadeia de suprimentos. As empresas do 

grupo ”A”, em uma primeira análise, representam os fornecedores, cada qual com seus 

subfornecedores. A empresa focal representa o cliente central que, por sua vez, tem clientes 

(grupo “B”) que têm clientes. Também pela FIG. 4, é possível perceber que a relação cliente-

fornecedor é variável quanto ao posicionamento. Assim, quaisquer recomendações no âmbito 

da gestão da cadeia logística são aplicáveis tanto para clientes, quanto para fornecedores, 

variando apenas o ponto de vista. 

 

 

 

     FIGURA 3 - Elos da cadeia de suprimentos 

     Fonte: Adaptada do modelo de LAMBERT, COOPER ; PAGH, 1998. 

 

2.3 Modelos de maturidade 

 

Nas mais diversas áreas do conhecimento, o conceito de maturidade pode ser utilizado, sendo 

considerável o número de modelos desenvolvidos ao longo dos anos de 1990 para os mais 

variados segmentos e objetivos (LOCKAMY; MCCORMACK, 2004). Entre outras 

aplicações, constata-se o desenvolvimento de modelos de maturidade para incrementar a 

capacitação de empresas em determinada área ou segmento, gerenciar processos de tecnologia 

da informação, desenvolver pessoas no âmbito empresarial, integrar equipes de produtos, 

incrementar a segurança de sistemas, inclusive gerenciar processos logísticos. 

A B 



 

 

Atualmente, o conceito de maturidade vem sendo utilizado para demonstrar o estágio no qual 

se encontram os processos e atividades de uma determinada empresa e como se desenvolvem. 

Cada vez mais, as organizações têm utilizado o conceito de maturidade para aprimorar seus 

produtos, serviços e também para estabelecer caminhos sistemáticos (WHITE; YOSUA, 

2001). 

 

Com o objetivo de criar uma metodologia de avaliação ou um aferidor do grau de evolução da 

maturidade na gestão de processos de qualidade, Crosby (1979) – precursor na área de 

desenvolvimento de modelo de maturidade – desenvolveu o “grid de maturidade em gerência 

da qualidade”, que se divide em cinco estágios de maturidade: (1) Incerteza; (2) Despertar; (3) 

Esclarecimento; (4) Sabedoria; e (5) Certeza. Em um outro nível, o grid se divide também em 

seis categorias gerenciais (1) Compreensão e atitude da gerência; (2) Status de qualidade da 

empresa; (3) Sistemática para a resolução de problemas; (4) Custo da qualidade como 

percentual das vendas; (5) Medidas da melhoria da qualidade; e (6) Sumário de possibilidades 

da companhia no setor da qualidade (CROSBY, 1979). 

 

No QUADRO 2, podem ser observados os cinco níveis de maturidade originalmente 

propostos no modelo de Crosby (1979) que evidenciam a ideia de progressão da capacitação 

empresarial na gestão de seus processos. 

 

 

 
QUADRO 2  

Grid de maturidade 

 

Nº 

 

 

Nível 

 

Descrição 

1 
Incerteza 

 
Falta de compreensão e apreço pelo problema em geral. 

2 Despertar 
Reconhecer o problema e o valor do processo para os negócios. 

 

3 Esclarecimento 

Iniciar melhorias e aprender mais sobre novas ou já existentes 

formas de promover avanços adicionais aos esforços de 

trabalho. 

 

4 Sabedoria 

Participação pessoal nos processos e nas melhorias. 

Valorizar continuamente o aprimoramento do processo. 

 

5 Certeza 

Considerar a gerência do processo como sendo uma parte 

essencial do sistema organizacional. 

 

Fonte: Adaptado de CROSBY, 1979. 



 

 

O modelo desenvolvido por Crosby (1979) mostra com clareza ciclos de gradativos 

progressos na conscientização da existência do problema e no foco para sua resolução. O 

modelo aponta para o amadurecimento de processos internos e, por causa de sua abrangência, 

inspirou o desenvolvimento de outros modelos, como o modelo de maturidade de capacitação 

CMM (Capability Maturity Model), direcionado ao desenvolvimento de softwares que, por 

sua natureza, dependem diretamente de mão de obra, sujeitando-se, portanto, a variações da 

eficiência e eficácia da intervenção humana. Guardando analogia com o modelo de Crosby, o 

CMM propõe uma estrutura de cinco níveis que permitem estratificar a posição ocupada pela 

empresa desenvolvedora de softwares com relação à maturidade de seus processos gerenciais. 

A FIG. 4 sintetiza o conteúdo dos cinco níveis propostos pelo CMM. 

 

 

     

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Otimizado 

Processos são 

melhorados 

continuamente, 

baseando em um 

entendimento 

quantitativo das 

causas de 

variação. 

    

 

4 

 

 

Quantitativamente 

gerenciado 

 

Processos medidos e controlados, 

utilizando-se estatística e outras 

técnicas quantitativas. 

   

3 

 

Definido 

 

Processos caracterizados pela organização, entendidos e 

descritos em padrões, ferramentas e métodos. 

  

2 

 

Otimizado 

 

Processos são planejados, executados, medidos e controlados. 

 

1 

 

Inicial 

 

Processos imprevisíveis, reativos e pobremente controlados 

 

FIGURA 4 - Níveis CMM 

Fonte: Adaptado de SEI, 2000, por OLIVEIRA, 2006. 

 

A partir do SEI-CMM, muitos outros modelos foram desenvolvidos visando não somente 

definir o nível de amadurecimento dos processos das empresas, mas também o que deve ser 

feito para assegurar sua evolução ao longo do tempo. Para Cleland (1999), a partir dos 

modelos de maturidade, tornou-se estratégico determinar o estágio de amadurecimento das 

práticas desenvolvidas nas empresas visando estabelecer um plano de ação, de modo a atingir 

as metas determinadas pelo corpo gerencial. 

  

 



 

2.4 Modelos de maturidade no gerenciamento dos processos logísticos 

 

 

Dentre os vários modelos de maturidade desenvolvidos a partir de Crosby (1979), na área 

logística os principais modelos atualmente utilizados pelas empresas para avaliar o 

desempenho dos seus processos logísticos são: SCOR (Supply Chain Operations Reference 

Model); CSC Framework; Supply Chain Maturity Model e Business Process Orientation 

Maturity Model, conforme demonstrado no QUADRO 3.  

 
QUADRO 3 

Principais modelos de maturidade atualmente utilizados pelas empresas 

Modelo 

 

Desenvolvedor Objetivo 

 

 

 

CSC Framework 

 

 

 

CSC (Computer Sciences 

Corporation) 

Identificar o estágio de 

desenvolvimento da função 

logística nas empresas 

pesquisadas, considerando-se os 

níveis de excelência nos cinco 

estágios de maturidade na cadeia 

de suprimentos (POIRIER, 

2003; QUINN, 2004).  

Supply Chain Maturity 

Model 

PRTM Management Consultants 

e PMG (Performance 

Measurement Group) 

Definir quatro dos cinco estágios 

de capacidade operacional 

(PMG, 2005). 

 

Business Process 

Orientation Maturity 

Model 

 

Instituto de Engenharia de 

Software da Carnegie Mellon 

University  

Demonstrar a possibilidade de 

aumento do desempenho global 

das empresas por meio de uma 

visão estratégica de seus 

processos (LOCKAMAY; 

MCCORMACK, 2004). 

       Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2006.  

 

 

CSC Framework  

 

O CSC Framework foi testado pela primeira vez em 2009 e teve como objetivo principal 

identificar o estágio de desenvolvimento da função logística nas empresas pesquisadas, 

considerando-se os níveis de excelência nos cinco estágios de maturidade na cadeia de 

suprimentos segundo Poirier e Quinn (2004, apud Oliveira, 2006), quais sejam: 

 

Nível 1: A melhoria dos processos funcionais é priorizada, e esforços são envidados para 

que as diferentes áreas funcionais das empresas que compõem a cadeia de 

suprimentos sejam integradas. No nível 1, o número de fornecedores é 

drasticamente reduzido para possibilitar maior integração dos Sistemas de 

Informação com os demais integrantes da cadeia de suprimentos. 



 

 

Nível 2: As atenções estão voltadas para a logística com foco na utilização dos ativos e a 

efetividade de sua distribuição física. As áreas de planejamento, programação e 

controle da produção receberão maiores cuidados considerando a necessidade do 

gerenciamento da demanda. 

 

Nìvel 3: Os processos da empresa são redesenhados, e parcerias estratégicas são formadas. 

Relações estreitas com provedores de serviços logísticos são estabelecidas. Neste 

nível, os interesses são compartilhados, e aliados trabalham juntos. 

 

Nível 4: A excelência dos processos já começa a despontar. Ferramentas mais sofisticadas 

são utilizadas, entre elas o ABC (Activity Based Costing) e o Balanced Scorecard. 

Para garantir o compartilhamento em tempo real de todas as informações relevantes 

em cada ponto ou nódulo da cadeia de valor, as tecnologias de e-commerce são 

consideradas cruciais para este nível. 

 

Nível 5: Trata-se do nível mais desejado, porém de difícil alcance. Neste nível, há 

predominância de completa integração entre os elos da cadeia de suprimentos, 

surtindo resultados consideráveis na previsibilidade de pedidos em tempo 

significativamente inferior. Neste nível, as redes estão completamente conectadas 

eletronicamente.  

 

Os cinco estágios de maturidade descritos se relacionam a níveis hierárquicos de maturidade, 

onde o quinto nível aponta para o estágio máximo de organização, integração, alianças 

estratégicas e sinérgicas, além de total interatividade por meio de redes eletronicamente 

conectadas. Segundo os autores Poirier e Quinn (2004), foco e disciplina são fundamentais 

para o alcance deste estágio. 

 

Business Process Orientation Maturity Model – BPO 

 

Oliveira (2006), em sua investigação sobre modelos de maturidade em processos logísticos, 

utilizou-se do Business Process Orientation Maturity Model - BPO Model, cuja síntese 

encontra-se demonstrada no QUADRO 4, abaixo: 

 



 

QUADRO 4 

Os cinco níveis do BPO 

Modelo de Maturidade de Desempenho Logístico 

Níveis de 

Maturidade 
Características 

1º - ad hoc 

(restritos) 

 práticas logísticas desestruturadas e mal-definidas; 

 medidas de processos não são aplicadas e estruturas organizacionais 

e de trabalho não são baseadas em processos horizontais na cadeia 

        de abastecimento; 

 o desempenho é imprevisível, e os custos são elevados; 

os níveis de cooperação funcional e de satisfação dos clientes são 

baixos. 

2º - definidos  os processos básicos do SCM (“supply chain management”,  

gerenciamento da cadeia de abastecimento) são definidos e 

documentados; 

 não há alteração no trabalho nem na estrutura organizacional; 

 o desempenho é um pouco mais previsível; 

 a superação de silos organizacionais exige um esforço considerável, e 

os custos são altos; 

 os níveis de satisfação do cliente melhoram, porém continuam 

baixos, comparativamente aos níveis alcançados pelos concorrentes. 

3º - vinculados  aplicação de princípios de SCM; 

 a  estrutura organizacional prepara-se para a horizontalização, a partir 

da criação de autoridades superiores às unidades funcionais; 

 a  cooperação entre funções intraorganizacionais, vendedores e 

clientes materializa-se sob a forma de equipes que compartilham 

medidas comuns ao SCM e de objetivos de abrangência horizontal na 

cadeia de abastecimento; 

 a previsibilidade do desempenho aumenta, e a empresa começa a 

acertar seus alvos com mais frequência; 

 esforços de melhoria contínua tomam forma, com o objetivo de 

eliminar a raiz dos problemas e alcançar, assim, melhoria incremental 

no desempenho. 

4º - integrados  a empresa, os fornecedores e os clientes cooperam mais 

estrategicamente no nível dos processos; 

 estruturas organizacionais e atividades estão baseadas nos princípios 

do SCM, e as funções tradicionais, quando relacionadas aos 

processos da cadeia de valor expandida, começam a desaparecer; 

 métricas de desempenho para a cadeia de abastecimento são 

utilizadas, surgindo também práticas avançadas e baseadas na 

colaboração; 

 os objetivos de melhoria de processos são direcionados para equipes 

e alcançados com confiança. 

5º - estendidos  a competição é baseada em cadeias de abastecimento 

multiorganizacionais; 

 surgem equipes de SCM multiorganizacionais com processos 

expandidos, objetivos e figuras de autoridade reconhecidas ao longo 

da cadeia; 

 confiança e interdependência formam a base de sustentação da cadeia 

de abastecimento estendida; 

 o desempenho de processos e a confiabilidade do sistema estendido 

são mensurados; 

 a  cadeia de abastecimento é tomada por uma cultura horizontal 

focada no cliente; 

 investimentos na melhoria do sistema são compartilhados, assim 

como os retornos sobre esses investimentos. 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2006. 



 

Analogamente ao modelo de Crosby (1979), o BPO considera a evolução e o aprimoramento 

de práticas e processos na organização, por meio de ciclos, partindo de situações 

desestruturadas e mal definidas para o completo envolvimento do corpo gerencial, com 

investimentos na melhoria de sistemas e retornos sobre esses investimentos. 

 

O BPO enfatiza a possibilidade de aumento do desempenho a partir de uma visão estratégica 

de processos. As questões constantes do questionário utilizados na presente pesquisa foram 

elaboradas a partir do modelo de McCormack (2004). 

 

Supply Chain Maturity Model  

 

Caracterizado pela definição de quatro dos cinco estágios de capacidade operacional, o 

Supply Chain Maturity Model defende a maturidade como um processo evolutivo, a começar 

da priorização da melhoria dos processos logísticos, culminando com clientes e fornecedores 

trabalhando juntos na definição de alvos comuns de desempenho. Nos estágios intermediários 

(integração interna e externa) processos são definidos e parceiros estratégicos selecionados. 

 

Os modelos de maturidade apresentados guardam certa semelhança, ao demonstrarem que os 

processos possuem ciclos de vida ou estágios de desenvolvimento que podem ser 

explicitamente definidos, gerenciados, medidos e controlados ao longo do tempo; no entanto é 

necessário que haja foco e disciplina para se levarem adiante as etapas que conduzem ao 

gradativo amadurecimento.  

 

2.5 Sistemas de mensuração de desempenho 

 

O construto “desempenho” está inserido em praticamente todos os segmentos que envolvem, 

dentre outras, as relacões humanas e comerciais. Apresentar um bom desempenho tornou-se 

meta das organizações e das pessoas (SOUZA, 2002). Para esse autor, o desempenho das 

organizações está relacionado com a eficiencia e a eficacia com as quais os processos são 

realizados e como estes processos são percebidos pelos clientes. Assim, a mensuração de 

desempenho de uma empresa poderia ser definida como a identificação do resultado que tais 

processos ou ações provocam em seus clientes finais durante determinado período. Segundo 

Souza (2002), mensurar o desempenho tem como objetivo diagnosticar e analisar o impacto 



 

(negativo ou positivo) refletido nos clientes, promovendo, a partir de então, movimentos de 

aprimoramento de ações e processos.  

 

De acordo com Fleury e Lavalle (2000), as empresas que buscam eficiência têm como pré-

requisito a alta qualidade dos serviços prestados ao cliente final, no entanto as empresas que 

despertam em seus clientes a percepção de eficiência e efetividade agregam valor ao seu 

desempenho. 

 

Segundo Oliveira (2006), entende-se por eficiência a medida de quão economicamente os 

recursos da empresa são utilizados quando proporcionam um determinado nível de satisfação 

a seus clientes. Já a efetividade refere-se à extensão em que os requisitos dos clientes são 

atendidos.  

 

Alguns conceitos inerentes ao desempenho foram definidos por Oliveira (2006): 

 

• Mensuração do desempenho: processo concernente à quantificação da eficiência e 

efetividade de uma ação. 

• Medida de desempenho: métrica utilizada para quantificar a eficiência e/ou efetividade de 

uma ação. 

• Sistema de mensuração de desempenho: conjunto de métricas utilizadas para quantificar 

tanto a eficiência quanto a efetividade de ações. 

 

Neely et al. (1995) entendem que os sistemas de mensuração de desempenho podem ser 

examinados em três diferentes níveis:  

a) medidas individuais de desempenho;  

b) conjunto de medidas de desempenho; e  

c) relação entre o sistema de mensuração de desempenho e o ambiente no qual opera esse 

sistema. 

 

Nesse sentido, é compreensível a razão pela qual as empresas elaboram sua própria 

sistemática de mensuração de desempenho, sendo elas tão diversificadas entre si. Não se pode 

garantir que os resultados de desempenho esperados por uma empresa em relação aos seus 

fornecedores sejam os mesmos que aqueles esperados por outra, ainda que esta última esteja 

inserida no mesmo mercado que a primeira. Isso se explica, por exemplo, pelo ambiente no 



 

qual estão inseridas, pelos objetivos, metas, dentre outros fatores. Ocorre também que, muito 

embora o interesse pelo conhecimento de questões relativas à mensuração de desempenho 

seja expressivo, por parte dos gerentes das empresas, não é raro constatar que nem mesmo 

eles sabem ao certo o que deve ser mensurado e como deve ser mensurado. 

 

Neely et al. (1995) destacam o fato de que diferentes ferramentas de mensuração têm sido 

desenvolvidas nos últimos anos, assim como têm sido utilizados diversos critérios para o 

desenho de sistemas de mensuração. No entanto uma abordagem de aplicação genérica para a 

mensuração de desempenho não parece ter sido, até o presente momento, integralmente 

desenvolvida. Os autores argumentam que diferentes tipos de sistemas requerem 

características de mensuração de sistemas específicas. Conclui-se, então, que diferentes 

empresas, de áreas diferentes ou não, aplicam diferentes métricas de desempenho 

(MCCORMAK et al., 2003). 

 

Beamon (1999) investigou as medidas que são normalmente utilizadas para medir o 

desempenho de cadeias de suprimentos e concluiu que os modelos, predominantemente, 

utilizam dois diferentes grupos de medidas de desempenho: custo e uma combinação de custo 

e responsividade a clientes. Custos podem envolver os operacionais e os de estoque. Medidas 

de responsividade a clientes incluem tempos de entrega, probabilidade de falta de estoque e 

taxas de preenchimento. 

 

Como alternativa aos dois grupos predominantes – responsividade e custo –, Beamon (1999) 

sugere três tipos de medidas para monitorar o desempenho da cadeia de suprimentos: 

 

a)  medidas de recursos – incluem níveis de estoque, requisitos de pessoal, utilização de 

equipamentos, utilização de energia e custo;  

b)  medidas de resultados – incluem responsividade ao cliente, qualidade e quantidade do 

produto final produzido;   

c)  medidas de flexibilidade – incluem a habilidade de acomodar flutuações de volume e 

tempo de fornecedores, fabricantes e clientes. Para Beamon (1999), o sistema de 

mensuração de desempenho precisa conter, no mínimo, uma medida individual para 

cada um dos três tipos de medidas identificadas. 

 



 

Com base nessa nova divisão proposta, Beamon e Chen (2001) realizaram uma pesquisa 

visando analisar o desempenho comparativo de diferentes cadeias de suprimentos. Para tanto, 

foram utilizados cinco indicadores de desempenho, conforme apresentado no QUADRO 5. 

 

 

QUADRO 5 

Sistema de mensuração para cadeias de suprimentos 

 

Categoria de medida de desempenho 

 

Medida 

 

Recursos 

 

Média periódica de níveis de estoque 

 

Média de custo de transporte 

 

Resultados 

 

% de stockout 

 

% de pedidos não atendidos 

 

Flexibilidade 

 

Flexibilidade de volume 

Fonte: OLIVEIRA, 2006.  

 

Atualmente, um dos mais largamente reconhecidos modelos de mensuração de desempenho é 

o Balanced Scorecard – BSC (KAPLAN e NORTON, 1996), desenvolvido por Kaplan e 

Norton e popularizado por esforços de marketing das principais empresas de consultoria. Nas 

reuniões, encontros e seminários gerenciais, a expressão balanced scorecard é mencionada 

inúmeras vezes. Esse é, no entanto, apenas um dos vários modelos de mensuração de 

desempenho que têm sido propostos. Segundo os autores, uma empresa necessita de um 

conjunto balanceado de medidas que cubram as dimensões financeiras e não financeiras de 

desempenho. O BSC é um sistema de mensuração de desempenho capaz de prover 

informações suficientes aos gerentes para responder às seguintes questões:  

 

• Como vemos nossos acionistas? – perspectiva financeira; 

• Em que precisamos ter excelência? – perspectiva de negócios interna; 

• Como nossos clientes nos veem? – perspectiva dos clientes; e 

• Como podemos continuar a melhorar e a criar valor para nossos clientes? – perspectiva da 

inovação e aprendizado. 

 



 

Ao acrescentar novas perspectivas (processos internos, clientes, inovação e aprendizagem) à 

perspectiva financeira, o BSC conquistou grande penetração na comunidade empresarial, à 

medida que possibilitou o acesso a elementos de desempenho fundamentais para o esforço 

sistêmico visando ao desenvolvimento e à implantação das atividades de planejamento 

estratégico.  

 

Para Keegan et al. (1989), o processo de decisão do que medir consiste em três passos 

principais. O primeiro envolve olhar para a estratégia – definindo os objetivos estratégicos da 

empresa e determinando como eles poderiam ser traduzidos em objetivos divisionais e ações 

de gerenciamento individuais. O segundo envolve derivar um apropriado conjunto de 

medidas, inserindo dados na matriz de mensuração de desempenho. O terceiro foca na 

inserção do sistema de mensuração de desempenho no pensamento gerencial. 

 

Keegan et al. (1989) propuseram um sistema de mensuração de desempenho similar ao BSC: 

a matriz de mensuração de desempenho. Como o BSC, sua força está na maneira como 

procura integrar diferentes dimensões de desempenho. O fato de utilizar termos genéricos, 

como interno, externo, custo e não custo aumenta sua flexibilidade.  

 

Eles também sugerem que a melhor abordagem para decidir o que medir é iniciar com cinco 

medidas genéricas – qualidade, satisfação do cliente, velocidade, redução de custos de 

produtos/serviços, fluxo de caixa de operações – e, então, simplesmente, derivar os restantes, 

certificando-se de que cada um deles esteja: (1) integrado, tanto hierarquicamente quanto ao 

longo das funções de negócio, e (2) baseado em uma completa compreensão dos 

direcionadores de custo da organização. 

 

A exposição dos diferentes modelos tanto de maturidade quanto de mensuração de 

desempenho torna clara a percepção de que a escolha dos modelos a serem implementados em 

uma determinada empresa dependerá de decisões do corpo gerencial e do alinhamento com o 

seu planejamento estratégico. 

 

 

 

 

 



 

2.6 O relacionamento cliente e fornecedor 

   

Conforme apresentado nos modelos de maturidade e desempenho, o estágio de bom 

relacionamento entre cliente e fornecedor, com objetivos comuns são aqueles mais elevados e 

de difícil alcance. Segundo Band (1997), variadas são as formas de relacionamento entre 

cliente e fornecedor, sendo que, para o alcance da sinergia necessária ao estabelecimento de 

cooperação recíproca, algumas etapas deverão ser vencidas: (1) tanto fornecedor quanto 

cliente estão incertos quanto ao nível de comprometimento da outra parte no esforço de 

cumprir o acordo; (2) o cliente é pressionado a cumprir um objetivo relacionado aos custos, e 

o fornecedor pressionado a aumentar o volume dentro do orçamento; (3) o cliente tenta obter 

o controle de pedidos, e o fornecedor procura garantir o negócio devido a investimentos 

realizados; (4) ambos os lados buscam a criação de um novo relacionamento que traga 

benefício mútuo; (5) ambas as partes devem abrir mão do interesse pessoal e da 

independência em favor da lealdade, a fim de se obter uma aliança; (6) passa-se a discutir 

novos valores, tais como investimento em equipamentos, resolução de problemas e melhoria 

contínua, para garantir a aliança realizada; (7) cliente e fornecedor são parceiros, obtendo 

margens maiores de lucro, qualidade assegurada, tempo de resposta e estoques menores e 

produção flexível.  

 

A área de suprimentos dentro das empresas ocupa um lugar diferenciado por conhecer, de um 

lado, as necessidades da organização e, de outro, as dificuldades dos fornecedores. “Portanto, 

ocupa um lugar inigualável de onde é possível identificar oportunidades para a organização, 

que talvez não sejam aparentes para os outros.” (LEENDERS, 1991, p. 5). Levando-se em 

consideração que cada organização tem as suas peculiaridades, as compras e contratações 

frequentes requerem cuidados diferenciados daqueles presentes nos casos de compras 

esporádicas. Segundo Leenders (1991), ainda que quantidades e preços sejam idênticos, o que 

constitui excelente valor para uma organização pode não ter valor para outra.  

 

Contar com fornecedores que honram seus deveres e obrigações já é um indicador de 

relacionamento promissor. Ocorre que até mesmo as grandes empresas e fabricantes incorrem 

em inadimplementos, relativos ao descumprimento das cláusulas contratuais, principalmente, 

no que diz respeito ao descumprimento dos prazos de entrega tanto de bens quanto de 

serviços. Diante desse cenário, a área de suprimentos desempenha o crucial papel de relevar, 

até onde possível, as dificuldades do fornecedor, considerando as necessidades da empresa.  O 



 

simples fato de relevar continuamente as dificuldades dos fornecedores induz a um ciclo 

vicioso de descumprimentos sucessivos que frequentemente culminam no desfazimento do 

relacionamento. 

 

No caso de mercadorias, as dificuldades de cumprimento de prazos são visivelmente de 

origem logística, em toda a sua cadeia. No caso de serviços, também se percebe ineficiência 

logística, porém, nesse caso, destaca-se comumente o problema da escassez de mão de obra. 

Assim, uma empresa que concorre no mercado de telecomunicações com organizações de 

grande porte, subordinada aos ditames legais para selecionar fornecedores e estabelecer 

parcerias, incorre no grande risco de perder competitividade ao enfrentar o rotineiro problema 

de materiais defeituosos, quantidades equivocadas, entregas atrasadas, preços inexequíveis ou 

excessivos, serviços inadequados e falta de continuidade. Todos esses fatores podem gerar 

significativos impactos negativos à organização (LEENDERS, 1991). 

 

Em um mercado cada vez mais agressivo na tentativa de contínua inovação, não é mais 

possível apenas falar sobre a necessidade de alta qualidade.  Cada vez mais, clientes-

compradores passam a exigir de seus fornecedores a comprovação de que os padrões atuais 

estão sendo alcançados e que padrões futuros ainda mais rígidos estão sendo estabelecidos 

como novas metas (LEENDERS, 1991). Segundo o autor, devido a essa interdependência, 

muitas são as ações necessárias para disciplinar os processos do comprador, do fornecedor e 

seus subfornecedores, cada um por sua vez, visando à obtenção de sucesso duradouro. Na 

medida em que novos modelos de relacionamentos entre cliente e fornecedor vão surgindo, as 

empresas se empenham na análise de aderência a esses modelos, considerando o negócio que 

exploram. Algumas, na busca incessante de aprimoramento, decidem precipitadamente por 

práticas nem sempre eficazes como aparentam ser ou, até mesmo, não aplicáveis para o que se 

quer obter. O QUADRO 6 reúne alguns modelos de relacionamento que  visam à interação de 

clientes e fornecedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 6 

Modelos de relacionamento cliente/fornecedor 

 

Tipo 

 

Aspectos 

apresentados como 

positivo 

 

Em que consiste 

 

Aspectos negativos 

 

Global Sourcing 

Fonte: KPMG 

 

qualidade, montagem 

de subsistemas, 

melhoria contínua de 

processos. 

melhor desempenho 

financeiro, maior 

competitividade, 

impacto no valor do 

acionista e partes 

interessadas. 

 

identificação, negociação e 

contratação de fornecedores 

internacionais capazes de 

oferecer as melhores 

condições de preço, 

qualidade e serviços 

encontradas no mundo 

 

inúmeros problemas 

logísticos e a precariedade 

da infraestrutura portuária 

e de transportes acaba por 

onerar esta prática 

 

Just In Time  

 

Marinho e 

Amato Neto 

(1997) 

 

redução de estoques, 

diminuição de 

leadtimes, aumento de 

produtividade e de 

flexibilidade, maior 

envolvimento e 

participação dos 

funcionários, melhoria 

da qualidade e melhora 

no relacionamento 

externo 

desenvolvimento de poucos 

fornecedores que deve 

iniciar a partir de um projeto 

e de um produto específico, 

seguido de uma monitoração 

constante da qualidade e 

pontualidade das entregas. A 

produção deve ser 

acompanhada perseguindo a 

eficiência dos trabalhos. 

Mínimos estoques e custos.  

O sucesso da implantação 

deste sistema depende de 

fornecedores que atendam 

pré-requisitos como 

disciplina, estabilidade da 

programação, confiança, 

compromisso, treinamento, 

infraestrutura. 

deficiência dos 

fornecedores em função 

das incertezas relativas à 

demanda.  

   (Continua) 



 

Continuação do QUADRO 6 – Modelos de relacionamento cliente/fornecedor 

 

Tipo 

 

Aspectos apresentados 

como positivo 

 

Em que consiste 

 

Aspectos negativos 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

Harrington 

 

Harrington (1988, p. 

184) 

 

Componentes e materiais 

recebidos serão 

funcionalmente aceitáveis 

ao longo do tempo;  

 

Menor número de 

fornecedores:  

menor carga de trabalho 

e mais proximidade.  

 

Menos flexibilidade e 

menor poder de 

negociação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes e adequações 

contínuos. 

Contrato de longa 

duração:  

alta qualidade e 

performance, além de 

diluição dos custos. 

 

Participação na 

capacitação e vínculo 

por longo prazo, 

dificultando novas 

parcerias 

Revisão de projeto: 

compartilhar projetos, 

ouvir e processar 

sugestões podem 

resultar na redução de 

custos, além de banir 

entendimentos 

equivocados. 

 

Vulnerabilidade: 

 

Compartilhamento de 

informações 

estratégicas 

 

Seminários para 

fornecedores: 

o seminário configura-

se como uma eficaz 

ferramenta para dirimir 

dúvidas possivelmente 

contidas nos contratos, 

pedidos de compra, ou 

especificações técnicas. 

Os seminários, 

especialmente se 

realizados no espaço do 

cliente-comprador, 

permitem uma 

aproximação benéfica 

entre as partes, 

permitindo que o 

fornecedor perceba em 

que cenário seus bens 

ou produtos serão 

aplicados. 

 

Reivindicações por 

parte dos fornecedores 

não convidados. 

Exposição do 

comprador.  

 

 

Controle de processos 

Acompanhamento, pelo 

cliente-comprador, das 

fases produtivas do 

produto; 

inspeção visual; 

solicitação de ensaios 

realizados em 

laboratórios 

credenciados; 

solicitação de 

apresentação de 

amostras e protótipos.  

 

(Continua) 



 

 

Continuação do QUADRO 6 – Modelos de relacionamento cliente/fornecedor 

 

Tipo 

 

Aspectos apresentados 

como positivo 

 

Em que consiste 

 

Aspectos negativos 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

Harrington 

 

Harrington (1988, p. 

184) 

 

 

 

 

 

 

Ajustes e adequações 

contínuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de 

incentivos 

No aspecto positivo 

(bonificações), os 

consumidores pagam o 

preço integral por uma 

qualidade não total e 

pagam bonificações à 

medida que a qualidade 

se aproxima de 100%. 

 

 

Abre precedentes para 

aceitação de 

desconformidade, além 

de admitir a 

impossibilidade de 

qualidade total. 

 

No aspecto negativo 

(penalidades) adota-se 

uma escala ascendente 

de descontos sobre o 

preço, sempre que a 

qualidade do material 

recebido for inferior 

àquela predefinida. 

A aplicação de 

penalidades pode 

desequilibrar a 

condição econômico-

financeira do contrato. 

Auditores de 

contratantes 

Trata-se de auditorias 

realizadas pelo cliente 

no fornecedor, com o 

objetivo de evitar que 

material inapropriado 

seja empregado na 

encomenda do cliente-

comprador. 

 

Represália por parte do 

fornecedor. Receio de 

invasão pelo cliente. 

Possibilidade de 

omissão de 

informações. 

 

Avaliação de 

fornecedores: 

exame sistemático das 

capacidades técnica e 

comercial dos 

fornecedores por parte 

dos clientes, por meio 

de análise de históricos. 

 

Possibilidade de 

omissão de 

informações. 

 

 Qualificação de 

fornecedores: 

estabelecimento de um 

padrão de qualidade do 

produto ou processo. 

Certificação de 

atendimento 

satisfatório. 

 

 

(Continua) 

 

 



 

Continuação do QUADRO 6 – Modelos de relacionamento cliente/fornecedor 

 

Tipo 

 

Aspectos 

apresentados como 

positivo 

 

Em que consiste 

 

Aspectos negativos 

 

 

Técnicas de 

Harrington 

 

Harrington 

(1988, p. 184) 

 

 

Ajustes e adequações 

contínuos. 

 

Relatório de qualidade 

Repasse de informações 

pelo cliente-comprador ao 

fornecedor de forma a 

auxiliá-lo na investigação 

das causas mais prováveis 

dos problemas, de forma 

a encurtar o processo de 

ação corretiva. 

 

 

 

Indicadores do 

fornecedor: 

aplicação de técnicas de 

avaliação; 

adoção de métodos 

adequados em relação ao 

nível de qualidade 

desejado e quantidade de 

recursos disponível. 

 

 

         Fonte: Elaborado pela autora. 

A mera intenção do cliente-comprador de certificar, qualificar e/ou desenvolver um 

fornecedor nem sempre é, de fato, bem-vinda, haja vista o receio e a insegurança percebida 

quanto à possibilidade de que seus clientes passem a interferir nos seus trâmites logísticos e 

gerenciais. Esse fato, inclusive, dificulta a aplicação de modelos de mensuração de 

desempenho. As empresas temem não atingir os níveis de exigência a que são submetidas 

pelos seus clientes (MARTINS, 1993), motivo pelo qual se torna imprescindível que cliente e 

fornecedor percebam a necessidade de interação visando à melhorias contínuas como meio 

para garantir a participação já alcançada no mercado, além da busca de novas fatias. Nesse 

contexto, Harrington (1998) elabora construtos fundamentais para melhor compreensão do 

assunto: a Certificação aplica-se quando um produto ou operação estão sendo produzidos em 

estrita conformidade com as respectivas especificações. A Qualificação, segundo o autor, 

aplica-se quando há constatação de que o fornecedor pode produzir repetidamente 

produtos/serviços de alta qualidade. A qualificação consiste na aceitação do desempenho de 

um processo completo, compreendendo várias operações que já foram certificadas 

individualmente.  

 



 

Segundo Martins (1993), o desenvolvimento de um fornecedor é um conjunto de ações 

sistemáticas dentro da organização que visa criar e manter uma rede de fornecedores aptos ao 

fornecimento de bens e serviços com a devida competência. No processo de desenvolvimento, 

o cliente-comprador se empenha em auxiliar o fornecedor a obter as condições necessárias 

para o fornecimento nas condições desejáveis. A interação entre ambos é alta o bastante para 

permitir que a qualidade do produto ou serviço seja alcançada devido a esforços comuns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 METODOLOGIA 

 

Considerando os conceitos de Malhotra (2001), este trabalho é de natureza descritiva e visa 

explorar o tema estudado, levando em consideração sua complexidade, os problemas dele 

oriundos e a possível contribuição para um processo de mudança, conforme preconizam 

Raupp e Beuren (2004).  

 

Tomando por referência a proposta de Gil (1999), esta pesquisa tem as seguintes 

características: 

 

Descritiva: aborda o conceito, as principais características dos modelos de maturidade e 

desempenho, a relação entre os interesses de clientes e fornecedores na cadeia de suprimentos 

e a predominância desses interesses para a manutenção de parcerias. Tem como principal 

objetivo descrever características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis.  

 

Caráter exploratório: tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre aplicabilidade de 

modelos de níveis de maturidade de processos logísticos das empresas, com ênfase nos 

impactos daí advindos. A pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de proporcionar 

uma visão acerca de determinado fato. 

 

Natureza quantitativa: prevê a realização de Survey para obtenção de amostras de dados 

obtidos de profissionais da área, atuantes em diferentes empresas fornecedoras de bens e 

serviços destinados ao segmento de telecomunicações, dados estes que foram levados em 

consideração para as conclusões da pesquisa. 

 

A pesquisa realizada no âmbito deste trabalho levou em consideração as respostas resultantes 

da aplicação de um questionário adaptado a partir daquele elaborado por Oliveira (2006).  

 

Para a elaboração do questionário, foram utilizados o modelo proposto por Lockamy e 

McCormack (2004) para o construto “maturidade” e o modelo proposto e aplicado por 

Moberg et al. (2004) para o construto “desempenho”, considerados de maior relevância para a 

exploração do tema deste projeto.  

 



 

 

O questionário se subdivide em importantes áreas de processos de decisão: 

 

1. Planejamento; 

2. Fornecimento; 

3. Execução; 

4. Entrega; 

5. Performance relativa; 

6. Tecnologias digitais. 

 

O questionário foi encaminhado, durante o segundo semestre de 2011, por meio da Internet, 

acompanhado do ofício constante do Apêndice A, a pessoas que ocupam cargos estratégicos 

(Presidente, Diretor, Gerente e Consultor) nas empresas fornecedoras de materiais e 

equipamentos para o segmento de telecomunicações, em especial, empresas provedoras de 

infraestrutura e banda larga,. Oito questionários foram aplicados pessoalmente. 

 

 

3.1 Composição da amostra de dados 

 

 

A seleção das empresas convidadas a participar da pesquisa se deu a partir da análise do 

cadastro de fornecedores de uma empresa de médio porte, indiretamente controlada pelo 

Governo do Estado, prestadora de serviços de construção de infraestrutura para redes de 

telecomunicações. O cadastro constitui-se de mais de mil fornecedores, no entanto foram 

selecionados apenas 100 fornecedores que foram considerados mais atuantes e estratégicos 

pelos gestores da empresa detentora do cadastro. 

 

Decorrido o prazo de 20 dias do envio do questionário às empresas selecionadas, apenas 17 

respondentes se manifestaram enviando suas respostas. Considerando isso, nova solicitação 

de respostas foi encaminhada ao grupo remanescente, o que permitiu mais um apanhado de 34 

novos respondentes, resultando numa amostra de 51 respondentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Tratamento dos dados 

 

 

Devido ao acompanhamento telefônico realizado diariamente com as empresas convidadas a 

participar da pesquisa, os 51 respondentes observaram integralmente as orientações de 

preenchimento, de forma que não houve pergunta sem resposta, assim como não houve 

questões perdidas por causa de duplicidade nas respostas, embora fosse muito extenso o 

questionário. 

 

A amostra efetivamente utilizada no estudo correspondeu a 100% dos questionários 

respondidos, que foram considerados válidos, ensejando que a amostra pudesse ser 

considerada como probabilística (MALHOTRA, 2001). 

 

Para tornar possível a obtenção de respostas ao problema formulado no âmbito deste trabalho, 

duas análises foram realizadas. 

 

A primeira tratou de verificar a relação existente entre maturidade de processos logísticos e 

resultado de desempenho, a partir das respostas às questões do questionário estruturado 

segundo os modelos propostos por Lockamy e McCormack (2004), para medir a maturidade, 

e por Moberg et al. (2004), para medir o desempenho. A essa análise chamou-se, neste 

trabalho, “análise da relação de maturidade de processos e resultado de desempenho, sob a 

percepção do respondente (fornecedor)”. 

 

A segunda verificou a mesma relação, porém a variável “desempenho” foi constituída por 

meio da média ponderada da pontuação obtida por estes mesmos respondentes e registradas 

no Cadastro de Fornecedores de uma empresa atuante na área de telecomunicações, cuja 

metodologia para pontuação foi desenvolvida internamente, com base em históricos de fatos e 

dados concretos e mensuráveis, além de ter sido considerado o que a empresa espera de seus 

fornecedores, em especial, no que diz respeito a aspectos que agregam valor ao seu negócio 

(LEENDERS, 1991). O QUADRO 7 apresenta os pesos e as variáveis utilizadas para a 

composição do índice de desempenho utilizado na segunda análise. 

 

 

 



 

 

QUADRO 7 

Variáveis utilizadas para a composição do índice de desempenho 

 

ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR - IDF 

 

 

CRITÉRIO 

 

 

PESO 

 

SUBCRITÉRIO 

 

 

PESO 

PREÇO 5% 

Nível de preços 

 

3,5% 

Histórico de preços 

 

1,5% 

FORNECIMENTO 35% 

Cumprimento de prazos 

 

15,75% 

Cumprimento de quantidades 

 

3,5% 

Normas de expedição (nota fiscal e 

embalagem) 

 

15,75% 

CADASTRO 10% 

Regularidade cadastral 

 

4,8% 

Penalidades 

 

5,2% 

QUALIDADE 35% 

Inspeção de recebimento 

 

22,75% 

Avaliação Técnica Industrial 

 

12,25% 

GARANTIA 15% 

Prazo de resposta ao acionamento 

 

2,25% 

Prazo de retirada do material 

 

2,25% 

Prazo de recuperação do material 

 

3,75% 

Reincidência de problemas 

 

6,0% 

Erro de documentação 

 

0,75% 

IDF 100% TOTAL 

 

100% 

               Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

No tocante às proposições de maturidade, levou-se em consideração o agrupamento das 

questões do questionário, que incorporam características relacionadas ao estágio em que se 

encontram os processos logísticos internos das empresas respondentes (LOCKAMAY; 

MCCORMACK, 2004).  O QUADRO 8 apresenta o agrupamento das questões do 

questionário em relação ao construto a que se referem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUADRO 8 

Agrupamento das questões do questionário  

Construto Questões do Questionário 

 

Planejamento Q1 a Q20 

 

Fornecimento Q21 a Q31 

 

Execução Q32 a Q41 

 
Entrega Q42 a Q63 

 
Tecnologias_digitais Q71 a Q73 

 
     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

A obtenção de evidências para a solução do problema pesquisado desenvolveu-se a partir de 

análises relativas às estatísticas descritivas das variáveis e, ainda, por meio de regressão linear 

múltipla. 

 

A regressão múltipla é uma técnica de dependência útil à resolução de problemas de pesquisas 

com uma variável dependente e duas ou mais variáveis independentes, possibilitando a 

previsão de mudanças na variável dependente como resposta a mudanças nas variáveis 

independentes (HAIR et al., 2005).  

 

Os dados foram processados no software Statistical Package for the Social Sciences – 

SPSS®, versão 13.0, e a leitura das informações processadas pelo referido software foi 

orientada pelas proposições de Hair et al. (2005). 

 

Após validadas as suposições em análise de regressão múltipla preconizadas por Hair et al. 

(2005), quais sejam: (1) linearidade do fenômeno medido; (2) variância constante entre os 

termos de erro; (3) independência dos termos de erro e (4) normalidade da distribuição dos 

termos de erro, procedeu-se a sua realização. 

 

Neste trabalho, as variáveis utilizadas na regressão são oriundas do agrupamento das questões 

referentes a cada constructo relativo à maturidade. 

 

Neste capítulo serão exibidos os resultados da pesquisa, respondendo, ao final, aos objetivos 

proposto. Entretanto faz-se necessária, primeiramente, uma análise exploratória do banco de 

dados. 

 

4.1 Análise exploratória dos dados 

 

Hair et al. (2005) afirmam que, antes da aplicação das técnicas de estatísticas multivariadas, 

uma série de testes deve ser realizada. Para tanto, foram verificadas as características da 

amostra, a análise descritiva dos dados, a existência e o tipo de dados ausentes, a existência de 

outliers uni e multivariados, a normalidade dos dados e a linearidade dos dados, conforme é 

apresentado a seguir.  



 

 

4.1.1 Caracterização da amostra 

 

A caracterização da amostra é útil no sentido de conhecer o perfil dos respondentes da 

pesquisa, uma vez que o objetivo final é fazer reflexões sobre o resultado encontrado. Desse 

modo, serão exibidas algumas informações sobre os perfis comparados, bem como 

informações demográficas dos pesquisados. 

 

Verifica-se que 45% dos respondentes da amostra são os diretores da empresa e os outros 

55% são gerentes, conforme apresentado no Gráfico 1. 

 

 

GRÁFICO 1 - Posição do respondente na empresa 

                                                  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme se observa no Gráfico 2, no que tange ao setor de atuação da empresa, verifica-se 

que a maior parte delas atua no comércio de produtos, totalizando 51%. Outras 25% atuam na 

indústria de  transformação, 14% no setor de serviços prestados à empresa, 8% no setor de 

construção e 2% com locações. 

 

Gerente

55%

Diretor

45%



 

 

GRÁFICO 2 - Setores de atuação das empresas 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

O Gráfico 3 demonstra que Vendas é, predominantemente, a função que melhor define as 

atividades dos respondentes, representando 63% dos casos, seguida de Planejamento, em 25% 

dos casos. Marketing, Finanças e Sistemas de Informação também apareceram em menor 

proporção (6%, 4% e 2%, respectivamente). 

 

 

 

GRÁFICO 3 - Funções que melhor definem as atividades das empresas 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.2 Análise descritiva dos dados 

 

Neste tópico do relatório, são exibidos o tamanho da amostra (n), o valor mínimo (mínimo), o 

valor máximo (máximo), a média e o desvio padrão de cada variável. A observação do valor 

mínimo e do valor máximo dá uma ideia da amplitude dos dados. Amplitudes menores 

apresentam maior concordância nas respostas, e amplitudes elevadas maior divergências. A 

média é uma medida de tendência central e dá uma ideia do nível de concordância com as 

variáveis da pesquisa. Já o desvio padrão revela a variabilidade dos dados, indicando se existe 

um consenso ou não do que os entrevistados responderam em relação à média. Nesse sentido, 

um desvio padrão pequeno indica que os dados estão próximos da média e, portanto, existe 

um consenso dos entrevistados. Já desvios padrões maiores indicam que os dados estão mais 

distantes da média, ou seja, que os entrevistados apresentam uma opinião mais divergente 

sobre o assunto (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2007). 

 

As variáveis apresentadas na TAB. 1 refletem as medidas do construto Planejamento. É 

possível perceber um comportamento diferenciado nas variáveis desse construto no que tange 

as estatísticas descritivas. Observa-se que, para o valor mínimo e máximo observado foram 

bastante diferenciados, não coincidindo em todos os casos com o mínimo “1” e o valor 

máximo “5”, que são os extremos da escala utilizada. Algumas variáveis apresentaram médias 

altas e desvios padrões pequenos, indicando que no geral os entrevistados tendem a apresentar 

um alto grau de concordância com elas. Já outras apresentam médias regulares e desvios 

padrões superiores, o que indica uma maior variabilidade na opinião dos entrevistados no que 

tange à concordância com as afirmativas. Isso indica níveis de maturidade diferenciados por 

parte das empresas no que tange às variáveis do Planejamento. 

 

 

TABELA 1  

Estatística descritiva do construto Planejamento 

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

PLA1) O planejamento das estratégias das operações da sua 

empresa é feito em equipe? 
51 3 5 4,08 0,39 

PLA2) As principais funções da cadeia de suprimentos (vendas, 

marketing, manufatura, logística, etc.) estão representadas nesta 

equipe? 

51 2 5 3,80 0,57 

 



 

Continuação da TABELA 1 - Estatística descritiva do construto Planejamento     

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

PLA3) Tem alguém na direção que apoia o processo de 

planejamento da cadeia de suprimentos (um padrinho ou 

patrocinador com poder)? 

51 1 5 4,33 0,86 

PLA4) A empresa tem as prioridades do cliente definidas? 51 3 4 3,88 0,33 

PLA5) A empresa tem as prioridades do produto definidas? 51 3 5 3,80 0,60 

PLA6) A equipe de planejamento das estratégias das operações 

possui medidas de performance para a cadeia de suprimentos 

estabelecidas? 

51 2 5 4,12 0,82 

PLA7) A equipe de planejamento das estratégias das operações 

avalia o impacto de suas estratégias nas medidas de performance 

para a cadeia de suprimentos? 

51 2 5 3,20 0,66 

PLA8) A equipe de planejamento das estratégias das operações 

avalia a lucratividade gerada pelos clientes? 
51 2 5 3,92 0,52 

PLA9) A equipe de planejamento das estratégias das operações 

avalia a lucratividade gerada pelos produtos? 
51 2 5 4,25 0,72 

PLA10) A equipe de planejamento das estratégias das operações 

participa das relações com os clientes e fornecedores? 
51 2 5 3,25 0,63 

PLA11) Seus sistemas de informação atualmente apoiam os 

processos de Gerenciamento de Demanda? 
51 1 4 3,20 0,92 

PLA12) Vocês têm um processo de previsão de demanda 

documentado? 
51 1 5 3,59 1,25 

PLA13) Vocês desenvolvem uma previsão para cada produto? 51 1 4 3,43 0,83 

PLA14) Vocês desenvolvem uma previsão para cada cliente? 51 1 4 3,04 0,98 

PLA15) Tem alguém na direção que apoia o processo de 

gerenciamento da demanda (um padrinho ou patrocinador com 

poder)? 

51 1 5 3,49 1,24 

PLA16) Seu processo de gerenciamento da demanda faz uso de 

informações oriundas de seus clientes? 
51 2 5 3,84 0,76 

PLA17) As previsões de demanda são razoáveis ou confiáveis? 51 2 4 3,24 0,76 

PLA18) As previsões de demanda são utilizadas para 

desenvolver planos e firmar compromissos? 
51 2 4 3,61 0,57 

PLA19) Os processos de gerenciamento da demanda e os 

processos de planejamento da produção (produtos/serviços) estão 

integrados? 

51 2 4 3,59 0,57 

 



 

Continuação da TABELA 1 - Estatística descritiva do construto Planejamento     

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

PLA20) No geral, a área de processos de decisão de 

planejamento da gestão da cadeia de suprimentos consegue 

excelentes resultados. 

51 3 4 3,75 0,44 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A TAB. 2 exibe as estatísticas descritivas para as variáveis do construto Fornecimento. Para a 

maioria das variáveis, o valor mínimo observado foi “2”, com exceção somente da variável 

FOR28, que apresentou o mínimo “1”, coincidindo com o mínimo da escala. Já com relação 

ao valor máximo, algumas variáveis coincidiram com o valor máximo da escala “5”, mas 

outras apresentaram o máximo de “4”. As médias foram, no geral, elevadas, e os desvios-

padrões pequenos. A maior média observada foi 4,49 para a variável FOR24, e a menor média 

observada foi 3,08 para a variável FOR28. 

 

TABELA 2 

Estatística descritiva do construto Fornecimento 

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

FOR21) Seu processo de compras é documentado (descrição 

escrita, gráficos de fluxo, etc.)? 
51 2 5 4,31 0,81 

FOR22) Seu sistema de informação oferece suporte ao processo 

de compras? 
51 2 5 3,86 0,49 

FOR23) As inter-relações com os fornecedores (variabilidades, 

métricas) são entendidas e documentadas? 
51 2 5 3,20 0,60 

FOR24) Tem alguém na direção que apoia o processo de 

compras (um padrinho ou patrocinador com poder)? 
51 2 5 4,49 0,73 

FOR25) Vocês possuem fornecedores estratégicos para todos os 

produtos e serviços? 
51 2 5 4,00 0,63 

FOR26) Vocês compartilham informações sobre planejamento, 

datas e cronograma com os fornecedores? 
51 2 4 3,43 0,73 

FOR27) Vocês planejam de forma colaborativa com seus 

fornecedores? 
51 2 4 3,51 0,64 

FOR28) Vocês medem a performance dos fornecedores e dão 

feedback para eles? 
51 1 5 3,08 0,66 

FOR29) A equipe de compras se reúne regularmente? 51 2 5 3,73 0,70 



 

Continuação da TABELA 2 - Estatística descritiva do construto Fornecimento  

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

FOR30) Outras áreas (manufatura, vendas, etc.) trabalham em 

conjunto com os membros da equipe de compras? 
51 2 4 3,37 0,80 

FOR31) No geral, a área de processos de decisão de 

fornecimento consegue excelentes resultados.  
51 2 5 3,73 0,53 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As estatísticas descritivas das variáveis do construto Execução são exibidas na TAB. 3. Assim 

como para o construto Planejamento, verifica-se que o valor mínimo e máximo observado 

foram bastante diferenciados, não coincidindo em todos os casos com o mínimo “1” e o valor 

máximo “5”, que são os extremos da escala utilizada. Entretanto, as médias foram, no geral, 

elevadas e os desvios-padrões baixos. A maior média observada foi 4,45 para as variáveis 

EXE33 e EXE39 e a menor média observada foi 3,61 para a variável EXE36. 

 

TABELA 3 

Estatística descritiva do construto Execução 

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

EXE32) Vocês possuem um processo de planejamento e 

programação da produção documentado (descrição escrita, 

gráficos de fluxo, etc)? 

51 2 5 4,43 0,81 

EXE33) Tem alguém na direção que apoia o processo de 

planejamento e programação da produção (um padrinho ou 

patrocinador com poder)? 

51 2 5 4,45 0,81 

EXE34) Os tempos de entrega dos fornecedores são as principais 

considerações no processo de planejamento e programação? 
51 2 4 3,80 0,45 

EXE35) Os tempos de entrega dos fornecedores são revistos 

mensalmente? 
51 1 5 3,76 0,59 

EXE36) Seus sistemas de informação atualmente apoiam os 

processos de produção? 
51 2 5 3,61 0,60 

EXE37) Vocês medem a adequação do plano à produção? 51 1 4 3,67 0,65 

 

 



 

Continuação da TABELA 3 - Estatística descritiva do construto Execução  

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

EXE38) As áreas de vendas, manufatura e distribuição 

colaboram no processo de planejamento e programação da 

produção? 

51 2 4 3,78 0,46 

EXE39) As informações referentes à programação dos seus 

clientes são incluídas no planejamento e programação da 

produção da sua empresa? 

51 3 5 4,45 0,73 

EXE40) As mudanças no planejamento e programação da 

produção passam por um processo de aprovação formal e 

documentado? 

51 2 5 4,31 0,86 

EXE41) No geral, a área de processos de decisão de execução 

consegue excelentes resultados. 
51 2 4 3,82 0,43 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o construto Entrega, os valores mínimos e máximos observados foram também bastante 

diversos, sendo, em muitos casos, distintos dos extremos da escala. Neste caso, as médias e os 

desvios padrões foram também bastante diversos. Isso mostra que as empresas, em algumas 

variáveis, demonstram graus de maturidade menos avançados e, em outras, graus de 

maturidade mais elevados. 

 

TABELA 4 

Estatística descritiva do construto Entrega 

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

ENT42) Tem alguém na direção que apoia o processo de 

comprometimento de pedidos (um padrinho ou patrocinador com 

poder)? 

51 1 5 3,78 0,88 

ENT43) Vocês acompanham o percentual de pedidos completos 

entregues a tempo? 
51 3 5 4,63 0,56 

ENT44) Seus clientes estão satisfeitos com a performance atual 

dos pedidos entregues a tempo? 
51 3 5 3,94 0,31 

ENT45) Vocês atendem a demandas de curto prazo a partir de 

estoques de produtos acabados? 
51 1 5 4,25 1,15 

ENT46) Vocês fabricam de acordo com pedidos (sob-demanda)? 51 1 5 3,55 1,06 



 

Continuação da TABELA 4 - Estatística descritiva do construto Entrega 

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

ENT47) Vocês medem as requisições dos clientes versus 

entregas? 
51 2 5 3,82 0,52 

ENT48) Dado um pedido de um cliente potencial, vocês podem 

se comprometer, a cada requisição, com uma quantidade 

fixa/firme e data de entrega (baseando nas atuais condições)? 

51 3 5 4,45 0,78 

ENT49) Os comprometimentos de entrega projetados geram 

sentimento de confiança nos clientes? 
51 2 5 3,96 0,45 

ENT50) Vocês prometem pedidos além do que podem ser 

satisfeitos pelos atuais níveis de estoque? 
51 1 4 1,84 0,83 

ENT51) Seus sistemas de informações atualmente apoiam o 

processo de comprometimento de pedidos? 
51 2 4 3,82 0,43 

ENT52) Vocês medem situações de falta de estoque? 51 1 5 4,18 1,21 

ENT53) Seu processo de comprometimento de pedidos está 

integrado com outros processos de decisão na cadeia de 

suprimentos? 

51 2 5 4,37 0,82 

ENT54) Seu processo de Gerenciamento de Distribuição está 

documentado (descrição escrita, gráficos de fluxo, etc.)? 
51 2 5 4,41 0,75 

ENT55) Seus sistemas de informação apoiam o Gerenciamento 

de Distribuição? 
51 2 4 3,75 0,52 

ENT56) As relações internas (particularidades, variabilidades e 

métricas) na rede de distribuição são entendidas e documentadas? 
51 2 5 4,27 1,06 

ENT57) Os impactos das mudanças no planejamento da 

distribuição são examinados em detalhe suficiente antes que as 

alterações sejam feitas? 

51 2 4 3,69 0,58 

ENT58) As mudanças são feitas sem grande pressão? 51 1 4 3,22 0,61 

ENT59) Um replanejamento rápido pode ser feito para responder 

aos problemas inesperados e às mudanças? 
51 2 5 4,35 1,07 

ENT60) O processo de gerenciamento da distribuição é integrado 

com outros processos de decisão da cadeia de suprimentos 

(planejamento da produção, cronograma, gerenciamento da 

demanda, etc.)? 

51 2 5 4,29 0,94 

ENT61) Vocês utilizam re-suprimento automático na rede de 

distribuição? 
51 1 5 3,33 1,05 

ENT62) São utilizadas medidas para avaliar o processo de 

gerenciamento de distribuição? 
51 2 5 4,27 0,83 

 



 

Continuação da TABELA 4 - Estatística descritiva do construto Entrega 

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

ENT63) No geral, a área de processos de decisão de 

entrega/distribuição consegue excelentes resultados. 
51 2 4 3,78 0,46 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o construto Tecnologia Digital, os valores mínimos observados foram diferente do 

extremo inferior da escala. Já o valor máximo coincidiu com o extremo “5” da escala, com 

exceção da variável TD73. Neste caso, as médias foram elevadas e os desvios-padrões 

pequenos. 

TABELA 5 

Estatística descritiva do construto Tecnologia Digital 

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

TD71) Seus clientes coletam informação sobre sua empresa e 

seus produtos pela Internet? 
51 3 5 4,43 0,67 

TD72) Sua empresa coleta informações sobre seus fornecedores 

e seus produtos pela Internet? 
51 3 5 4,57 0,57 

TD73) Sua empresa coleta dados do fornecedor (performance, 

previsões, ideias) pela Internet? 
51 2 4 3,94 0,31 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A TAB. 6 exibe as estatísticas descritivas para as variáveis do construto Desempenho na 

percepção do fornecedor. Verifica-se que os valores mínimos observados foram bem diversos 

entre as variáveis, não coincidindo, em muitos casos, com o valor mínimo da escala. Já os 

valores máximos foram diversos, mas a maioria coincidiu com o valor máximo da escala “5”. 

As médias observadas foram regulares e os desvios-padrões também, indicando uma maior 

concordância com esse cenário. 

 

TABELA 6 

Estatística descritiva do construto Desempenho na percepção do fornecedor 

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

DPF64) Comparando com seu concorrente mais forte, o 

desempenho logístico total da sua empresa é: 
51 2 5 3,82 0,48 



 

Continuação da TABELA 6 - Estatística descritiva do construto Desempenho na percepção do fornecedor 

Variável n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

DPF65) Comparando com seu concorrente mais forte, os custos 

da sua empresa com armazenamento e manipulação são: 
51 1 4 2,94 0,73 

DPF66) Comparando com seu concorrente mais forte, os custos 

da sua empresa com transporte são: 
51 1 4 3,43 0,81 

DPF67) Comparando com seu concorrente mais forte, os custos 

da sua empresa com estoques são: 
51 1 5 3,04 0,96 

DPF68) Comparando com seu concorrente mais forte, as entregas 

da sua empresa feitas dentro do prazo? 
51 2 5 3,94 0,47 

DPF69) Comparando com seu concorrente mais forte, os serviços 

logísticos prestados pela sua empresa são flexíveis? 
51 2 5 3,80 0,89 

DPF70) Comparando com seu concorrente mais forte, as taxas de 

cobertura dos serviços logísticos da sua empresa são boas? 
51 3 5 4,63 0,75 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3 Análise de dados ausentes 

 

Hair et al (2005) revelam que os dados ausentes são problemas que podem acontecer devido a 

diversos fatores, como recusa do respondente em emitir uma opinião, erros na coleta de dados 

ou erro na entrada de dados, dentre outros. Os autores revelam que a existência de dados 

ausentes no banco de dados pode comprometer a generalização dos resultados, casos estes 

apresentem um padrão não aleatório.  Entretanto não foram observados dados ausentes na 

base de dados. Dessa forma, não foi necessária nenhuma ação.  

 

4.1.4 Análise de outliers 

 

Foi dada sequência às análises com a avaliação dos outliers presentes no banco de dados. De 

acordo com Hair et al. (2005), os outliers são observações isoladas ou gerais que se 

caracterizam por apresentar um padrão de respostas distintivamente diferente das outras 

observações, sendo que não devem ser rotuladas, num primeiro momento, como maléficas aos 

resultados. 

 



 

Para verificar a existência de outliers univariados, foi utilizado o método sugerido por Hair et 

al. (2005), que consiste na padronização dos resultados de forma que a média da variável seja 

0, e o desvio padrão 1. Os autores preconizam que, para amostras pequenas (inferiores a 100 

indivíduos), como foi o caso desta pesquisa, as observações com escores padronizados 

superiores a 2,50 sejam consideradas outliers. Após tal procedimento, foram encontradas 61 

observações com escores fora da faixa de -2,50 a 2,50, distribuídos em 33 variáveis, divididos 

em 21 casos. Acredita-se que tais observações são, em principio, válidas para a população de 

interesse, uma vez que estão compreendidas nos extremos da escala utilizada (1 a 5). Visando 

manter a consistência da amostra, preferiu-se manter tais casos na análise. 

 

Foi também testada a existência de outliers multivariadas, com base na medida D² de 

Mahalanobis. Hair et al. (2005) revelam que tal medida verifica a posição de cada observação 

comparada com o centro de todas as observações em um conjunto de variáveis. O teste qui-

quadrado é utilizado para verificar a existência de outliers multivariados, usando como base 

esta medida. Nos casos em que a significância é inferior a 0,1%, o entrevistado é considerado 

um outliers multivariado. Entretanto, na presente pesquisa, não foram encontrados outliers 

multivariados.  

 

4.1.5 Normalidade dos dados 

 

Um pressuposto implícito nas técnicas de inferência a serem utilizadas neste estudo é a 

distribuição normal das variáveis. Para verificar a normalidade dos dados, empregou-se o 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Segundo esse teste, uma variável pode ser considerada normal 

se o valor da significância da estatística for superior a 0,01 (nível liberal). 

 

TABELA 7 

Teste de aderência à normalidade de Kolmogorov-Sminorv 

Variável Estatística Sig. 

PLA1) O planejamento das estratégias das operações da sua empresa é feito em 

equipe? 
3,30 0,00 

PLA2) As principais funções da cadeia de suprimentos (vendas, marketing, 

manufatura, logística, etc.) estão representadas nesta equipe? 
2,86 0,00 

PLA3) Tem alguém na direção que apoia o processo de planejamento da cadeia de 

suprimentos (um padrinho ou patrocinador com poder)? 
2,07 0,00 

 



 

Continuação da TABELA 7 - Teste de aderência à normalidade de Kolmogorov-Sminorv 

Variável Estatística Sig. 

PLA4) A empresa tem as prioridades do cliente definidas? 3,74 0,00 

PLA5) A empresa tem as prioridades do produto definidas? 2,38 0,00 

PLA6) A equipe de planejamento das estratégias das operações possui medidas de 

performance para a cadeia de suprimentos estabelecidas? 
1,66 0,01 

PLA7) A equipe de planejamento das estratégias das operações avalia o impacto de 

suas estratégias nas medidas de performance para a cadeia de suprimentos? 
2,58 0,00 

PLA8) A equipe de planejamento das estratégias das operações avalia a lucratividade 

gerada pelos clientes? 
3,02 0,00 

PLA9) A equipe de planejamento das estratégias das operações avalia a lucratividade 

gerada pelos produtos? 
1,76 0,00 

PLA10) A equipe de planejamento das estratégias das operações participa das 

relações com os clientes e fornecedores? 
2,46 0,00 

PLA11) Seus sistemas de informação atualmente apoiam os processos de 

Gerenciamento de Demanda? 
2,28 0,00 

PLA12) Vocês têm um processo de previsão de demanda documentado? 1,45 0,03 

PLA13) Vocês desenvolvem uma previsão para cada produto? 2,58 0,00 

PLA14) Vocês desenvolvem uma previsão para cada cliente? 1,92 0,00 

PLA15) Tem alguém na direção que apoia o processo de gerenciamento da demanda 

(um padrinho ou patrocinador com poder)? 
1,91 0,00 

PLA16) Seu processo de gerenciamento da demanda faz uso de informações oriundas 

de seus clientes? 
2,34 0,00 

PLA17) As previsões de demanda são razoáveis ou confiáveis? 1,95 0,00 

PLA18) As previsões de demanda são utilizadas para desenvolver planos e firmar 

compromissos? 
2,87 0,00 

PLA19) Os processos de gerenciamento da demanda e os processos de planejamento 

da produção (produtos/serviços) estão integrados? 
2,80 0,00 

PLA20) No geral, a área de processos de decisão de planejamento da gestão da cadeia 

de suprimentos consegue excelentes resultados. 
3,31 0,00 

FOR21) Seu processo de compras é documentado (descrição escrita, gráficos de 

fluxo, etc.)? 
2,08 0,00 

FOR22) Seu sistema de informação oferece suporte ao processo de compras? 3,24 0,00 

FOR23) As inter-relações com os fornecedores (variabilidades, métricas) são 

entendidas e documentadas? 
3,22 0,00 

 



 

Continuação da TABELA 7 - Teste de aderência à normalidade de Kolmogorov-Sminorv   

Variável Estatística Sig. 

FOR24) Tem alguém na direção que apoia o processo de compras (um padrinho ou 

patrocinador com poder)? 
2,61 0,00 

FOR25) Vocês possuem fornecedores estratégicos para todos os produtos e serviços? 2,45 0,00 

FOR26) Vocês compartilham informações sobre planejamento, datas e cronograma 

com os fornecedores? 
2,51 0,00 

FOR27) Vocês planejam de forma colaborativa com seus fornecedores? 2,61 0,00 

FOR28) Vocês medem a performance dos fornecedores e dão feedback para eles? 2,79 0,00 

FOR29) A equipe de compras se reúne regularmente? 2,85 0,00 

FOR30) Outras áreas (manufatura, vendas, etc) trabalham em conjunto com os 

membros da equipe de compras? 
2,52 0,00 

FOR31) No geral, a área de processos de decisão de fornecimento consegue 

excelentes resultados. 
3,02 0,00 

EXE32) Vocês possuem um processo de planejamento e programação da produção 

documentado (descrição escrita, gráficos de fluxo, etc)? 
2,48 0,00 

EXE33) Tem alguém na direção que apoia o processo de planejamento e 

programação da produção (um padrinho ou patrocinador com poder)? 
2,57 0,00 

EXE34) Os tempos de entrega dos fornecedores são as principais considerações no 

processo de planejamento e programação? 
3,52 0,00 

EXE35) Os tempos de entrega dos fornecedores são revistos mensalmente? 3,14 0,00 

EXE36) Seus sistemas de informação atualmente apoiam os processos de produção? 2,36 0,00 

EXE37) Vocês medem a adequação do plano à produção? 3,14 0,00 

EXE38) As áreas de vendas, manufatura e distribuição colaboram no processo de 

planejamento e programação da produção? 
3,46 0,00 

EXE39) As informações referentes à programação dos seus clientes são incluídas no 

planejamento e programação da produção da sua empresa? 
2,59 0,00 

EXE40) As mudanças no planejamento e programação da produção passam por um 

processo de aprovação formal e documentado? 
2,26 0,00 

EXE41) No geral, a área de processos de decisão de execução consegue excelentes 

resultados. 
3,58 0,00 

ENT42) Tem alguém na direção que apoia o processo de comprometimento de 

pedidos (um padrinho ou patrocinador com poder)? 
3,14 0,00 

ENT43) Vocês acompanham o percentual de pedidos completos entregues a tempo? 2,94 0,00 

ENT44) Seus clientes estão satisfeitos com a performance atual dos pedidos 

entregues a tempo? 
3,55 0,00 



 

Continuação da TABELA 7 - Teste de aderência à normalidade de Kolmogorov-Sminorv 

Variável Estatística Sig. 

ENT45) Vocês atendem a demandas de curto prazo a partir de estoques de produtos 

acabados? 
2,22 0,00 

ENT46) Vocês fabricam de acordo com pedidos (sob-demanda)? 2,92 0,00 

ENT47) Vocês medem as requisições dos clientes versus entregas? 3,12 0,00 

ENT48) Dado um pedido de um cliente potencial, vocês podem se comprometer, a 

cada requisição, com uma quantidade fixa/firme e data de entrega (baseando nas 

atuais condições)? 

2,76 0,00 

ENT49) Os comprometimentos de entrega projetados geram sentimento de confiança 

nos clientes? 
3,26 0,00 

ENT50) Vocês prometem pedidos além do que podem ser satisfeitos pelos atuais 

níveis de estoque? 
1,83 0,00 

ENT51) Seus sistemas de informações atualmente apoiam o processo de 

comprometimento de pedidos? 
3,58 0,00 

ENT52) Vocês medem situações de falta de estoque? 2,43 0,00 

ENT53) Seu processo de comprometimento de pedidos está integrado com outros 

processos de decisão na cadeia de suprimentos? 
2,47 0,00 

ENT54) Seu processo de Gerenciamento de Distribuição está documentado 

(descrição escrita, gráficos de fluxo, etc.)? 
2,37 0,00 

ENT55) Seus sistemas de informação apoiam o Gerenciamento de Distribuição? 3,37 0,00 

ENT56) As relações internas (particularidades, variabilidades e métricas) na rede de 

distribuição são entendidas e documentadas? 
2,44 0,00 

ENT57) Os impactos das mudanças no planejamento da distribuição são examinados 

em detalhe suficiente antes que as alterações sejam feitas? 
3,21 0,00 

ENT58) As mudanças são feitas sem grande pressão? 2,46 0,00 

ENT59) Um replanejamento rápido pode ser feito para responder aos problemas 

inesperados e às mudanças? 
2,81 0,00 

ENT60) O processo de gerenciamento da distribuição é integrado com outros 

processos de decisão da cadeia de suprimentos (planejamento da produção, 

cronograma, gerenciamento da demanda, etc.)? 

2,72 0,00 

ENT61) Vocês utilizam re-suprimento automático na rede de distribuição? 2,46 0,00 

ENT62) São utilizadas medidas para avaliar o processo de gerenciamento de 

distribuição? 
2,14 0,00 

ENT63) No geral, a área de processos de decisão de entrega/distribuição consegue 

excelentes resultados. 
3,46 0,00 

 



 

Continuação da TABELA 7 - Teste de aderência à normalidade de Kolmogorov-Sminorv 

Variável Estatística Sig. 

TD71) Seus clientes coletam informação sobre sua empresa e seus produtos pela 

Internet? 
2,36 0,00 

TD72) Sua empresa coleta informações sobre seus fornecedores e seus produtos pela 

Internet? 
2,72 0,00 

TD73) Sua empresa coleta dados do fornecedor (performance, previsões, ideias) pela 

Internet? 
3,83 0,00 

DPF64) Comparando com seu concorrente mais forte, o desempenho logístico total 

da sua empresa é: 
3,34 0,00 

DPF65) Comparando com seu concorrente mais forte, os custos da sua empresa com 

armazenamento e manipulação são: 
2,54 0,00 

DPF66) Comparando com seu concorrente mais forte, os custos da sua empresa com 

transporte são: 
2,48 0,00 

DPF67) Comparando com seu concorrente mais forte, os custos da sua empresa com 

estoques são: 
1,63 0,01 

DPF68) Comparando com seu concorrente mais forte, as entregas da sua empresa 

feitas dentro do prazo? 
3,23 0,00 

DPF69) Comparando com seu concorrente mais forte, os serviços logísticos prestados 

pela sua empresa são flexíveis? 
2,51 0,00 

DPF70) Comparando com seu concorrente mais forte, as taxas de cobertura dos 

serviços logísticos da sua empresa são boas? 
3,39 0,00 

Desempenho na percepção da empresa 1,59 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É possível observar, com base na TAB. 7, que praticamente todas as variáveis rejeitaram a 

hipótese nula de normalidade dos dados. Tal resultado confirma também a não existência da 

normalidade multivariada, uma vez que esta exige a distribuição normal univariada 

(TABACHNICK; FIDEL, 2001). 

 

4.1.6 Linearidade 

 

A linearidade também consiste em pressuposto para as técnicas multivariadas e é baseada em 

medidas correlacionadas de associação linear entre as variáveis. Hair et al. (2005) sugerem 

que se verifique a linearidade dos dados por meio da realização de correlações das variáveis 



 

par a par. De acordo com os autores, quando a correlação apresenta um coeficiente 

significativo, há um indicativo de que os dados são lineares. O coeficiente de correlação 

utilizado para tal foi o Pearson, que verifica relações lineares entre variáveis (MALHOTRA, 

2006) e, por esse motivo, foi o empregado na presente pesquisa. Foram observadas 995 de 

2.701 relações não significativas ao nível de 5%, a partir da análise da matriz de correlação, o 

que representa 37% das correlações possíveis. Apesar desse percentual de correlações não 

significativas, foi dado prosseguimento às análises. Pretende-se, na próxima fase, analisar 

cuidadosamente as relações, de forma que somente as variáveis mais consistentes, ou seja, 

que apresentam alta correlação com o seu construto original e com os outros construtos, 

permaneçam no modelo.  

 

4.1.7 Fidedignidade das medidas do instrumento 

 

Antes de testar a relação entre os processos logísticos e o desempenho, tanto na visão da 

empresa contratante quanto do fornecedor, é importante garantir a validade e a confiabilidade 

dos construtos da pesquisa. Para tanto, os construtos devem tratar somente de uma dimensão e 

apresentar consistência interna das respostas. Isso porque os conceitos de interesse foram 

transformados em variáveis, e deve-se garantir que essas, de fato, mensurem o que se 

pretende. É, portanto, fundamental compreender a teoria subjacente à operacionalização das 

perguntas, favorecendo a interpretação correta por parte dos respondentes (NETEMEYER; 

BEARDEN; SHARMA, 2003).  

 

Dimensionalidade e confiabilidade dos construtos da pesquisa 

 

A dimensionalidade dos construtos é um dos testes realizados de modo a comprovar a 

fidedignidade do instrumento, conforme ressaltam Netemeyer, Bearden e Sharma (2003). 

Nesse sentido, a unidimensionalidade implica que os itens do questionário para cada um 

dos construtos devem estar altamente relacionados uns com os outros, formando um único 

conceito (HAIR et al., 2005). 

 

Para realizar a análise fatorial, foram utilizados o principais componentes como método de 

extração; como método de rotação, foi utilizado o varimax (HAIR et al., 2005). Para garantir 

a unidimensionalidade dos construtos, optou-se por forçar que a solução fatorial encontrasse 



 

apenas um fator, sendo que, para garantir a adequação das outras medidas, foi necessária a 

retirada de algumas variáveis (MINGOTI, 2005).  

 

Entretanto algumas medidas devem ser observadas antes de prosseguir com a análise, que são 

o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett. O KMO revela a 

proporção da variância dos dados que pode ser atribuída a um único fator, variando de 0,000 a 

1,000, sendo que, quanto mais próximo de 1,000 (unidade), melhor o resultado, ou seja, mais 

adequada é a amostra à aplicação da análise fatorial. Malhotra (2006) afirma que medidas de 

KMO entre 0,500 e 1,000 atestam a adequação da solução fatorial. Já o TEB deve apresentar 

uma significância inferior a 1%, de modo a garantir que a matriz de correlação populacional 

não seja uma identidade. Isso porque, quando uma matriz de correlação populacional é 

identidade, de acordo com o teste, torna-se inadequada a aplicação de uma análise fatorial. 

 

Tais medidas garantem que é adequado aplicar a análise fatorial aos dados da pesquisa, mas é 

imprescindível também que a solução fatorial encontrada seja de qualidade. Nesse sentido, 

outras três medidas serão avaliadas.  

 

A primeira delas é a variância explicada, que indica qual parcela do construto é explicada pela 

redução dos dados. Considera-se que um valor superior a 60% é adequado. A segunda medida 

é a magnitude das comunalidades. Elas representam o quanto uma variável compartilha de 

variância com as outras variáveis do construto, sendo que valores superiores a 0,400 podem 

ser considerados adequados em pesquisas exploratórias como é o caso desta. Por fim, é 

importante também avaliar a carga fatorial das variáveis. Essa avaliação permite interpretar o 

papel que cada variável tem na definição do fator e representa a correlação de cada variável 

com o fator, sendo que valores superiores 0,400 também são considerados adequados. Nesse 

sentido, o construto deve apresentar tais medidas dentro dos valores estabelecidos para que 

a solução seja adequada (HAIR et al., 2005). 

 

Já para avaliar a confiabilidade da escala foi empregada uma medida denominada Alfa de 

Cronbach. Tal medida representa a proporção da variância total da escala que é atribuída ao 

verdadeiro escore do construto latente que está sendo mensurado e varia de 0,00 a 1,00 sendo 

que, quanto mais próximo de 1,00, maior é a confiabilidade da escala, sendo que valores 

superiores a 0,700 são adequados. No caso de estudos exploratórios (como é o caso da 

presente pesquisa), valores de 0,600 também são aceitáveis  (MALHOTRA, 2006).  



 

 

O QUADRO 9 apresenta de forma sucinta os parâmetros estabelecidos pela literatura de 

forma a atestar a validade e confiabilidade da escala.  

 

QUADRO 9 

Critérios para adequação da solução fatorial e confiabilidade 

Medida Parâmetro de aceitação 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,500  

Teste de Esfericidade de Bartlett (TEB) Valor significativo inferior a 1% 

Variância explicada (VE) > 60% 

Comunalidade (h²) > 0,400 

Carga fatorial (CF) > 0,400 

Alfa de Cronbach > 0,700 

Fonte: HAIR et al., 2005; MINGOTI, 2005; MALHOTRA, 2006. 

 

Dimensionalidade e confiabilidade do construto Planejamento 

 

A solução fatorial final encontrada para o construto Planejamento apresentou um KMO de 

0,852, o TEB foi de 497,222 (sig. a 1%) e a variância explicada foi de 65,78%. Além disso, 

observa-se que o Alfa de Cronbach do construto foi de 0,934, superior ao limite estabelecido 

pela literatura. 

 

Vale ressaltar que, para se chegar a essa solução fatorial, foi necessária a exclusão de algumas 

variáveis que apresentaram comunalidade inferior a 0,400. Foram elas: “PLA9) A equipe de 

planejamento das estratégias das operações avalia a lucratividade gerada pelos produtos?”; 

“PLA10) A equipe de planejamento das estratégias das operações participa das relações com 

os clientes e fornecedores?”; “PLA8) A equipe de planejamento das estratégias das operações 

avalia a lucratividade gerada pelos clientes?”; “PLA1) O planejamento das estratégias das 

operações da sua empresa é feito em equipe?”; “PLA5) A empresa tem as prioridades do 

produto definidas?”; “PLA4) A empresa tem as prioridades do cliente definidas?” e “PLA3) 

Tem alguém na direção que apoia o processo de planejamento da cadeia de suprimentos (um 

padrinho ou patrocinador com poder)?”. 

 



 

A TAB. 8 exibe a carga fatorial e a comunalidade das variáveis do construto planejamento. 

Verifica-se que todas são superiores aos limites estabelecidos pela literatura. 

 

TABELA 8 

Solução fatorial do construto Planejamento 

Variável Comunalidade Carga fatorial 

PLA6) A equipe de planejamento das estratégias das operações 

possui medidas de performance para a cadeia de suprimentos 

estabelecidas? 

0,731 0,855 

PLA11) Seus sistemas de informação atualmente apoiam os 

processos de Gerenciamento de Demanda? 
0,800 0,894 

PLA12) Vocês têm um processo de previsão de demanda 

documentado? 
0,676 0,822 

PLA13) Vocês desenvolvem uma previsão para cada produto? 0,660 0,812 

PLA14) Vocês desenvolvem uma previsão para cada cliente? 0,520 0,721 

PLA15) Tem alguém na direção que apoia o processo de 

gerenciamento da demanda (um padrinho ou patrocinador com 

poder)? 

0,670 0,819 

PLA16) Seu processo de gerenciamento da demanda faz uso de 

informações oriundas de seus clientes? 
0,511 0,715 

PLA17) As previsões de demanda são razoáveis ou confiáveis? 0,527 0,726 

PLA18) As previsões de demanda são utilizadas para desenvolver 

planos e firmar compromissos? 
0,659 0,812 

PLA19) Os processos de gerenciamento da demanda e os processos 

de planejamento da produção (produtos/serviços) estão integrados? 
0,838 0,915 

PLA20) No geral, a área de processos de decisão de planejamento da 

gestão da cadeia de suprimentos consegue excelentes resultados. 
0,645 0,803 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dimensionalidade e confiabilidade do construto Fornecimento 

 

Já a solução fatorial final do construto Fornecimento apresentou um KMO de 0,722, o TEB 

foi de 168,147 (sig. a 1%) e uma variância explicada foi de 59,63%. O Alfa de Cronbach foi 

de 0,862, também superior ao limite estabelecido pela literatura. 

 



 

Entretanto foi necessária a exclusão de cinco variáveis para se chegar a essa solução fatorial, 

pois apresentaram comunalidade inferior a 0,400, que são: “FOR29) A equipe de compras se 

reúne regularmente?”; “FOR23) As inter-relações com os fornecedores (variabilidades, 

métricas) são entendidas e documentadas?”; “FOR28) Vocês medem a performance dos 

fornecedores e dão feedback para eles?”; “FOR31) No geral, a área de processos de decisão 

de fornecimento consegue excelentes resultados.” e “FOR30) Outras áreas (manufatura, 

vendas, etc) trabalham em conjunto com os membros da equipe de compras”. 

 

A TAB. 9 exibe a carga fatorial e a comunalidade para os fatores encontrados, todas superiores a 

0,400. 

 

TABELA 9 

Solução fatorial do construto Fornecimento 

Variável Comunalidade Carga Fatorial 

FOR21) Seu processo de compras é documentado (descrição escrita, 

gráficos de fluxo, etc.)? 
0,734 0,857 

FOR22) Seu sistema de informação oferece suporte ao processo de 

compras? 
0,490 0,700 

FOR24) Tem alguém na direção que apoia o processo de compras (um 

padrinho ou patrocinador com poder)? 
0,615 0,784 

FOR25) Vocês possuem fornecedores estratégicos para todos os 

produtos e serviços? 
0,529 0,728 

FOR26) Vocês compartilham informações sobre planejamento, datas e 

cronograma com os fornecedores? 
0,648 0,805 

FOR27) Vocês planejam de forma colaborativa com seus fornecedores? 0,562 0,750 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dimensionalidade e confiabilidade do construto Execução 

 

O construto Execução apresentou um KMO de 0,818, o TEB foi de 280,502 (sig. a 1%) e a 

variância explicada foi de 71,60%, na sua solução fatorial final. Além disso, o Alfa de 

Cronbach foi de 0,907, valor acima do limite preconizado pela literatura. 

 

Entretanto as variáveis “EXE34) Os tempos de entrega dos fornecedores são as principais 

considerações no processo de planejamento e programação?”; “EXE32) Vocês possuem um 



 

processo de planejamento e programação da produção documentado (descrição escrita, 

gráficos de fluxo, etc)?”; “EXE40) As mudanças no planejamento e programação da produção 

passam por um processo de aprovação formal e documentado?” e “EXE33) Tem alguém na 

direção que apoia o processo de planejamento e programação da produção (um padrinho ou 

patrocinador com poder)?” foram excluídas da análise por terem apresentado comunalidades 

inferiores a 0,400.  

 

A TAB. 10 exibe a carga fatorial e a comunalidade do construto Execução, sendo possível 

observar que os valores são superiores ao limite de 0,400 estabelecido pela literatura.  

 

TABELA 10 

Solução fatorial do construto Execução 

Variável Comunalidade Carga Fatorial 

EXE35) Os tempos de entrega dos fornecedores são revistos 

mensalmente? 
0,521 0,722 

EXE36) Seus sistemas de informação atualmente apoiam os processos 

de produção? 
0,560 0,748 

EXE37) Vocês medem a adequação do plano à produção? 0,868 0,932 

EXE38) As áreas de vendas, manufatura e distribuição colaboram no 

processo de planejamento e programação da produção? 
0,869 0,932 

EXE39) As informações referentes à programação dos seus clientes 

são incluídas no planejamento e programação da produção da sua 

empresa? 

0,674 0,821 

EXE41) No geral, a área de processos de decisão de execução 

consegue excelentes resultados. 
0,804 0,896 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dimensionalidade e confiabilidade do construto Entrega 

 

A solução fatorial final encontrada para o construto Entrega apresentou um KMO de 0,833, 

TEB de 1.117,854 (sig. a 1%), a variância explicada de 74,09% e Alfa de Cronbach de 0,963, 

superiores ao limite da literatura. 

 



 

Para se chegar a essa solução fatorial, foi necessária a exclusão de nove variáveis que 

apresentaram comunalidades inferiores a 0,400. Foram elas: “ENT50) Vocês prometem 

pedidos além do que podem ser satisfeitos pelos atuais níveis de estoque?”; “ENT58) As 

mudanças são feitas sem grande pressão?”; “ENT44) Seus clientes estão satisfeitos com a 

performance atual dos pedidos entregues a tempo?”; “ENT49) Os comprometimentos de 

entrega projetados geram sentimento de confiança nos clientes?”; “ENT57) Os impactos das 

mudanças no planejamento da distribuição são examinados em detalhe suficiente antes que as 

alterações sejam feitas?”; “ENT47) Vocês medem as requisições dos clientes versus 

entregas?”; “ENT42) Tem alguém na direção que apoia o processo de comprometimento de 

pedidos (um padrinho ou patrocinador com poder)?”; “ENT46) Vocês fabricam de acordo 

com pedidos (sob-demanda)?” e “ENT43) Vocês acompanham o percentual de pedidos 

completos entregues a tempo?”. 

 

Por fim, a TAB. 11 exibe a carga fatorial e a comunalidade do construto Entrega, sendo 

possível observar que ambas apresentaram valores superiores a 0,400. 

 

TABELA 11 

 Solução fatorial do construto Entrega 

Variável Comunalidade Carga Fatorial 

ENT45) Vocês atendem a demandas de curto prazo a 

partir de estoques de produtos acabados? 
0,814 0,902 

ENT48) Dado um pedido de um cliente potencial, 

vocês podem se comprometer, a cada requisição, com 

uma quantidade fixa/firme e data de entrega (baseando 

nas atuais condições)? 

0,536 0,732 

ENT51) Seus sistemas de informações atualmente 

apoiam o processo de comprometimento de pedidos? 
0,557 0,746 

ENT52) Vocês medem situações de falta de estoque? 0,576 0,759 

ENT53) Seu processo de comprometimento de pedidos 

está integrado com outros processos de decisão na 

cadeia de suprimentos? 

0,929 0,964 

ENT54) Seu processo de Gerenciamento de 

Distribuição está documentado (descrição escrita, 

gráficos de fluxo, etc.)? 

0,553 0,744 

ENT55) Seus sistemas de informação apoiam o 

Gerenciamento de Distribuição? 
0,706 0,840 

 



 

Continuação da TABELA 11 -  Solução fatorial do construto Entrega 

Variável Comunalidade Carga Fatorial 

ENT56) As relações internas (particularidades, 

variabilidades e métricas) na rede de distribuição são 

entendidas e documentadas? 

0,877 0,936 

ENT59) Um replanejamento rápido pode ser feito para 

responder aos problemas inesperados e às mudanças? 
0,923 0,961 

ENT60) O processo de gerenciamento da distribuição 

é integrado com outros processos de decisão da cadeia 

de suprimentos (planejamento da produção, 

cronograma, gerenciamento da demanda, etc..)? 

0,834 0,913 

ENT61) Vocês utilizam re-suprimento automático na 

rede de distribuição? 
0,761 0,873 

ENT62) São utilizadas medidas para avaliar o processo 

de gerenciamento de distribuição? 
0,800 0,894 

ENT63) No geral, a área de processos de decisão de 

entrega/distribuição consegue excelentes resultados. 
0,766 0,875 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Dimensionalidade e confiabilidade do construto Tecnologia Digital 

 

O construto Tecnologia Digital apresentou um KMO de 0,588, TEB de 79,446 (sig. a 1%) e 

variância explicada de 73,94% na sua solução fatorial final. Além disso, o Alfa de Cronbach 

apresentou um valor de 0,806, indicando uma boa confiabilidade interna dos dados. 

 

Para se chegar a essa solução fatorial, não foi necessária a exclusão de nenhuma variável.  A 

TAB. 12 exibe a carga fatorial e a comunalidade das variáveis que mensuram o construto. 

 

TABELA 12 

Solução fatorial do construto Tecnologia Digital 

Variável Comunalidade Carga Fatorial 

TD71) Seus clientes coletam informação sobre sua empresa e seus 

produtos pela Internet? 
0,817 0,904 

TD72) Sua empresa coleta informações sobre seus fornecedores e 

seus produtos pela Internet? 
0,891 0,944 

TD73) Sua empresa coleta dados do fornecedor (performance, 

previsões, ideias) pela Internet? 
0,510 0,714 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

Dimensionalidade e confiabilidade do construto Desempenho na percepção do fornecedor 

 

O último construto testado foi o Desempenho na percepção do fornecedor. A solução 

fatorial final encontrada para este construto apresentou um KMO de 0,744, TEB de 146,375 

(sig. a 1%) e  variância explicada foi de 64,76%. O Alfa de Cronbach foi de 0,841. Vale 

ressaltar que todos os valores foram superiores aos limites estabelecidos pela literatura. 

 

Para se chegar a essa solução fatorial, foi necessária a exclusão de duas variáveis por terem 

apresentado comunalidade inferior a 0,400, que foram: “DPF68) Comparando com seu 

concorrente mais forte, as entregas da sua empresa feitas dentro do prazo?” e “DPF67) 

Comparando com seu concorrente mais forte, os custos da sua empresa com estoques são:”. 

 

A TAB. 13 exibe a carga fatorial e a comunalidade das variáveis do construto Desempenho 

na percepção do fornecedor. 

TABELA 13 

Solução fatorial do construto Desempenho na percepção do fornecedor 

Variável Comunalidade Carga Fatorial 

DPF64) Comparando com seu concorrente mais forte, o 

desempenho logístico total da sua empresa é: 
0,768 0,877 

DPF65) Comparando com seu concorrente mais forte, os custos da 

sua empresa com armazenamento e manipulação são: 
0,481 0,693 

DPF66) Comparando com seu concorrente mais forte, os custos da 

sua empresa com transporte são: 
0,606 0,778 

DPF69) Comparando com seu concorrente mais forte, os serviços 

logísticos prestados pela sua empresa são flexíveis? 
0,576 0,759 

DPF70) Comparando com seu concorrente mais forte, as taxas de 

cobertura dos serviços logísticos da sua empresa são boas? 
0,807 0,898 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2 Transformação dos construtos latentes em variáveis para utilização do método de 

Regressão Múltipla 

 

De acordo com Mingotti (2005), índices têm como função reduzir a informação de diversas 

variáveis em uma única, permitindo que seus valores possam ser avaliados como uma 

variável univariada. A autora revela que uma das técnicas que pode dar suporte a isso é a 



 

Análise Fatorial, como foi empregada nesta pesquisa. Dessa forma, após a exclusão de 

algumas variáveis dos construtos da pesquisa que fizeram com que os mesmos fossem 

unidimensionais e apresentassem confiabilidade adequada, optou-se por transformar os 

construtos em variáveis observáveis. 

 

Nesse sentido, foi utilizada a carga fatorial das variáveis referentes a cada construto para 

realizar uma média ponderada (HAIR et al., 2005) para cada um dos indivíduos da amostra. 

Isso porque o uso de médias ponderadas em detrimento de médias simples na construção de 

índices é mais preciso, por considerar os pesos das diversas variáveis na construção do 

construto, ao invés de tratar todas como se tivessem o mesmo peso (FORNELL et al., 1996).  

A fórmula apresenta-se da seguinte maneira: 

 

                   X                  X 

Índice X = (Σ (L * E)) / ((Σ L)) 

                  i=1                 i=1  

 

L = Carga fatorial da variável no construto 

E = Desempenho da variável atribuído pelo entrevistado 

X = Número de variáveis que irão compor o índice 

 

4.3 Estatística descritiva dos processos logísticos e das medidas de desempenho 

 

A TAB. 14 exibe a estatística descritiva das novas variáveis criadas com base na fórmula 

acima e da variável Desempenho na percepção da empresa. Tais variáveis serão utilizadas 

na análise de Regressão Múltipla, mas antes será feita uma análise descritiva delas, com 

base no valor mínimo, máximo, na média e no desvio-padrão. Vale ressaltar que, nos 

processos logísticos que foram mensurados na pesquisa, uma maior média indica um maior 

nível de maturidade no processo em questão, enquanto uma menor média indica um menor 

nível de maturidade. A escala varia de “1” a “5”, sendo que valores próximos a “3” revelam 

níveis de maturidade mais medianos. O Desempenho na percepção do fornecedor também 

possui uma escala que varia de “1” a “5”, e quanto maior o desempenho, maior a nota. Já a 

escala de Desempenho na percepção da empresa varia de “0” a “100”, e também quanto maior 

a nota, maior a percepção de desempenho. 

 



 

TABELA 14 

Estatística descritiva dos processos logísticos e das medidas de desempenho empregadas na pesquisa 

Construto n Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 

Planejamento 51 1,90 4,28 3,54 0,68 

Fornecimento 51 2,00 4,51 3,94 0,53 

Execução 51 2,31 4,29 3,85 0,49 

Entrega 51 2,33 4,78 4,12 0,75 

Tecnologia digital 51 2,72 4,72 4,35 0,48 

Desempenho na percepção do fornecedor 51 2,05 4,27 3,77 0,58 

Desempenho na percepção da empresa  (IDF – Índice de Desempenho 

de Fornecedor) 
51 65 90 80,59 5,54 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que o processo que obteve o menor valor mínimo foi o Planejamento, e o que 

obteve o maior valor mínimo foi a Entrega. Isso significa que, na amostra pesquisada, alguma 

empresa teve menor nível de maturidade no Planejamento e maior nível de maturidade na 

Entrega. Já observando o valor médio, verifica-se que a Tecnologia Digital foi a que obteve 

maior índice médio de maturidade, seguido da Entrega. Entretanto a Entrega foi também o 

processo que apresentou o maior desvio-padrão, indicando que tais empresas têm níveis de 

maturidade mais dispersos em relação à média. Isso significa, em outras palavras, que 

algumas empresas têm níveis mais baixos de maturidade em relação à Entrega enquanto 

outras demonstram níveis mais altos, comparando à média. De forma geral, é possível 

observar que as empresas pesquisadas se encontram em níveis distintos de maturidade.  

 

O mesmo foi também observado para o Desempenho na Percepção dos Fornecedores. O valor 

mínimo observado foi de 2,05, e o valor máximo de 4,27. A média foi de 3,77, indicando um 

desempenho de regular a bom. Tal amplitude de aproximadamente 2 pontos (valor máximo – 

valor mínimo) indica uma boa variabilidade dos dados. 

 

Por fim, tem-se o resultado de Desempenho na percepção da empresa. O valor mínimo 

observado foi 65, bem superior ao mínimo (0), e o valor máximo de 90, próximo ao máximo, 

que é 100. A média foi elevada, próxima ao valor máximo, e o desvio-padrão pequeno para a 

amplitude da escala. A amplitude foi boa, dessa forma, as empresas da amostra possuem 



 

níveis de desempenho diversos. Vale ressaltar, entretanto, que provavelmente as empresas que 

compõem a amostra apresentam um nível de desempenho mínimo e que empresas com 

desempenho insuficiente nem foram contempladas. 

 

4.4 Testes dos modelos da pesquisa por meio da Análise de Regressão Múltipla 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi “Conhecer e comparar a relação existente entre maturidade 

e desempenho dos processos logísticos das empresas, tanto na percepção do fornecedor 

quanto na percepção do cliente que o contrata”. Para conhecer a relação existente entre 

maturidade e desempenho dos processos logísticos das empresas, foi empregado o método de 

Análise de Regressão Múltipla (ARM). De acordo com Hair et. al. (2005), a ARM é uma 

técnica estatística que pode ser usada para analisar a relação entre uma variável dependente e 

várias variáveis independentes. Nesse sentido, o objetivo da ARM é prever uma única 

variável dependente a partir do conhecimento de mais de uma variável independente.  

 

Duas possibilidades da ARM que se aplicam a esta pesquisa, de acordo com Malhotra (2006): 

a de determinar se as variáveis independentes explicam uma variação significativa na variável 

dependente, ou seja, se existe uma relação, e a de determinar o quanto da variação na variável 

dependente pode ser explicado pelas variáveis independentes, que seria a intensidade da 

relação.  

 

Vale ressaltar que, para estimação dos coeficientes, foi adotado o método de estimação enter. 

Além disso, Hair et al. (2005) afirmam que um tamanho de amostra adequado para 

generalizar os resultados, desde que seja representativa da população, deve obedecer a uma 

razão mínima de cinco para um (proporção entre o número de observações e variáveis 

independentes), sendo que proporções maiores conferem maior poder de generalização ao 

modelo. A presente amostra apresenta uma proporção de 10 observações para cada variável 

dependente (são 51 respondentes e cinco variáveis independentes), indicando a possibilidade 

de generalização dos resultados decorrentes da ARM.  

 

A TAB. 15 exibe o sumário dos modelos de regressão múltipla da pesquisa. De acordo com 

Malhotra (2006), a primeira medida exibida é o R², que reflete a proporção da variabilidade 

da variável dependente que é atribuída à equação da regressão. Em outras palavras, o quanto 

as variáveis independentes conseguem explicar das variações na variável dependente. Uma 



 

medida semelhante é o R² ajustado. De acordo com o autor, ele é uma correção de R² em 

conseqüência do número de variáveis independentes e do tamanho da amostra. Nesse sentido, 

ele estima melhor R² da população, porque a medida anterior pode estar excessivamente 

ajustada à amostra, sendo mais adequada para a comparação de modelos. 

 

Como nesta pesquisa pretendeu-se comparar os dois modelos, optou-se por analisar o R² 

ajustado. Observa-se que o R² ajustado da variável Desempenho na percepção da empresa 

contratante é de 19%, bem inferior ao da variável Desempenho na percepção da empresa 

fornecedora, que foi de 80%. Isso revela que as variáveis independentes utilizadas no modelo 

têm uma relação muito maior com o Desempenho na percepção do fornecedor do que com o 

Desempenho na percepção da empresa contratante. 

 

Outra medida a ser avaliada é o desvio-padrão dos resíduos. De acordo com Malhotra (2006), 

num modelo de regressão bem sucedido, o erro padrão da estimativa deveria ser 

consideravelmente menor que o desvio-padrão da variável dependente. O desvio-padrão da 

variável Desempenho na percepção da empresa é de 5,54. Tal valor é um pouco superior ao 

erro padrão da estimativa, que foi de 4,97, indicando que o modelo de regressão para essa 

variável tem um sucesso regular. Já a variável Desempenho na percepção do fornecedor 

apresentou um desvio-padrão de 0,58, sendo que o erro padrão da estimativa foi menos da 

metade desse valor, indicando que o modelo é bem sucedido. Tal resultado já era de se 

esperar, devido aos diferentes R² ajustado dos modelos. 

 

TABELA 15 

Sumário dos modelos de regressão múltipla da pesquisa 

Modelo Variável dependente R² R² ajustado 
Erro padrão 

da estimativa 

1 Desempenho na percepção da empresa 27% 19% 4,97 

2 Desempenho na percepção do fornecedor  82% 80% 0,26 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O teste F é utilizado para testar a hipótese nula de que o coeficiente de determinação múltipla 

(R²) na população é igual a zero. Nesse sentido, significâncias inferiores a 5% rejeitam a 

hipótese nula e revelam que o R² é diferente de zero, que as variáveis independentes podem 



 

explicar pelo menos uma parte da variável dependente (ANDERSON; SWEENEY; 

WILLIAMS, 2007). 

 

Verifica-se que ambos os modelos apresentaram significância inferior a 5%, indicando que o 

R² da população é diferente de zero. 

 

 

TABELA 16 

ANOVA dos modelos de regressão múltipla da pesquisa 

Modelo ∑² Graus de liberdade Média² F Sig. 

1 - 

Empresa 

Regressão 419,42 5 83,88 3,39 1% 

Resíduos 1112,94 45 24,73   

Total 1532,35 50    

2 - 

Fornecedor 

Regressão 13,90 5 2,78 41,35 0% 

Resíduos 3,03 45 0,07   

Total 16,93 50    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Já na TAB. 17 são exibidos os coeficientes das variáveis independentes dos modelos. O β 

padronizado revela o quanto a variável independente impacta na variável dependente. Ele vai 

de -1 a +1, sendo que valores negativos indicam que a variável independente varia em sentido 

contrário à variável dependente, e valores positivos indicam que as variáveis dependentes e 

independentes variam no mesmo sentido. Além disso, quanto mais próximo de |1|, maior o 

impacto. Para que seu impacto seja estatisticamente significativo, o teste t de cada variável 

independente deve apresentar uma significância inferior a 10% (HAIR et al., 2005). 

 

No caso da variável dependente Desempenho na percepção da empresa, a única variável que 

apresentou impacto estatisticamente significativo foi o Planejamento, com um β padronizado 

de -0,78. Isso revela que, quanto mais os processos da empresa fornecedora são planejados, 

menor é a percepção de desempenho desta empresa fornecedora pela empresa cliente que 

contrata. 

 

Isso não significa que, para a empresa contextualizada no âmbito deste trabalho, “planejar” 

não seja necessário, no entanto, o resultado obtido nos leva a refletir sobre os impactos que o 



 

possível excesso nas atividades de planejamento pode causar. As empresas que atuam na área 

de telecomunicações produzem sob demanda, ou seja, compram e contratam insumos para a 

produção e venda de seus produtos na medida em que estes são solicitados pelo mercado 

consumidor. Desta forma, se seus parceiros (fornecedores) empreendem excessivamente seus 

esforços no planejamento, muito provavelmente, estes, terão dificuldades de se adequar ao 

dinamismo que a situação requer e, por conseguinte, terão seu desempenho logístico 

comprometido.  

 

Já no caso da variável dependente Desempenho na percepção do fornecedor, verifica-se que o 

Fornecimento, a Entrega e a Tecnologia Digital apresentam impacto estatisticamente 

significativo. O Fornecimento apresenta um β padronizado de 0,43, sendo o segundo maior, 

sendo que seu sentido é positivo indicando que, quanto mais maduros os processos de 

fornecimento, melhor a percepção de desempenho por parte do fornecedor. A Entrega 

também apresenta uma relação positiva com o Desempenho na percepção do fornecedor, 

sendo a variável de maior impacto, com um β padronizado de 0,92.  

 

 

TABELA 17 

Coeficientes dos modelos de regressão múltipla da pesquisa 

Modelo Variável 
β não 

padronizado 
Erro padrão 

β 

padronizado 
t Sig. 

1 - 

Empresa 

Planejamento -6,37 3,44 -0,78 -1,85 7% 

Fornecimento 0,48 2,48 0,05 0,20 85% 

Execução -3,48 2,63 -0,31 -1,32 19% 

Entrega 1,88 3,55 0,26 0,53 60% 

Tecnologia Digital 3,63 2,30 0,31 1,58 12% 

2 - 

Fornecedor 

Planejamento -0,18 0,18 -0,21 -0,98 33% 

Fornecimento 0,47 0,13 0,43 3,66 0% 

Execução 0,05 0,14 0,04 0,39 70% 

Entrega 0,71 0,19 0,92 3,84 0% 

Tecnologia Digital -0,44 0,12 -0,36 -3,66 0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

Ainda observando os resultados tabulados na TAB. 17, percebe-se que a Tecnologia Digital 

apresenta um β padronizado de -0,36, indicando que, quanto maior a maturidade da empresa 

com relação a esta variável, menor a percepção de desempenho do fornecedor. 

 

Diante de tal constatação, a seguinte reflexão pode explicar (ainda que em parte) o resultado 

obtido: os sistemas de controle informatizados são poderosas ferramentas para a gestão de 

processos logísticos. No entanto, tais sistemas podem “engessar” a flexibilidade que as 

empresas necessitam para o atingimento de suas metas e propósitos. No resultado obtido, o 

próprio fornecedor percebe esta limitação, o que, provavelmente, deve ser o motivo que levou 

a tornar-se tão comum a expressão “meu sistema não permite”.  

 

Por fim, faz-se importante analisar os resíduos das regressões. Um resíduo é a diferença entre 

o valor observado e o valor previsto pela equação de regressão para a variável dependente. 

Para que o modelo testado apresente um ajuste adequado, o resíduo deve apresentar uma 

distribuição normal. Para tanto, foi empregado o teste de Kolmogorov-Smirnof para testar se 

os resíduos de ambos os modelos apresentam distribuição normal. Os resultados revelaram 

que a estatística para o Modelo 1 foi de 0,611 (sig. ao nível de 85%), e do Modelo 2 foi de 

0,845 (sig. ao nível de 47%), o que revela que os resíduos são normais, indicando um bom 

ajuste de ambos os modelos. 

 

A FIG. 5 exibe os resultados da análise de Regressão Múltipla, para a variável dependente 

Desempenho na percepção da empresa, de uma forma gráfica. É possível observar os 

resultados mais importantes descritos nas tabelas acima somente visualizando a figura. As 

setas cheias indicam os impactos das variáveis independentes nas variáveis dependentes que 

são estatisticamente significativos, enquanto as setas pontilhadas mostram que tal impacto não 

é significativo considerando o nível de 10%. Para cada seta, é exibido β padronizado, sendo 

que na legenda é mostrado o nível de significância correspondente. Por fim, na variável 

dependente é mostrado o R² ajustado do modelo. 

 

Para a variável dependente Desempenho na percepção da empresa é possível observar que a 

única variável independente que tem impacto estatisticamente significativo é o Planejamento, 

sendo que se trata de um impacto negativo, e o R² ajustado é de 19%. Isso reflete que os 

outros 81% das variações da variável dependente são explicados por outros construtos que 

não foram testados no modelo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Modelo hipotético da pesquisa que tem como variável dependente o 

Desempenho na percepção da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Já na variável dependente Desempenho na percepção do fornecedor é possível observar que 

três variáveis independentes têm impacto estatisticamente significativo. A de maior impacto é 

a Entrega, seguida do Fornecimento, sendo que a relação é positiva. Já a Tecnologia Digital 

apresenta um impacto negativo, indicando uma relação inversa, ou seja, quanto maior a 

maturidade na tecnologia digital, menor a percepção de desempenho por parte do próprio 

fornecedor. O R² ajustado é de 80%, sendo que os outros 20% das variações da variável 

dependente são explicados por outros construtos que não foram testados no modelo. Tal valor 

é pequeno, sendo que este modelo pode ser considerado de sucesso. 
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FIGURA 6 - Modelo hipotético da pesquisa que tem como variável dependente o Desempenho 

na percepção do fornecedor 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Pelo exposto nas Figuras 5 e 6, observa-se que as percepções – do cliente e do fornecedor - 

não são coincidentes em quaisquer aspectos. Provavelmente, alguns dos vários elementos 

necessários para o estabelecimento de uma parceria sinérgica se fizeram ausentes no 

relacionamento estudado. 
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0,92***

-0,36***

NS – Carga não sig. a 10%

* Carga sig. a 10%

** Carga sig. a 5%

*** Carga sig. a 1%



 

5 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer e comparar a relação existente entre maturidade e 

desempenho dos processos logísticos das empresas, tanto na percepção do fornecedor quanto 

na percepção do cliente que o contrata. Para tanto, foi realizado um Survey para a coleta de 

amostras de dados obtidos de profissionais atuantes em diferentes empresas fornecedoras de 

bens e serviços destinados ao segmento de telecomunicações, dados estes que foram levados 

em consideração para as conclusões deste trabalho.  

 

Uma das análises propostas nesta pesquisa considera os critérios de mensuração de 

desempenho adotados por uma empresa de médio porte, nacionalmente conhecida no 

segmento de telecomunicações. Para essa empresa, uma das variáveis de maior peso para 

mensuração do desempenho logístico de seus fornecedores diz respeito a aspectos tributários 

tais como: correta associação da carga tributária nas operações mercantis, emissão de nota 

fiscal em conformidade com as regras estabelecidas pelos órgãos competentes, classificação 

tributária adequada, dentre outros. Para ela, uma autuação pelos órgãos fiscalizadores é por 

demais impactante face à obrigatoriedade de defesa perante aquelas entidades. Trata-se então 

do foco na estratégia que a empresa elegeu para si. Aspectos outros são mensurados, como 

preço, prazo, qualidade e garantia, no entanto nota-se, pelos dados da pesquisa, que existe 

mais tolerância para um possível atraso na entrega se comparada à tolerância concedida para 

erros de natureza fiscal, por exemplo.  

 

Diante das particularidades percebidas, conclui-se que a comunicação é uma ferramenta 

eficaz que permite clientes e fornecedores conhecerem, reciprocamente, suas necessidades, 

dificuldades e até mesmo suas limitações, conforme preconizado por Harrington (1988).  

 

Os resultados mostraram que, no que tange à maturidade dos processos logísticos das 

empresas fornecedoras, segundo a percepção delas próprias, a Tecnologia Digital e a Entrega 

foram as variáveis que apresentaram maiores índices médios de maturidade. Já o 

Planejamento foi o que apresentou o menor índice. Entretanto vale ressaltar que as empresas 

pesquisadas foram diversas e, portanto, diversos foram os níveis de maturidade observados, 

verificando-se a presença de empresas com níveis mais baixos e outras com níveis mais altos, 

o que garantiu variabilidade dos entrevistados. 

 



 

Já quanto ao Desempenho, na percepção da empresa contratante, foi observada uma boa 

variabilidade dos dados. A empresa com menor desempenho apresentou uma pontuação de 

65, e a com maior apresentou uma pontuação de 90, num índice que varia de 0 a 100. Em 

média, as empresas da amostra apresentaram um desempenho médio de 81 pontos, sugerindo 

se tratar de empresas relativamente bem avaliadas pela empresa contratante. Observando o 

Desempenho dos Fornecedores, porém na percepção deles mesmos, também há uma boa 

variabilidade, constatando-se fornecedores com desempenhos baixos e outros com 

desempenhos altos. O desempenho médio da amostra foi regular, mostrando possibilidades de 

melhorias nos entrevistados. 

 

Relacionando os processos logísticos (MCCORMACK, 2004) ao desempenho na percepção 

dos fornecedores, o cenário foi diferente. O percentual explicado das variações do 

desempenho na percepção dos fornecedores foi de 80%, bastante elevado, sendo que a 

Entrega, o Fornecimento e as Tecnologias Digitais foram os processos que apresentaram 

impacto estatisticamente significativo. Nesse caso, também um resultado inesperado foi 

encontrado. Verificou-se que a relação das Tecnologias Digitais com o Desempenho na 

percepção do fornecedor foi negativa, revelando que, quanto maior a maturidade nos 

processos de tecnologia digital, menor a percepção de desempenho. Os outros dois construtos 

apresentaram maior impacto e relação positiva, indicando que, quanto maior a maturidade na 

Entrega e no Fornecimento, maior a percepção de desempenho por parte dos próprios 

fornecedores. 

 

Ao relacionar os processos logísticos (MCCORMACK, 2004) ao desempenho na percepção 

das empresas contratantes, foram encontrados resultados bastante intrigantes. Apenas 19% 

das variações do desempenho na percepção das empresas contratantes foram explicadas pelos 

cinco processos logísticos utilizados na pesquisa, sendo que apenas o Planejamento 

apresentou impacto estatisticamente significativo considerando o nível de 10%. Entretanto o 

que causou maior estranhamento é que a relação apresentou um sinal negativo, indicando que, 

quanto menor a maturidade no Planejamento, maior o Desempenho na percepção da empresa 

contratante, ou vice-versa, quanto maior a maturidade no Planejamento, menor a percepção de 

desempenho. Tais resultados revelam que outros fatores que poderiam explicar melhor o 

Desempenho na percepção da empresa contratante não estão contemplados no modelo de 

McCormack (2004). 

 



 

 

Os resultados apresentados mostram a distância existente entre as percepções de desempenho 

entre quem contrata e quem é contratado. Os resultados sugerem que existe uma falta de 

comunicação que faz com que os esforços dos fornecedores em melhorar e amadurecer seus 

processos não reflitam, necessariamente, em uma melhor avaliação deles por parte de quem os 

contrata (seu cliente). O resultado de maior estranhamento foi ainda a relação negativa entre a 

maturidade no Planejamento e o desempenho percebido pela empresa contratante. Ou seja, 

empresas com processos de planejamento menos amadurecidos, muitas vezes mais 

problemáticos, podem ser mais bem avaliadas do que outras que possuem processos mais 

maduros.  

 

Vale ressaltar que, no âmbito desta pesquisa, a empresa contratante é uma empresa 

indiretamente controlada pelo Governo do Estado, portanto atrelada a processos burocráticos 

e com pouca liberdade de ação nas suas contratações. Suas aquisições, tanto de bens quanto 

de serviços – como é o objeto desta pesquisa – estão sujeitas a licitações públicas, bem como 

inseridas em projetos cuja execução depende de interesse público, viabilidade econômica e 

financeira, permissões pelos órgãos fiscalizadores e, em alguns casos, governamentais. 

Verificando as variáveis que mensuram o Planejamento, observa-se que este construto muito 

se relaciona à previsão, por parte do fornecedor, da demanda de seus clientes. Nesse sentido, o 

fornecedor se esmera tentando prever quem o contratará, quando, para quê, quanto de sua 

capacidade produtiva será alocada num determinado período, dentre outras incertezas. 

Voltando à realidade da empresa contratante, suas demandas não são totalmente previsíveis, e 

também são pouco determinadas por ela própria, em virtude de fatores externos, em especial a 

demanda de seus clientes. Assim, lidar com fornecedores focados na maturidade e na 

evolução de processos relacionados ao Planejamento pode criar conflitos de interesses e 

tornar insatisfatório o relacionamento ou a parceria entre ambos.  

 

Outra possibilidade de explicação para a relação intrigante encontrada entre Desempenho e 

Planejamento na percepção da empresa contratante é que os processos que compõem o 

modelo de McCormack (2004) podem não contemplar todas as demandas de uma empresa 

que tem o perfil da empresa contratante inserida nesta pesquisa. Como mencionado 

anteriormente, a empresa contratante considera que a não observância da legislação fiscal e 

tributária por parte do fornecedor é uma falha de consequências consideráveis, sendo que esta 



 

abordagem não consta diretamente no modelo utilizado. Muitas vezes, um atraso na entrega 

do bem ou serviço pode ser menos grave do que a inobservância dessas leis. 

 

Os resultados deixam clara a necessidade de maior entrosamento entre cliente e fornecedor, 

uma vez que o relacionamento entre eles pode não estar satisfatório, muito embora ambas as 

partes estejam se empenhando para alcançar seus objetivos, porém cada um sob a sua 

percepção, isoladamente. 

 

Por fim, analisando toda a cadeia de suprimentos, a relação cliente-fornecedor, a 

competitividade como sendo imperativa no mundo atual, conclui-se que a atuação do cliente 

junto ao fornecedor pode fazer diferença na busca do aprimoramento do desempenho das 

empresas. 

 

A análise realizada sobre os construtos apresentados neste trabalho permite presumir também 

a necessidade de intervenções constantes nos processos logísticos de todos os integrantes da 

cadeia de suprimentos, especialmente considerando o pensamento de Lambert (1998), que 

assegura que todos na cadeia são, ao mesmo tempo, clientes e fornecedores.  

 

  



 

Limitações e sugestões de novos estudos 

 

Como limitação do estudo, é possível citar o tamanho da amostra reduzido e a forma de 

obtenção dessa amostra, que foi por conveniência. Dessa forma, é possível explorar os 

resultados encontrados, mas com cautela nas generalizações. Além disso, o tipo de corte deste 

estudo (corte transversal) limita a realidade do fenômeno estudado, fazendo sentido neste 

espaço de tempo. Por fim, verifica-se também que a amostra não contemplou empresas com 

níveis piores de desempenho, o que pode ter contribuído para a baixa explicação do modelo 

que teve como variável dependente o Desempenho na percepção das empresas. 

 

Sugere-se, para futuras pesquisas, entender melhor essa diferença de opiniões entre empresas 

contratadas e empresa contratantes, de forma a clarificar o conceito de desempenho na visão 

da segunda, uma vez que o poder de explicação do modelo foi bastante pequeno. Faz-se 

importante também que o modelo sobre os processos logísticos contemple, de forma mais 

clara, as questões legislativas e tributárias inerentes a eles, uma vez que, para realidades 

diversas, isso pode ser bastante importante. Além disso, recomenda-se que esta pesquisa seja 

realizada em outras realidades, em empresas atuantes em outros segmentos ou ao longo do 

tempo, de modo a compreender melhor o problema. 
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APÊNDICES 

 

 

 

APÊNDICE A – Questionário utilizado na Pesquisa 

 

 

Senhor Fornecedor, 

 

 

Com o objetivo de identificarmos o panorama atual relacionado ao desempenho logístico das 

empresas, instauramos uma breve pesquisa acadêmica em que as informações relacionadas aos 

processos internos e externos de sua empresa serão de suma importância para esta análise (o que é 

feito, como e com qual frequência é feito, quem executa e quem apadrinha). 

 

Assim, solicitamos a sua valiosa colaboração no sentido de responder a TODAS as perguntas do 

questionário que se encontra disponível no endereço eletrônico informado.  

 

Ressaltamos que suas respostas serão mantidas sob sigilo e que sua identidade não será divulgada, 

o que nos permite solicitar que suas respostas reflitam a realidade tanto quanto possível. 

 

Para prosseguirmos com a pesquisa em comento, é necessário um número significativo de 

questionários respondidos. Por isso, sua contribuição é essencial. 

 

Desde já agradecemos sua colaboração, sem a qual esta pesquisa não seria possível. 

 

 

Jane Verçosa Muradas 

Gerência de Suprimentos 



 

 

1 2 3 4 5

1 O planejamento das estratégias das operações da sua empresa é feito em equipe? 

2
As principais funções da cadeia de suprimentos (vendas, marketing, manufatura, logística, etc.) estão representadas nesta equipe?

3
Tem alguém na direção que apóia o processo de planejamento da cadeia de suprimentos (um padrinho ou patrocinador com poder)?

4 A empresa tem as prioridades do cliente definidas? 

5 A empresa tem as prioridades do produto definidas?

6

A equipe de planejamento das estratégias das operações possui medidas de performance para a cadeia de suprimentos

estabelecidas?

7

A equipe de planejamento das estratégias das operações avalia o impacto de suas estratégias nas medidas de performance para a

cadeia de suprimentos?

8 A equipe de planejamento das estratégias das operações avalia a lucratividade gerada pelos clientes? 

9 A equipe de planejamento das estratégias das operações avalia a lucratividade gerada pelos produtos?

10 A equipe de planejamento das estratégias das operações participa das relações com os clientes e fornecedores?

11 Seus sistemas de informação atualmente apóiam os processos de Gerenciamento de Demanda? 

12 Vocês têm um processo de previsão de demanda documentado? 

13 Vocês desenvolvem uma previsão para cada produto? 

14 Vocês desenvolvem uma previsão para cada cliente? 

15 Tem alguém na direção que apóia o processo de gerenciamento da demanda (um padrinho ou patrocinador com poder)? 

16 Seu processo de gerenciamento da demanda faz uso de informações oriundas de seus clientes? 

17 As previsões de demanda são razoáveis ou confiáveis? 

18 As previsões de demanda são utilizadas para desenvolver planos e firmar compromissos? 

19
Os processos de gerenciamento da demanda e os processos de planejamento da produção (produtos/serviços) estão integrados?

20
No geral, a área de processos de decisão de planejamento da gestão da cadeia de suprimentos consegue excelentes resultados.

1 2 3 4 5

21 Seu processo de compras é documentado (descrição escrita, gráficos de fluxo, etc.)? 

22 Seu sistema de informação oferece suporte ao processo de compras?

23 As inter-relações com os fornecedores (variabilidades, métricas) são entendidas e documentadas? 

24 Tem alguém na direção que apóia o processo de compras (um padrinho ou patrocinador com poder)? 

25 Vocês possuem fornecedores estratégicos para todos os produtos e serviços? 

26 Vocês compartilham informações sobre planejamento, datas e cronograma com os fornecedores? 

27 Vocês planejam de forma colaborativa com seus fornecedores? 

28 Vocês medem a performance dos fornecedores e dão feedback para eles? 

29 A equipe de compras se reúne regularmente? 

30 Outras áreas (manufatura, vendas, etc) trabalham em conjunto com os membros da equipe de compras? 

31 No geral, a área de processos de decisão de fornecimento consegue excelentes resultados. 

1 2 3 4 5

32
Vocês possuem um processo de planejamento e programação da produção documentado (descrição escrita, gráficos de fluxo, etc)? 

33

Tem alguém na direção que apóia o processo de planejamento e programação da produção (um padrinho ou patrocinador com

poder)? 

34 Os tempos de entrega dos fornecedores são as principais considerações no processo de planejamento e programação? 

35 Os tempos de entrega dos fornecedores são revistos mensalmente? 

36 Seus sistemas de informação atualmente apóiam os processos de produção? 

37 Vocês medem a adequação do plano à produção? 

38 As áreas de vendas, manufatura e distribuição colaboram no processo de planejamento e programação da produção? 

39

As informações referentes à programação dos seus clientes são incluídas no planejamento e programação da produção da sua

empresa? 

40 As mudanças no planejamento e programação da produção passam por um processo de aprovação formal e documentado?

41 No geral, a área de processos de decisão de execução consegue excelentes resultados. 

1 2 3 4 5

42 Tem alguém na direção que apóia o processo de comprometimento de pedidos (um padrinho ou patrocinador com poder)? 

43 Vocês acompanham o percentual de pedidos completos entregues a tempo? 

44 Seus clientes estão satisfeitos com a performance atual dos pedidos entregues a tempo? 

45 Vocês atendem a demandas de curto prazo a partir de estoques de produtos acabados? 

46 Vocês fabricam de acordo com pedidos (sob-demanda)? 

47 Vocês medem as requisições dos clientes versus entregas? 

48
Dado um pedido de um cliente potencial, vocês podem se comprometer, a cada requisição, com uma quantidade fixa/firme e data de

entrega (baseando nas atuais condições)? 

49 Os comprometimentos de entrega projetados geram sentimento de confiança nos clientes? 

50 Vocês prometem pedidos além do que podem ser satisfeitos pelos atuais níveis de estoque? 

51 Seus sistemas de informações atualmente apóiam o processo de comprometimento de pedidos? 

52 Vocês medem situações de falta de estoque? 

53 Seu processo de comprometimento de pedidos está integrado com outros processos de decisão na cadeia de suprimentos? 

54 Seu processo de Gerenciamento de Distribuição está documentado (descrição escrita, gráficos de fluxo, etc.)?

55 Seus sistemas de informação apóiam o Gerenciamento de Distribuição? 

56 As relações internas (particularidades, variabilidades e métricas) na rede de distribuição são entendidas e documentadas? 

57
Os impactos das mudanças no planejamento da distribuição são examinados em detalhe suficiente antes que as alterações sejam

feitas? 

58 As mudanças são feitas sem grande pressão? 

59 Um replanejamento rápido pode ser feito para responder aos problemas inesperados e às mudanças? 

60
O processo de gerenciamento da distribuição é integrado com outros processos de decisão da cadeia de suprimentos (planejamento

da produção, cronograma, gerenciamento da demanda, etc..)?

61 Vocês utilizam re-suprimento automático na rede de distribuição? 

62 São utilizadas medidas para avaliar o processo de gerenciamento de distribuição? 

63 No geral, a área de processos de decisão de entrega/distribuição consegue excelentes resultados. 

1 2 3 4 5

64 Comparando com seu concorrente mais forte, o desempenho logístico total da sua empresa é: 

65 Comparando com seu concorrente mais forte, os custos da sua empresa com armazenamento e manipulação são: 

66 Comparando com seu concorrente mais forte, os custos da sua empresa com transporte são: 

67 Comparando com seu concorrente mais forte, os custos da sua empresa com estoques são:

1 2 3 4 5

68 Comparando com seu concorrente mais forte, as entregas da sua empresa feitas dentro do prazo? 

69 Comparando com seu concorrente mais forte, os serviços logísticos prestados pela sua empresa são flexíveis? 

70 Comparando com seu concorrente mais forte, as taxas de cobertura dos serviços logísticos da sua empresa são boas? 

Selecione sua resposta de acordo com uma escala de 1 a 5, considerando 1 para "Não ou Nunca" e 5 para "Sim ou Sempre"

Área de Processos de Decisão: EXECUÇÃO

Selecione sua resposta de acordo com uma escala de 1 a 5, considerando 1 para "Não ou Nunca" e 5 para "Sim ou Sempre"

Área de Processos de Decisão: ENTREGA

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DE PESQUISA ACADÊMICA E EMPRESARIAL

Área de Processos de Decisão: PLANEJAMENTO

Selecione sua resposta de acordo com uma escala de 1 a 5, considerando 1 para "Não ou Nunca" e 5 para "Sim ou Sempre"

Área de Processos de Decisão: FORNECIMENTO

Selecione sua resposta de acordo com uma escala de 1 a 5, considerando 1 para "Não ou Nunca" e 5 para "Sim ou Sempre"

Performance Relativa

Selecione sua resposta de acordo com uma escala de 1 a 5, considerando 1 para "baixo(s) e 5 para "alto(s)"

Selecione sua resposta de acordo com uma escala de 1 a 5, considerando 1 para "Não ou Nunca" e 5 para "Sim ou Sempre"



 

 

(Continuação) 

 

 
 

  

1 2 3 4 5

71 Seus clientes coletam informação sobre sua empresa e seus produtos pela Internet?

72 Sua empresa coleta informações sobre seus fornecedores e seus produtos pela Internet? 

73 Sua empresa coleta dados do fornecedor (performance, previsões, idéias) pela Internet? 

74

(1)

(2) Comércio

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

75

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

76 Qual é a sua posição na organização? 1 2 3 4 5

1. Presidente, 2. Diretor, 3. Gerente, 4. Consultor, 5. Assistente

77

Nome

Cargo

Empresa

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Telefone

Fax

Email

Tecnologias Digitais

Selecione sua resposta de acordo com uma escala de 1 a 5, considerando 1 para "Não ou Nunca" e 5 para "Sim ou Sempre"

Questões Gerais Necessárias para Análise e Geração de Resultados

Assinale a resposta correspondente

Qual é a área de atuação da sua empresa?

Industria de transformação

Construção

Compras

Outros

Serviços prestados a empresas

saúde e serviços sociais

Qual função melhor define suas atividades?

Transporte, armazenagem e comunicações

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados

Vendas

Sistemas de Informação

Planejamento 

Marketing

Engenharia

Finanças

Dados do Respondente:

Locação 



 

APÊNDICE B – Critérios de avaliação de desempenho 

 

 

Os critérios de mensuração de desempenho constantes deste Apêndice são aqueles utilizados 

pela empresa detentora do Cadastro de fornecedores de onde foram selecionadas as empresas 

convidadas a participar da presente pesquisa. 

 

______________________________________________________________________ 

CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO DE DESEMPENHO DE 

FORNECEDORES – 2011 / 2012 

 

1 OBJETIVO 

 

O presente documento estabelece os critérios e condições gerais para reconhecimento de 

desempenho e incentivo ao desenvolvimento de fornecedores de material e serviços. 

 

2 SELEÇÃO DOS FORNECEDORES ELEGÍVEIS AO RECONHECIMENTO 

 

2.1 Fornecedores de material 

 

Serão reconhecidos, preferencialmente, para as categorias definidas no item 3.1, até três 

fornecedores de material com melhor desempenho, segundo o indicador IDF – Índice de 

Desempenho de Fornecedores, apurado pela Gerência de Qualidade de Material e 

Fornecedores, com base no histórico de fornecimento constante no módulo QM do SAP 

R/3, além dos pré-requisitos abaixo:  

 No período de apuração, terem sido inspecionados presencialmente e entregues a esta 

empresa, no mínimo 3 lotes de material. 

 Não ocorrência, no período de apuração considerado, de  recusa de material. 

 Estar com situação cadastral regularizada junto a esta empresa. 

 No período de apuração, possuir indicador IDF com valor igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento). 

 Não ter pendências de ordem técnica ou comercial em relação a Pedidos de Compra 

ou Contratos de Fornecimento, em vigor com esta empresa. 

 



 

 

O indicador possui a seguinte composição: 

 

IDF 

CRITÉRIO PESO SUB-CRITÉRIO PESO 

PREÇO 5% 
Nível de preços 3,5% 

Histórico de preços 1,5% 

FORNECIMENTO 35% 

Cumprimento de prazos 15,75% 

Cumprimento de quantidades 3,5% 

Normas de expedição (nota fiscal e 

embalagem) 

15,75% 

CADASTRO 10% 
Regularidade cadastral 4,8% 

Penalidades 5,2% 

QUALIDADE 35% 
Inspeção de recebimento 22,75% 

Avaliação Técnica Industrial 12,25% 

GARANTIA 15% 

Prazo de resposta ao acionamento 2,25% 

Prazo de retirada do material 2,25% 

Prazo de recuperação do material 3,75% 

Reincidência de problemas 6,0% 

Erro de documentação 0,75% 

IDF 100% TOTAL 100% 

 

 

2.2 Fornecedores de serviços em redes de distribuição 

 

Serão reconhecidos, preferencialmente, para as categorias definidas no item 3.2, até  três 

fornecedores de serviços em redes de distribuição, segundo o indicador IQSC – Índice de 

Qualidade de Serviços Contratados, detalhado no documento, número ........................, na 

sua última revisão, apurados por esta empresa, sendo elegíveis ao reconhecimento somente 

aqueles fornecedores com desempenho igual ou superior a 80% (oitenta por cento), que os 

habilita aos conceitos Bom ou Ótimo. 

 

 



 

3 CATEGORIAS DE FORNECEDORES A SEREM PREMIADOS 

 

3.1 Fornecedores de material 

 

As seguintes categorias poderão ser reconhecidas, havendo fornecedores elegíveis para tal: 

 

 Material do Grupo de mercadoria XX 

 Material do Grupo de mercadoria YY 

 Material do Grupo de mercadoria ZZ 

 Material do Grupo de mercadoria NN 

 Material de segurança 

 Material de informática 

 Material gráfico 

 Revenda de material 

 

Nota: Esta empresa se reserva o direito de alterar, excluir ou adicionar categorias, 

considerando suas prioridades de suprimento. 

 

3.2 Fornecedores de serviços de distribuição  

 

As seguintes categorias de serviços de distribuição serão reconhecidas, havendo 

fornecedores elegíveis para tal: 

 

 Construção, Manutenção, Operação e Serviços comerciais de Redes 

 Poda de árvore 

 Limpeza de Faixa 

 

Nota: Esta empresa se reserva o direito de alterar, excluir ou adicionar categorias, em 

função de suas prioridades de suprimento. 

 

 

 

 



 

4 AGENDA DE RECONHECIMENTO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES 

 

 

RECONHECIMENTO 

 

APURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

EVENTO DE PREMIAÇÃO 

 

Ano corrente 

 

 

01/01 a 31/12 do ano corrente 

 

1° Semestre do ano 

subsequente 

 

 

5 RECONHECIMENTO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE OUTROS 

SERVIÇOS 

 

Esta empresa poderá instituir, oportunamente, premiação adicional para outras 

categorias de serviços. 


