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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como foco a investigação da relevância do 
compartilhamento das informações para a obtenção da integração da cadeia de 
suprimentos. Para este fim, busca se com o objetivo geral, modelar a relação 
existente entre o compartilhamento das informações e a integração na cadeia de 
suprimento, desdobrando em objetivos específicos de avaliar como as medidas de 
desempenho na perspectiva dos indicadores do BSC e como as informações são 
compartilhadas na perspectiva do ERP, além de buscar estudar a relação entre o 
grau de integração da cadeia de suprimento e o compartilhamento das informações. 
As dimensões–chave para que o gerenciamento da cadeia de suprimentos seja 
bem sucedida são: a integração de processos de negócio, a identificação de 
membros-chaves da cadeia de suprimentos, o compartilhamento de informações e 
a adoção de medidas de desempenho apropriadas. Para isso, sustentado por meio 
de um modelo de análise de integração, realizando uma avaliação de caráter 
quantitativo na cadeia de suprimentos de uma empresa do ramo automobilístico, 
onde os dados foram coletados por meio de um survey. A pesquisa foi realizada 
entre Novembro e Dezembro de 2018 com 190 empresas nacionais que operam nos 
segmentos químico, elétrico e metálico, localizadas dentro e fora estados de Minas 
Gerais, por meio de entrevistas realizadas com 380 gerentes, diretores e CEO’s de 
empresas fornecedoras, considerados membros-chave da cadeia de 
suprimentos.Com a aplicação desta, foram obtidos 142 questionários 
completamente respondidos, onde apresenta informações detalhadas sobre 
perspectivas de integração desses fornecedores de materiais diretos à Fiat 
Automóveis. Além de resultados consolidados para cada um dos construtos da 
pesquisa, a dissertação apresenta o resultado de associações entre as variáveis 
exploradas. 
A apresentação e a análise dos resultados exploraram os seguintes conteúdos:1) 
auditoria dos dados da pesquisa, por meio de MVA – Missing Value Analisys, e da 
análise de outliers; 2) teste da escala utilizada para avaliação dos construtos do 
modelo, 3) análise estatística dos indicadores e dos construtos relativos ao 
questionário aplicado e 4) testes de relações de dependências estabelecidas no 
modelo analítico por meio de equações estruturais. Foram confirmadas a 
confiabilidade dos indicadores, e demonstrada a influência do ERP sobre a 
integração.  
 

Palavras-chave: Cadeia de Suprimentos, Integração, Medida de desempenho, 

compartilhamento de informações, ERP, Balanced Scorecard 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The present research focuses on the investigation of the relevance of sharing 
information to obtain the integration of supply chain. To this end, it seeks to define 
the relationship between sharing information and integration in the supply chain, with 
specific objectives to evaluate how the performance measures from the perspective 
of the BSC indicators and how the information is shared in the perspective of the 
ERP, in addition the study of the relationship between how integrated is supply chain 
and the sharing of information.  
The key main steps for successful supply chain management are: integration of 
business processes, identification of major supply chain members, sharing of 
information, and adoption of appropriate performance measures.  
To this end, it was supported by an integration analysis model, performing a 
quantitative evaluation in the supply chain of an automobile industry, where the data 
were collected through a survey conducted between November and December 2018 
with 190 companies national companies operating in the chemical, electric and 
metallic segments, located in and out of the states of Minas Gerais, through 
interviews with 380 managers, directors and CEOs of suppliers, considered key 
members of the supply chain. 142 completed questionnaires were obtained, which 
presents detailed information on the prospects of integration of these suppliers of 
direct materials to Fiat Automóveis. In addition to consolidated results for each 
research, the dissertation presents the result of associations between the variables 
explored. The presentation and analysis of the results explored the following 
contents: 1) audit of the research data, through MVA - Missing Value Analyzes, and 
the analysis of outliers; 2) test of the scale used to evaluate the constructs of the 
model, 3) statistical analysis of the indicators and constructs related to the 
questionnaire applied and 4) tests of relations of dependencies established in the 
analytical model by means of structural equations. The reliability of the indicators was 
confirmed, and the influence of ERP on integration was demonstrated. 
 
 

Keywords: Supply Chain, Integration, Performance Measurement, Information 

Sharing, ERP, Balance Scorecard
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cenário globalizado permite alta competitividade entre as organizações, exigindo, 

de certa forma, que essas melhorem requisitos como: agilidade, flexibilidade, 

redução dos custos e maior integração com os clientes. Estes são fatores que 

trazem grande diferencial competitivo para que as organizações se sustentem e 

alcancem seus objetivos. 

 

Enquanto sistemas complexos, as organizações industriais são compostas por 

subsistemas, os quais estão interligados ao longo da cadeia suprimentos, podendo, 

assim, serem tratados como processos, os quais, por sua vez, interagem entre si e 

com os meios externos, primando pelo alcance dos objetivos da organização, de 

acordo com Lencioni et al (2006).  

 

A integração da cadeia de fornecimento pode, então, ser considerada como uma 

forma de posicionamento estratégico e viabilização da mantenabilidade por parte 

das organizações, as quais almejam, sobretudo, a solidificação e sucesso de seu 

negócio.  

 

Apesar do cenário econômico-mundial demonstrar indicativos e até resultados a 

necessidade de maior atenção para com os investimentos realizados, e com os 

resultados de uma economia, de certa forma, pouco expressivos, principalmente em 

se tratando do Brasil, as organizações têm visto na integração, a oportunidade de 

manter um negócio saudável, cumprindo, assim, com todos os requisitos de 

qualidade, e atendendo as expectativas de seus clientes fidelizados e potenciais. 

 

A obtenção de vantagem competitiva consiste em grande desafio para as 

organizações em geral. Sob tal enfoque, cabe mencionar a importância da 

integração da cadeia de suprimentos, a qual, nos tempos atuais, tem consistido em 

estratégia competitiva, principalmente, diante da afirmação de alguns autores, dentre 

esses, Conceição e Quintão (2004) e Pires (2013), para os quais há maior 

competição entre as cadeias de suprimentos do que entre empresas isoladas. Nesse 

contexto, a gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management – SCM) 
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tem sido reconhecida gradativamente como a atividade de integração dos 

processos-chave de negócio por meio da cadeia de suprimentos (LAMBERT; 

COOPER, 2000; CROXTON; GARCÍA-DASTUGUE; LAMBERT, 2001; VICKERY et 

al., 2003).  

 

Uma das principais e potencialmente mais produtivas tendências nas organizações 

têm sido a migração das estruturas funcionais para a estrutura por processos. No 

âmbito interno de uma organização, a geração de um produto ou serviço para um 

cliente é realizada mediante da sequência de um ou mais processos interligados. 

Existe uma forte ligação entre clientes e fornecedores internos, a qual existe com o 

objetivo principal de produzir um bem ou serviço com qualidade pra o cliente final, 

conforme Davenport (1994). 

 

Para a implementação da cadeia de suprimentos, torna-se necessário que se faça a 

transição da estrutura funcional para a estrutura focada nos processos do negócio, 

inicialmente dentro de cada organização e, em seguida entre cada membro da 

cadeia conforme afirma Lambert (2001). 

 

Um dos maiores desafios que as organizações têm encontrando, é fazer com que 

ocorra a integração necessária em sua cadeia de suprimentos, que possibilite a 

obtenção dos potenciais benefícios e reduções. Ainda neste contexto, percebesse 

que quanto maior as organizações, mais complexas são suas ligações entre os 

entes da cadeia e consequentemente sua integração. Dentro desta perspectiva a 

falta de um modelo que possibilite a associação dos fatores da integração à própria 

integração faz com que tal situação impacte no resultado organizacional, sem 

possibilitar uma reação contundente imediata ou preventiva.   

 

1.1 Contextualização do Problema 

 

Para atingir e manter posições competitivas no mercado, as organizações se veem 

forçadas a investir e a concentrar esforços em sua cadeia de suprimentos. Tal 

situação, associada ao avanço das tecnologias e metodologias, tem impulsionado a 

constante evolução da cadeia de suprimentos e de sua gestão nas mais diversas 

organizações empresariais. 
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As transformações decorrentes da evolução que tem ocorrido no âmbito econômico-

mundial vêm de certa forma, definindo mudanças significativas em todos os 

componentes do gerenciamento logístico das organizações. Deve-se destacar o fato 

de a integração logística, especialmente a interna não consistir em tarefa fácil, tendo 

em vista os inúmeros obstáculos e barreiras, de acordo com Lencioni et al.(2006). 

 

De acordo com Bowersox & Closs (2009), antes do ano de 1950, as empresas 

executavam normalmente a atividade logística, mas de maneira funcional, uma vez 

que não existia conceito definido ou teoria formal de logística integrada. Além disso, 

no período supracitado, antes dos anos 50, existia certa falta de atenção com 

questão à logística por parte das indústrias, especialmente.  

Ao longo dos anos, as organizações passaram a identificar que os problemas 

logísticos requeriam soluções sistêmicas, as quais envolvem decisões de diversas 

naturezas. Na definição de um determinado prazo de entrega, por exemplo, há 

ocorrência de efeitos diretos e indiretos, os quais podem acometer a operação da 

frota, os níveis de estoque, os custos e também os investimentos, conforme Lencioni 

et al. (2006). 

 

Considerando-se o fato de o Suppy Chain Management (SCM) ser imprescindível 

para a provisão com sucesso de produtos e serviços requeridos pelo(s) cliente(s), 

pode-se dizer que o problema de pesquisa em questão é justificada, podendo, ainda, 

os resultados da pesquisa, serem passíveis de aplicações pela empresa pesquisada 

e também por seus fornecedores, os quais são imprescindíveis para a obtenção dos 

resultados finais, constituindo-se, desta forma, na então cadeia de suprimentos, a 

qual precisa funcionar e trabalhar em sintonia. 

 

A cadeia de suprimentos vai além de uma simples amplificação da logística 

integrada, uma vez que, engloba um conjunto de processos de negócios que 

ultrapassam as atividades relacionadas à logística, ampliando a abrangência da 

integração das operações para além das fronteiras da organização. 

Diante das evidências existentes sobre as dificuldades para integração em cadeias 

de suprimentos, a pesquisa tem como foco a investigação: Qual a relevância do 

compartilhamento das informações para a obtenção da integração da cadeia de 

suprimentos?  
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Diante do problema de trabalho exposto, pode-se salientar que a gestão da cadeia 

de suprimentos, segundo Simchi-Levi et al (2010) é constituída por um conjunto de 

abordagens, que integra fornecedores, fabricantes depósitos e pontos comerciais 

com eficiência, dessa forma, a integração permite que os produtos e serviços sejam 

produzidos e distribuídos nas quantidades corretas, no prazo correto, com a 

qualidade requerida e de modo que haja a minimização dos custos totais em quem a 

qualidade do serviço seja prejudicada.  

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

Modelar a relação existente entre o compartilhamento das informações e a 

integração em uma cadeia de suprimento. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Avaliar como as medidas de desempenho na perspectiva dos indicadores do 

Balanced Scorecard são compartilhadas; 

2. Avaliar como as informações são compartilhadas na perspectiva do ERP; 

3. Estudar a relação entre o grau de integração da cadeia de suprimento e o 

compartilhamento das informações. 

 

1.3 Justificativa 

 

A logística e seus processos têm sido cada vez mais analisados, uma vez que se 

trata de uma rede, cuja sequência é capaz de alterar o resultado final da produção, 

inclusive no que concerne aos custos totais, questão muito almejada pelas 

organizações. 

 

É preciso estar atento ao fato de os problemas logísticos necessitarem de soluções 

sistêmicas, pois envolvem decisões de naturezas diversas dentro e fora da 

organização, pelo fato de considerar a atuação e o papel, também de destaque, 

desempenhado pelos stakeholders.  
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As questões logísticas envolvem variáveis quantitativas (custos, investimentos, 

prazos de entrega) e qualitativas (satisfação da empresa, imagem para o cliente), as 

quais nem sempre podem ser convertidas num único valor resultante quantificável, 

afirma Lencioniet al. (2006). 

 

Desta forma, é preciso estar atento ao fato de que, por se tratar de uma “cadeia de 

suprimentos” e de uma rede interligada de negócios, as questões logísticas 

requerem que a tomada de decisões ocorra em grupo e, principalmente, de maneira 

compartilhada e consensual. 

 

Considerando-se o fato de a adequação ou readequação do sistema de integração 

das empresas serem capazes de proporcionar competitividade estratégica, a 

justificativa para a realização da presente pesquisa está na intenção de maximizar a 

compreensão acerca da importância da integração e do estabelecimento de inter-

relações na cadeia de suprimentos da Fiat Automóveis, verificando, ainda, a 

existência de possíveis falhas. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação estabeleceu um problema de pesquisa relevante como encontra-se no 

capitulo 1, pesquisou na literatura referências sobre as teorias que envolvem o 

problema estabelecido, discutidas no capitulo 2, desenvolveu a metodologia de 

pesquisa apresentada no capitulo 3, realizou a pesquisa de campo que foi analisada 

no capitulo 4 e as conclusões, limitações e sugestões de novos estudos foram 

discutidas no capitulo 5. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para Slack (1993, p.37), as cadeias ou redes de suprimento podem ser vistas em 

três níveis, sendo a cadeia total a que envolve todas as relações cliente-fornecedor, 

que abrange a extração da matéria-prima até a compra do produto pelo consumidor 

final, e a cadeia de suprimentos imediata estão os fornecedores e consumidores que 

fazem negócio diariamente com a empresa e dentro da empresa em si está a cadeia 

de suprimentos local com os fluxos internos de materiais e informações entre 

departamentos, células ou setores operacionais conforme demonstrado na Figura 1: 

 

 

Figura 1 - Níveis da cadeia de suprimentos 
  

Fonte: (SLACK, 1993). 
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2.1 - Modelo para análise da Integração da Cadeia de Suprimentos (SCM) 

 

Em decorrência da amplitude e complexidade da cadeia de suprimentos, a sua 

integração e gerenciamento podem se tornar difíceis e, em alguns casos, 

praticamente impossíveis. Dessa forma, a identificação dos membros-chaves desta 

cadeia e de suas inter-relações pode se tornar na melhor alternativa para que a 

organização direcione seus esforços e atinja o sucesso com sua cadeia. Sendo 

assim se propõe um modelo conceitual para modelar este relacionamento: 

 

 

Figura 2 - Modelo Conceitual 
  

Fonte: (Aragão, 2004, p. 03; Adaptado por Braga, C). 

 

 

2.2 Definição dos membros-chave 

 

A gestão da cadeia de suprimentos corresponde à integração dos processos-chave 

de um negócio partindo do usuário final até os fornecedores iniciais de produtos, 

serviços e informações que adicionem valor para o comprador e para outros 

stakeholders. Para que seja possível a identificação dos membros-chave da cadeia 

de suprimento, muitos critérios podem ser aplicados como por exemplo, composição 

do custo na cadeia de suprimento, complexidade dos subprodutos da cadeia de 

suprimentos e análise da lucratividade do cliente (LAMBERT & COOPER, 2000). 

Segundo Lambert et al. (1998), a descrição, a análise e o gerenciamento de uma 

cadeia de suprimentos podem ser realizadas a partir da estrutura, podendo, essas, 



22 

 

 

ser horizontal (quanto ao número de níveis ao longo da cadeia); vertical (quanto ao 

número de fornecedores / clientes em cada nível). Quando focada na cadeia de 

suprimentos (a empresa foco pode estar perto da fonte inicial de suprimentos, 

próxima dos clientes finais ou em alguma posição entre os pontos extremos da 

cadeia) (LAMBERTet al., 1998).  

 

No que se refere aos membros da cadeia, Lambert et al. (1998), esses, podem ser 

classificados como primários ou secundários. O primário numa empresa autônoma, 

desempenha uma atividade operacional e/ou gerencial, enquanto, os membros 

secundários, fornecem conhecimentos, utilidades e recursos. Isso, de modo que os 

membros primários possam realizar suas respectivas funções. 

 

Dessa forma, é possível mencionar que os membros, tanto primários quanto 

secundários, estão conectados através das relações mantidas entre processos de 

negócios. Ainda de acordo com Lambert et al. (1998), as relações estabelecidas 

entre os processos-chave podem ser caracterizadas como relações gerenciadas, 

não gerenciadas, monitoradas e até como não membros.  

 

2.2.1 Processos de negócios 

 

Os processos de negócios utilizam como ferramentas de gestão para as empresas, 

os conceitos que contribuem para a organização e obtenção de vantagem 

competitiva e melhoria dos processos internos, o que culmina na redução de falhas 

e custos desnecessários. Deste feito, pode-se definir o processo de negócio como 

um conjunto completo de atividades dinamicamente coordenadas ou tarefas 

relacionadas logicamente, as quais devem ser realizadas, visando a entrega de valor 

aos clientes ou mesmo à obtenção da satisfação de outros objetivos tidos como 

estratégicos (TRKMAN, 2010). 

 

De acordo com Santos e Forcellini (2012), os processos de negócios da cadeia de 

suprimentos são influenciados de várias formas, podendo ser pelo produto, fase do 

ciclo de vida comercial do produto, mudanças das necessidades dos clientes, 

lançamento de novas tecnologias, pressões de regulamentação, concorrentes no 
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mercado, entre outros. Ocorrem também variações em função do tempo, as quais 

acarretam em mudanças nos objetivos e estratégias nos processos de negócios. 

Pode-se mencionar que o processo de desenvolvimento de produtos consiste numa 

espécie de “negócio na cadeia de suprimentos”, uma vez que, ocorre o 

planejamento, a execução e o controle das atividades nos processos de negócios, 

bem como, o compartilhamento de informações e conhecimentos, o que é de suma 

importância para que se tenha o alcance dos objetivos no atendimento às diversas 

necessidades surgidas no decorrer do processo (LAMBERT, 2004). 

 

Em decorrência da amplitude e complexidade da cadeia de suprimentos, a sua 

integração e gerenciamento podem tornar-se difíceis em alguns casos. Sob tal 

enfoque, as empresas já entenderam que o processo de negócio não é apenas o 

processo logístico que abrange todas as cadeias de abastecimento, mas, sim, e 

em princípio, todos os processos do negócio. Portanto, os processos de negócio se 

tornam processos do negócio da cadeia de abastecimento, extrapolando limites 

internos e externos da empresa, devendo, para tanto, ser administrados como tal. 

 

As dimensões–chave para que o gerenciamento da cadeia de suprimentos seja 

bem sucedida são: a integração de processos de negócio, a identificação de 

membros-chaves da cadeia de suprimentos, o compartilhamento de informações e 

a adoção de medidas de desempenho apropriadas. O processo de negócios, 

segundo Aragão et al. (2004), consiste num procedimento necessário à associação 

de quatro requisitos críticos:  

 Identificação dos principais processos de negócio que devem ser integrados;  

 Identificação dos membros-chaves através do mapeamento dos processos de 

negócios;  

 Determinação dos tipos de informações que devem ser compartilhadas; 

 Determinação das medidas de desempenho que devem ser adotadas em 

cada elo. 

 

Importa ressaltar que o gerenciamento dos processos da cadeia de suprimentos 

ocorre em dois níveis, sendo esses, estratégico e operacional. O primeiro 

(estratégico) é executado por uma equipe multifuncional, a qual além de estabelecer 

os processos, define como ocorrerá o gerenciamento estratégico.  Já o operacional 
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tem cada processo executado pelos gerentes de cada área funcional (CROXTON et 

al., 2001). 

Na figura abaixo são demonstradas as funções das organizações que fornecem os 

inputs para os processos da cadeia de suprimentos. 

 

 

Figura 3 - Input funcional para processos da cadeia de suprimentos 
  

Fonte: (Croxton et al. 2002). 

 

Para Katunzi (2011), a integração dos processos de negócios com as diferentes 

cadeias de suprimentos é necessária que haja uma melhor relação entre 

compradores, fornecedores e com os sistemas de informação que devem ser 

compartilhados. 

 

A introdução do processo de negócios na cadeia de suprimentos, define as etapas 

dos processos e a interação entre os elos da cadeia o que permite que ocorra o 

monitoramento e a execução dos processos, além de melhorias após a avaliação 

dos resultados.  
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Convém, nesse âmbito, destacar Figueiredo (2012), para o qual o gerenciamento 

dos processos de negócios reduz as perdas e interrupções, acelera as iniciativas 

quanto às melhorias do processo, fortalece o relacionamento com os clientes e a 

organização, reduzindo as falhas nos processos. 

 

 

Figura 4 - Processo de negócio 
  

Fonte: (Santos et al., 2010). 

 

As ferramentas utilizadas na gestão de negócios ajudam no mapeamento e na 

otimização dos processos de logística, além de possibilitarem a melhora dos 

resultados. No geral, torna-se possível analisar como ocorrem os processos e sua 

otimização em busca de um processo com eficiência.  

 

Para Pesca et al.(2015), a melhoria dos processos e dos recursos disponíveis 

através do mapeamento adequado e integrado, abordam o transporte, a 

armazenagem e o processamento de pedidos, adequando as necessidades e 

reduzindo tempo, evitando, assim, desperdícios e garantindo eficácia. 

Por meio da identificação dos processos, é possível uma definição de rota, fazendo 

com que haja redução do tempo gasto e dos custos. Quanto à manutenção dos 

estoques, pode-se dizer que o processo de negócios contribui na organização e no 

controle, o que agrega valor ao produto final, gerando a capacidade do 

armazenamento e evitando custos elevados devido ao estoque e à quantidade 

estocada (PESCA et al., 2015).  
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As tarefas logísticas, quando mapeadas e executadas de maneira correta, auxiliam 

na gestão da cadeia de suprimentos e no alinhamento dos processos com objetivos 

estratégicos da organização onde as tarefas logísticas estejam definidas (PESCA et 

al., 2015). 

 

Com isso, as informações obtidas por meio do gerenciamento do processo de 

negócios, consiste numa importante ferramenta de apoio e gestão, mapeamento, 

analisando e simulando processos. As tarefas logísticas obtêm redução dos custos e 

tempo, auxiliam na tomada de decisões e, quando aplicadas de forma correta, os 

benefícios decorrentes, contribuem para a melhoria da gestão da cadeia de 

suprimentos e para a melhoria das relações entre fornecedores e clientes, através 

da otimização e da melhoria na execução das atividades. 

 

2.2.2 Medidas de desempenho 

 

A medição de desempenho em cadeias de suprimentos surgiu devido à necessidade 

constante de se avaliar o desempenho nas produções em grande escala, a partir do 

desenvolvimento e da racionalização dos processos produtivos. Para Brandão 

(2001), o primeiro tipo de sistema de medição foi criado por Taylor, e apresentava as 

primeiras escalas de avaliação de mérito, também chamado de modelo Fayol 

(BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

 

Também no período supracitado, data o surgimento de várias formas e sistemas de 

medição de desempenho. Isso, logo após o gerenciamento contábil, o qual era 

composto inicialmente por medidas que objetivavam o retorno financeiro em 

resposta à mudança da natureza de mercado (WAGGONER; NELLY; KENNERLEY, 

1999). 

Entre os anos de 1980 e 1990 as medidas de desempenho estavam relacionadas à 

qualidade e à satisfação de clientes (ECCLES, 2000), e também à necessidade de 

controle do desempenho estratégico, da qualidade e satisfação dos clientes, e a 

fatores externos, a saber, dos clientes e concorrentes que passaram a interferir no 

posicionamento estratégico das organizações.  
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Para Nauri (1998), um sistema de medição de desempenho (SMD) busca 

estabelecer o grau de evolução, estagnação ou decadência de determinados 

processos. Por esse motivo, também devem fornecer informações refinadas para o 

processo de tomada de decisão sobre ações preventivas e/ou corretivas. 

 

Geralmente a medição de desempenho é considerada essencial para se manter 

altos níveis de qualidade e produtividade, proporcionar um bom controle e 

gerenciamento, e ainda desenvolver e motivar a organização (KAYDOS, 1991). 

 

A medição de desempenho busca facilitar o entendimento e o grau de integração 

existente entre os membros da cadeia de suprimentos. Através da medição, poderão 

ser mensuradas a eficiência e a eficácia dos processos, além de ser possível 

fornecer embasamento para tomadas de ações que serão indispensáveis à garantia 

do sucesso do SCM. 

 

Partindo da consideração de que não se pode gerenciar aquilo que não se conhece, 

não se conhece aquilo que não se controla e não se controla aquilo que não se 

mede, é possível destacar a importância da mensuração de desempenho para a 

gestão de qualquer empresa.  

 

Nesse âmbito, tem-se que a cadeia de suprimentos necessita da utilização de 

indicadores de desempenho que representem a realidade e disponibilizem 

informações concisas aos gestores (SAVARIS; VOLTOLINI, 2004). 

 

Brewer e Speh (2001), afirmam que a avaliação de desempenho em cadeias de 

suprimentos, necessita de uma abordagem colaborativa e orientada pela confiança. 

Isso, para que as empresas vejam seu sucesso em termos do desempenho da 

cadeia inteira. 

De acordo Waggoner et al. (1999), as atividades da cadeia de suprimentos devem 

ser medidas. A avaliação de desempenho na cadeia de suprimentos permite que os 

gestores monitorem o desempenho, identifiquem áreas carentes de atenção, 

aumentem a motivação, melhorem a comunicação e fortaleçam as finanças da 

empresa. 
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Figura 5 - Medição de desempenho a montante e a jusante da empresa local 
Fonte: Neto; Pires (2012) 

 

Os indicadores logísticos relevantes consistem em ferramentas-chave do sistema de 

controle, e permitem ações e decisões coerentes e orientadas de forma estratégia. A 

adoção de medidas eficazes é imprescindível para o desenvolvimento de produtos e 

realização de processos com sucesso. 

 

Pode-se dizer ainda, que os indicadores logísticos, contribuem para a abordagem de 

diferentes aspectos da cadeia de suprimentos, considerando a sua eficiência e 

eficácia na gestão dos seus recursos para atendimento às metas operacionais, 

financeiras e de nível de serviço ao cliente. Os indicadores devem ser 

compartilhados entre os principais elos que orientam os gestores nas tomadas de 

decisões de oferecerem um serviço de nível e de menor custo. 

 

Ainda de acordo com o Croxtonet al. (2002), as medidas de desempenho escolhidas 

no nível estratégico devem ser aplicadas pela área da execução e serem usadas 

internamente para melhorar o processo de Gestão da Demanda e alimentar o CRM, 

o SRM e os elos-chave da cadeia. Basicamente, estas medidas devem permitir 
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analisar a lucratividade por cliente, a lucratividade por fornecedor, além de reportar 

aos custos. 

 

Os sistemas de medição são dinâmicos e refletem a importância para os negócios, 

visto que, a eficácia da medição de desempenho é uma questão de importância 

crescente para as indústrias e para a área acadêmica, onde muitas organizações 

investem recursos consideráveis para implementar as medidas que atendam as 

dimensões almejadas, levando em consideração de há uma preocupação das 

medições realizadas na atualidade não considerando o que deve ser medido 

posteriormente (KENNERLEY; NEELY, 2002).  

 

Para Gunasekaran et al. (2001), para se desenvolver uma cadeia de abastecimento 

que seja eficiente e eficaz, a medição de desempenho deve ocorrer nos níveis 

estratégico, tático e operacional.  A medição de desempenho é imprescindível para a 

destinação e o monitoramento dos recursos logísticos. Nesse âmbito, somente a 

avaliação das operações pode revelar se as metas pretendidas estão sendo 

alcançadas. 

 

Para Kaplan e Norton (1997), os sistemas de medição tinham um caráter de 

natureza financeira que objetivava a realização de trocas comerciais, nas quais o 

monitoramento se dava pelos livros-caixa e com o passar dos tempos. O interesse 

pela medição surge a partir das necessidades das organizações em se 

diferenciarem de seus competidores, e, também, devido às mudanças de foco dos 

mercados de custo para atributos como qualidade e serviços aos clientes. 

 

O desenvolvimento da medição de desempenho passou por cinco fases de 

evolução, segundo Morgan (2007), onde inicialmente tinha como base as 

mensurações de transações financeiras, baseando-se na perspectiva tradicional de 

comprar barato  e vender caro,  fazendo lucro. 

 

A segunda fase da medição de desempenho, segundo Morgan (2007), iniciou-se 

com a Revolução Industrial e com o desenvolvimento da produção. Em relação à 

terceira fase, essa, acrescentou dois novos focos na medição do desempenho, a 

saber, o cliente e o processo, pautando nos conceitos do processo e focando no 
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cliente, considerando-se quatro questões a serem analisadas de acordo com a 

qualidade, sendo essas: a medida que o processo de entrega ao cliente (interno ou 

externo), o exigir; a necessidade de um projeto de qualidade no produto ou serviço; 

a capacidade do processo de atingir o padrão exigido, e o princípio e realização de 

melhoria contínua. Na quarta fase, medidas financeiras passaram a ser 

consideradas como parte de um sistema integrado de medição do desempenho.  

 

Há que se destacar nesta fase, o Balanced scorecard, o qual é definido como um 

sistema de medição de desempenho, introduzido por Kaplan e Norton (1996). Na 

quinta fase (e atual), é destacada a importância da rede de abastecimento. 

Kennerley e Neely (2002), ressaltam que durante o processo evolutivo, muitos 

critérios foram desenvolvidos e auxiliaram no desenvolvimento de um sistema de 

medição com atributos de desempenho mais eficazes, os quais incluem: medidas 

direcionadas com a missão e os objetivos das organizações. Isso, também no 

ambiente externo das empresas competitivas.  

 

Dessa forma, no que diz respeito ao uso das medidas de desempenho, essas são 

fundamentais para que se possa avaliar a eficiência dos resultados, a atuação da 

organização, a reflexão dos princípios básicos da organização e a existência de 

informações que possibilitem o monitoramento do passado e planejamento do futuro 

(HARRINGTON, 1997; MEYES, 1994). 

 

Os indicadores monitorados pelas organizações, contribuem para a sua manutenção 

como principal player no mercado nacional e internacional, favorecendo, assim, seu 

aprimoramento contínuo e as crescentes pressões competitivas. Isso, por meio de 

investimento em pessoal capacitado, acompanhamento das evoluções dos sistemas 

de medição de desempenho e da integração dos processos organizacionais. 

 

Ainda segundo os autores supracitados, as medidas de desempenho da SCM não 

podem ser baseadas nos tradicionais índices contábeis e financeiros, porque estes 

são ineficazes na medição de seus progressos. A SCM possui alguns aspectos que 

não são medidos por índices financeiros, sendo, para tanto, preciso a utilização de 

uma ferramenta que faça uso dos aspectos financeiros e não financeiros, capazes 

de demonstrar uma perspectiva real do fenômeno. Essa ferramenta pode ser o 
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Balanced Scorecard. No entanto, é preciso entender a inter-relação dos conceitos 

para que se possa alavancar uma vantagem competitiva (BREWER & SPEH, 2000: 

82-84).  

 

Importa ressaltar que, quando se tem um bom sistema de medição de desempenho 

da cadeia de suprimentos, a organização pode aumentar a sua probabilidade de 

obtenção de sucesso, principalmente, ao alinhar processos ao longo de várias 

empresas, atingir os segmentos de mercado mais lucrativos e obter uma vantagem 

competitiva através de diferentes serviços e baixos custos. Mas, quando se tem uma 

deficiência no sistema de medição, isso pode resultar em fracasso no alcance das 

expectativas dos clientes, na não otimização do desempenho da empresa, na perda 

de oportunidades e nos conflitos na cadeia de suprimentos (LAMBERT & POHLEN, 

2001).  

 

Para a definição dos objetivos estratégicos e acompanhamento da evolução, é 

necessária a utilização das medidas ou indicadores, o que permite o 

estabelecimento de uma relação entre as medidas de desempenho e os objetivos 

estratégicos. 

 

Dornier (2000) enfatiza que a integração e a globalização da logística têm grandes 

impactos sobre a definição e a utilização de medidas de desempenho, as quais, 

quando adaptadas à realidade logística atual, contribui para o controle eficaz da 

gestão de custos e de operações, as quais demandam informações acerca do 

desempenho logístico, permitindo ações e decisões coerentes e orientadas às 

estratégias. Importa ressaltar que a maior parte das empresas precisará de novas 

medidas e bancos de dados que visam gerenciar o seu processo logístico. 

 

Para Kato (2003), a medição de desempenho na integração setorial tem 

considerações únicas, tais como: dinâmica interempresarial, potencial de níveis de 

integração interempresarial diferentes e objetivos específicos de empresas 

diferentes, possivelmente conflitantes.  

Diante dessa questão, sugere-se a utilização do Balanced Scorecard como uma 

ferramenta de gestão para avaliar o desempenho de cada empresa, e da cadeia de 
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suprimentos como um todo, onde se observa a seleção adequada de indicadores 

diferentes para a empresa e para a cadeia logística. 

 

2.2.3 Compartilhamento de informações 

 

O compartilhamento de informações é imprescindível para que se obtenha sucesso 

com o SCM, servindo de base para a coordenação entre os membros-chave de uma 

cadeia de suprimentos, provendo, assim, a visibilidade que permite a tomada de 

decisões, as quais são capazes de melhorar a lucratividade de toda a cadeia 

(SIMATUPANG E SRIDHARAN, 2001). 

 

Mesmo consciente da importância do compartilhamento de informações, muitas 

empresas retêm alguns dados importantes, dentre esses: custos, taxas de produção 

e preços de compra, necessitando, dessa forma, que se tenha confiança e 

cooperação. De acordo com Lee e Whang (2000), é preciso haver um 

compartilhamento entre os membros-chave que fazem parte da cadeia de 

suprimentos. 

 

Para os autores Bandeira e Maçada (2008), a informação sempre foi considerada 

um elemento de extrema importância em todas as organizações, e, não menos 

importante nas operações logísticas, uma vez que, sem as informações a cadeia de 

suprimentos não teria alcance de alto nível de desempenho. 

 

Segundo Zhou e Benton Jr. (2007), a utilização de práticas eficientes nas cadeias de 

suprimentos e o compartilhamento de informações, consistem em duas fontes de 

melhoria da cadeia de suprimentos.  

 

Dessa forma, enquanto algumas empresas dão ênfase à melhoria da prática da 

cadeia de suprimentos, outras enfatizam alavancar o compartilhamento de 

informações entre parceiros da cadeia de suprimentos (ZHOU e BENTON JR., 

2007). Para tanto, as empresas devem trabalhar tanto na prática da cadeia de 

suprimentos quanto no compartilhamento de informações, simultaneamente, mesmo 

que em abordagens independentes. 
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No que diz respeito à performance de um sistema de informação, pode se dizer que 

o mesmo pode ser avaliado através da sua utilidade, dos benefícios de seu uso e 

através dos custos de seus obstáculos.  

 

A utilidade de um sistema de informação deve levar em consideração fatores como 

simplicidade, estrutura, transparência e flexibilidade, devendo, ainda, ser avaliada 

nos níveis físico, cultural, cognitivo e social (LICKER, 1997). 

 

Um sistema de informação eficaz deve produzir informações realmente necessárias, 

em tempo hábil e confiáveis, além de ter como base, políticas que assegurem seus 

objetivos. O sistema de informação precisa, ainda, integrar-se a uma estrutura lógica 

e coordenada na organização, ter um fluxo racional, integrado e rápido, e conter 

dispositivos de controle interno que garantam sua confiabilidade (BIO, 1985). 

 

O processo de formulação pode receber inputs importantes advindos de diversas 

áreas da empresa e do sistema de Gestão Empresarial (Enterprise Resource 

Planning - ERP). Segundo Croxton ( 2008), para ser considerado um provedor de 

dados, o processo de gestão da demanda depende de informações oriundas de elos 

da cadeia de suprimentos e do compartilhamento de informações sobre as 

previsões, as quais podem auxiliar o marketing a gerenciar o ciclo de vida dos 

produtos. 

 

Em relação ao compartilhamento de informações sobre as previsões, essas podem 

auxiliar a área de marketing a gerenciar o ciclo de vida dos produtos e no 

planejamento da descontinuidade de outros produtos, sendo que, no planejamento 

estratégico, é possível que a empresa decida o direcionamento que deverá seguir 

baseando-se nas previsões (CROXTON et al, 2008). 

 

Os membros da cadeia de suprimentos e seus processos de negócios estão 

interligados através da interface dos principais elos da cadeia, os quais consolidam 

fluxo de informações, por meio do processamento das mesmas. Essas informações, 

de acordo com Chopra e Meindl (2003), servem como conexão entre os diversos 

estágios da cadeia de suprimentos, permitindo a coordenação das ações e o início 

das práticas e dos benefícios advindos do aumento da lucratividade total da cadeia. 
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Sezen (2008) afirma que, quando ocorre o aumento do nível de integração e 

compartilhamento de informações entre os membros de uma cadeia de suprimentos, 

há, respectivamente, a necessidades de se melhorar a eficácia destas cadeias, uma 

vez que, estes comportamentos cooperativos de empresas que fornecem o acesso 

rápido às informações necessárias, fornecem mais sensibilidade para as 

necessidades dos clientes e tempos de resposta mais rápidos do que os 

concorrentes. 

 

Zhou & Benton Jr. (2007) afirmam, ainda, que o compartilhamento de informações é 

um meio de capturar a dinâmica da cadeia de suprimentos e, assim, reduzir a 

incerteza em ambientes externos e internos, devido ao fato de que, ainda, assim, 

poucas empresas conseguem enxergar esse compartilhamento de informações 

como um diferencial, e, transformá-lo em vantagem competitiva (FAWCETT et al., 

2007). 

 

Barrat e Barrat (2010) têm outra perspectiva sobre o compartilhamento. Eles 

afirmam que mais informações compartilhadas através dos mecanismos de 

integração da cadeia de suprimentos poderiam levar à própria natureza e ao volume 

de informações a serem moderadas pela eficiência e eficácia dos meios disponíveis 

para a partilha de informações. Isso, combinado com a capacidade de percepção do 

destinatário para se utilizar as informações do titular das mesmas. 

 

Mesmo consciente da importância do compartilhamento de informações muitas 

empresas retêm alguns dados importantes como custo, taxas de produção e preços 

de compra, necessitando, dessa forma, que se tenha confiança e cooperação. De 

acordo com Lee e Whang (2000), esse compartilhamento deve ocorrer entre os 

membros-chave que fazem parte da cadeia de suprimentos. 
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Figura 6 - Uma perspectiva contingencial da capacidade de compartilhamento de 

informação como habilitador estratégico 

Fonte: Fawcett et al., 2007 

Para Du et al. (2012), quando esse compartilhamento se dá no ambiente 

organizacional e requer a liberação de informações financeiras e estratégicas, 

confidenciais e muito bem guardadas para parceiros que tenham sido, ou possam, 

mais tarde, ser concorrentes, as organizações ficam cautelosas sobre as 

informações que compartilham e até que nível devem ser divulgadas.  

 

Em se tratando do compartilhamento de informações, pode-se dizer que é através 

da análise da conectividade, que é possível entender como as empresas 

compartilham informações, e, ainda, qual o nível em que esse compartilhamento é 

realizado. Segundo Hoffman & Hellström (2007), a conectividade é um constructo 

relativamente novo em logística e na gestão da cadeia de suprimentos. E, por isso 

mesmo, existe uma necessidade maior de investigação.  

 

A conectividade é apresentada de diversas formas, sendo referida, por exemplo, 

como conectividade da informação, conectividade tecnológica e conectividade em 

rede.  

 

Para Hoffman & Hellström (2007), a conectividade geralmente é relacionada a 

conceitos de visibilidade e rastreabilidade. Para Fawcett et al. (2007), a 

conectividade cria a capacidade de a empresa compartilhar informação. Além disso, 

citam cinco indicadores para mensurar a conectividade de uma empresa:  

 Integração dos sistemas de informação através da cadeia de suprimentos; 
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 Integração dos aplicativos de sistemas de informação através da cadeia de 

suprimentos; 

 Adequabilidade das ligações entre os sistemas de informação com os 

clientes; 

 Adequabilidade das ligações entre os sistemas de informação com os 

fornecedores; 

 Comunicabilidade dos sistemas de informação através da cadeia de 

suprimentos. 

 

 

2.2.4 Modelo analítico para o valor do compartilhamento de informação na 

integração 

 

Para um desdobramento operacional da relação existente na cadeia de suprimentos 

e o entendimento da relação estabelecida para se chegar a integração, se propõe 

um modelo analítico.  

 

 

 

Figura 7 - Modelo de Integração 

Fonte: (Braga C, 2018). 
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2.2.4.1 Balanced scorecard 

 

O BSC, estabelecido por Kaplan e Norton (1997), apresenta-se como um sistema de 

medição global de cadeias de suprimentos, que incluem quatro diferentes 

perspectivas durante a medição, sendo essas: o cliente, negócio financeiro, 

processo interno e a aprendizagem e inovação, sendo que, esses diferentes 

aspectos fazem parte do desempenho da cadeia de fornecimento. 

 

Os objetivos estratégicos nas quatro perspectivas, os quais são 
desmembrados em indicadores de desempenho. Para cada 
indicador de desempenho são identificadas metas. Para o 
alcance das metas são desenvolvidas iniciativas. As iniciativas 
poderão ser operacionalizadas através de planos de ação, para 
os quais serão definidos responsáveis, que coordenarão as 
ações necessárias para que os planos de ação sejam 
executados e que as metas sejam alcançadas (GASPARETTO, 
2003). 

 

Ainda segundo Kaplan e Norton (1992), o BSC é construído por cada empresa para 

se adaptar à sua natureza e estratégia, sendo necessário que o balanço também 

seja adaptado utilizando-se quatro perspectivas diferentes:  

 Clientes e mercado (que realizam o acompanhamento da atuação da 

empresa, englobando indicadores de satisfação de clientes, rentabilidade, 

imagem e reputação);  

 Processos internos e operações (servem para monitorar os aspectos críticos 

da empresa e apresentar os indicadores de desenvolvimento de novos 

produtos e processos, como as operações e os serviços);  

 Aprendizado e crescimento (servem para acompanhar as inovações e as 

melhorias dos processos de produtos, envolvendo pessoas e a organização); 

 Desenvolvimento de competências na equipe e na área financeira (indica o 

resultado da estratégia utilizada, se a mesma contribui para a melhoria de 

resultados financeiros e acrescente valor a empresa, apresentando 

indicadores de lucro, crescimento, redução de custos, melhoria da 

produtividade, utilização de ativos e a estratégia de investimentos). 

 

Para Souza et al. (2015), a gestão da cadeia de suprimentos tem como objetivo criar 

valor para toda a rede, o que inclui os clientes finais, uma vez que, todos os 
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participantes da cadeia necessitam maximizar o valor agregado da cadeia como um 

todo. Para Barber (2008); Park; Lee; Yoo(2005), as medições de gestão da cadeia 

de valor não devem se concentram apenas em áreas parciais, mas, sim, em toda a 

cadeia, sendo, esse, o raciocínio central por trás da abordagem de medição do 

desempenho do Balanced Scorecard (BSC). 

Inicialmente o BSC era descrito como um sistema de avaliação de desempenho de 

medidas financeiras e não financeiras, sendo que, atualmente é considerado 

também como um sistema de gestão concebido para as organizações gerenciarem 

sua estratégia.   

 

O Balanced Scorecard pode ser utilizado de forma ampla nas organizações para a 

viabilização dos processos gerenciais críticos, como exemplo: esclarecer e traduzir a 

visão e a estratégica; comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; 

planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégias e melhorar o feedback e 

o aprendizado estratégico. 

 

De acordo com Salterio; Webb (2003) o BSC traduz resultados do planejamento 

estratégico em termos operacionais para as organizações, fornecendo às empresas, 

uma análise a simulação financeira. 

 

Em relação ao BSC, Kaplan e Norton (1997), ressaltam que existem três medidas 

para cada estágio, sendo que, o primeiro estágio refere-se ao crescimento rápido, o 

segundo à sustentação, com ênfase nas medições financeiras tradicionais, e o 

terceiro à colheita, com fluxo de caixa. 

 

Nesse âmbito, pode-se mencionar que o BSC mede o desempenho das empresas 

utilizando quatro perspectivas, a saber: financeira, cliente, processos de negócios 

internos e de aprendizagem e crescimento (WALL, 2003). 

 

Para se ter uma ideia da dimensão do BSC, Tezza (2010), ressalta que, sem 

dúvidas, o BSC é o modelo de desempenho mais utilizado no mundo, conforme 

análise entre os diversos sistemas já existentes e utilizados, contando, desde o seu 

surgimento, a análise do desempenho enquanto um fator imprescindível para a 

gestão. 
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Deste feito, pode-se afirmar que, as escolhas dos objetivos e das medidas utilizadas 

no BSC não se limitam a um conjunto aleatório de medidas de desempenho 

financeiras e não financeiras, pois o seu processo é hierárquico, e abrangido pela 

estratégia e missão da empresa. 

 

 

 

 

Figura 8 - O Balanced Scorecard (Traduzido visão e estratégia: quatro perspectiva) 

Fonte: Kaplan e Norton, 1996 

 

Mesmo com o desenvolvimento de indicadores financeiros a partir dos sistemas de 

custos, as ideias do BSC são estruturadas de forma que, a empresa consiga manter 

sua excelência. Para tanto, os executivos precisam de indicadores tanto do 

ambiente quanto do desempenho da organização. Sendo assim, Kaplan e Norton 

(1997): 

 

[...] o Balanced Scorecard (BSC) traduz a missão e a estratégia 
das empresas num conjunto abrangente de medidas de 
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desempenho que serve de base para um sistema de medição e 
gestão estratégica. 

 

Dessa forma, baseando-se nas perspectivas que estruturam o BSC, a saber: a 

financeira, a do cliente, a dos processos internos e a do aprendizado e crescimento, 

este pode ser entendido como um sistema de comunicação, informação e 

aprendizado, e, não, como um sistema de controle. 

A perspectiva financeira é conservada no BSC, devido ao fato da mesma sintetizar 

as consequências econômicas das ações que indicam se as estratégias de uma 

empresa, sua implementação e execução contribuem para a melhoria dos resultados 

financeiros. 

 

Em se tratando da perspectiva do cliente, essa permite a visualização dos 

segmentos de clientes e mercados. Nos processos internos, é possível identificar 

processos internos críticos nos quais a empresa deve alcançar a excelência, 

possibilitando, assim, a agregação de proposta de valor capaz de atrair e reter 

clientes em segmentos-alvo e, ainda, satisfazer as expectativas dos acionistas.  

 

A quarta perspectiva do BSC – aprendizado e crescimento – identifica a estrutura 

que a empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo, com 

base em três fontes principais: pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais 

que são necessários para garantir a continuidade e evolução do negócio. 

 



41 

 

 

 

Figura 9 - Perspectivas do Balanced Scorecard 

Fonte: (Kaplan; Norton, 1997). 

 

Os objetivos e as medidas do scorecard são provenientes da visão e estratégia da 

empresa, baseadas nas quatro perspectivas. Para Kaplan e Norton (1997), as 

empresas inovadoras adotam a filosofia do scorecard para viabilizar processos 

gerenciais críticos como: 

a) Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; 

b) Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; 

c) Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas; 

d) Melhorar o feedback e o aprendizado. 

 

Segundo Faria; Costa (2005), o gerenciamento estratégico não se dá por finalizado 

quando se implanta o BSC, pois ele é um processo contínuo que exige 

monitoramento constante por parte dos gestores, com vistas a avaliar os objetivos, 

indicadores, metas e iniciativas.  
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Pode-se ressaltar que, o aprendizado e o crescimento sintetizam a busca contínua 

pelo aperfeiçoamento do sistema e o comprometimento de toda a organização, o 

que é essencial para o sucesso da estratégia. 

 

Segundo Kaplan e Norton (2001), existem cinco princípios que transformam o BSC 

de uma ferramenta de desempenho para uma de organização orientada para o 

gerenciamento de desempenho estratégico, a saber: 

 Tradução da estratégia em termos operacionais, utilizando o BSC na 

descrição e comunicação estratégica em termos operacionais consistentes e 

perspicazes; 

 Alinhamento da organização à estratégia: Para o funcionamento da estratégia 

organizacional, torna-se necessário o alinhamento de várias funções, 

financeira, manufatura, vendas, marketing e assim por diante. O BSC 

consegue fazer o link entre essas funções dispersas; 

 Fazer a estratégia ser o trabalho do cotidiano da organização, usando o BSC 

como forma de educar a organização reforçando a importância da estratégia 

também no alcance de objetivos pessoais dos funcionários; 

 Utilizar a estratégia do BSC continuamente, para que ocorra o alinhamento da 

estratégia ao processo de orçamento; através de revisões periódicas durante 

as reuniões gerenciais; e desenvolver um processo para aprender e adaptar a 

estratégia; 

 Mobilizar a mudança através da liderança executiva: Através de um método 

de mobilização, governança, e gerenciamento estratégico, os executivos 

podem incorporar a nova estratégia e a nova cultura em seus sistemas de 

gestão, gerando um processo contínuo para atender às necessidades 

estratégicas de hoje e de amanhã (KAPLAN; NORTON, 2001). 
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Figura 10 - Combinado Balanced Scorecard com Suplly Chain Management 

Fonte: (Miranda, 2001). 

 

Por meio da inclusão da perspectiva dos fornecedores no BSC, a empresa 

demonstra que, através do sistema de medição de desempenho, o fornecedor é um 

foco importante para assegurar a implantação da estratégia da organização, uma 

vez que, o início está justamente nele, como supridor de insumos. Por isso, é 

importante planejar sistemas que permitam a coordenação das atividades e o 

controle da qualidade (MIRANDA, 2001). 

 

Pode-se também utilizar o Balanced Scorecard, mediante indicadores específicos 

selecionados com o objetivo de reforçar a ideia de competitividade do sistema que 

estabelecem, no mesmo sistema, metas de excelência a serem buscadas por todos 

os seus componentes, propondo, ainda, a utilização de conceitos da estratégia Seis 

Sigma, onde a definição de padrão “classe mundial” desafia toda a cadeia de 

suprimentos a estabelecer níveis de perfeição em todas as atividades que procurem 

garantir competitividade e o sucesso conjunto de todos os seus componentes 

(KATO, 2003). 
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2.2.4.2 ERP - Enterprise Resource Planning 

 

Segundo Colangelo Filho (2001), a sigla ERP deriva de Enterprise Resource 

Planning, que traduzindo para o português, significa Planejamento dos Recursos da 

Empresa. O ERP é um sistema de informação que integra todos os dados e 

processos de uma organização em um só sistema, possibilitando interligar e 

coordenar as atividades internas das organizações. 

 

Os sistemas ERP são formados por uma base de dados única e por módulos que 

suportam inúmeras atividades das organizações. O ERP surgiu de uma evolução do 

MRP II (Manufacturing Resources Planning – Planejamento dos Recursos da 

Manufatura), uma evolução do MRP (Material Requirements Planning – 

Planejamento das Necessidades de Materiais) (BRANDÃO JUNIOR; FERREIRA; 

2006 apud MENDONÇA; GASPAROTTO; 2010). 

 

Para Freitas (2011), o MRP surgiu nos anos 60, período em que se permitia avaliar 

quanto material de determinado tipo era necessário. Já o MRP II, surgiu após os 

anos 80, período em que eram permitidas implicações de demandas futuras nas 

áreas financeiras. O MRP fornece documentação necessária para o andamento da 

produção, como materiais, ordens de produção, entre outros. 

 

É possível mencionar que o ERP possui mais funcionalidades e interatividades que 

o MRP e MRP II, considerando-se o fato de que uma empresa não é formada 

somente de máquinas e materiais, e que necessita de uma parte integrada e 

controlada por setores como fiscais, financeiros, contábil e pessoas HABERKOM, 

2003 apud MENDONÇA; GASPAROTTO, 2010). A partir desse momento, surgiu a 

necessidade de integração de todos os departamentos da empresa, e, não somente, 

da área da produção. 

 

Para Brum (2015), os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), tem se 

mostrado como uma ferramenta adequada para a solução de problemas diversos 

em empresas. Esses problemas podem ter causas diversas, dentre essas: 

incompatibilidade entre sistemas, dificuldade de integração e custo de implantação. 
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Há que que se mencionar o fato de o sistema ERP ter sido utilizado para integrar o 

sistema da empresa como um todo, proporcionando maior fluxo de informação, 

melhoria na administração do tempo e da lucratividade. Padilha e Marins (2005), 

destacam que: 

A tendência atual da área de sistemas de informações 
gerenciais é de não apenas visualizar a empresa isoladamente, 
mas toda a cadeia de suprimento, conseguindo realizar o 
planejamento estratégico e tático globalmente para a cadeia, 
além do operacional para a empresa. Para isso estão sendo 
desenvolvidos softwares de gestão (SAUTER, 1996) - novas 
ferramentas para atuar tanto em uma ponta da cadeia, no caso 
dos clientes com o CRM – Customer Relationship Management 
(CHLEBA, 2001) até a outra ponta dos fornecedores com o 
SRM – Supplier Relationship Management.  

 

Os sistemas ERP unificam as informações com o objetivo de solucionar os 

problemas de integração, disponibilidade e confiabilidade. Por isso, as empresas se 

interessam cada vez mais em incorporá-lo nos diversos processos das empresas 

(OLIVEIRA; RAMOS, 2002 apud Padilha e Marins, 2005).  

 

Um único sistema tem funcionalidades de diversos processos (diferentes). Conforme 

Koch (2001) apud Padilha; Marins (2005), a implantação dos sistemas de ERP como 

ferramenta de apoio ao Processo de Reengenharia de Negócio (Business Process 

Reengineering- BPR), apresentam experiências conjuntas de BPR e ERP; fatores 

que têm levado a altos níveis de integração nas empresas. 

 

O sistema ERP pode simplificar, organizar, gerenciar e estruturar as atividades da 

empresa, integrando várias atividades numa única base de dados. Em alguns casos, 

o sistema ERP é conhecido como um sistema modular. Além disso, pode ser 

utilizado para controle de estoque, compra de insumos, desenvolvimento de 

produtos, acompanhamento de produção e intercâmbio entre clientes e fornecedores 

(BRUM, 2015). 

 

Ainda segundo Brum (2015), os sistemas ERP são projetados para serem 

implantados em qualquer tipo de plataforma, facilitando, assim, a troca de 

informações entre todos os setores de uma empresa. Tudo, com vistas a se evitar a 

repetição de dados, a redundância de informações e o desperdício de tempo ao se 
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realizar tais tarefas. A implantação deste tipo de sistema pode acarretar também 

numa mudança organizacional, na qual todos os utilizadores deverão estar 

envolvidos.  

 

Os sistemas ERP fornecem visibilidade da informação e da cadeia de suprimentos, o 

que possibilita decisões mais ágeis para a empresa e a cadeia de suprimentos 

(CHOPRA; MEINDL, 2003). Para Norio (2013), o sistema ERP diminui o tempo de 

execução das tarefas e elimina trabalhos manuais, uma vez que, padroniza os 

processos operacionais e o fluxo de informações, aumentando, assim, a 

produtividade. 

 

Conhecido como um software de integração de processos de negócios em um único 

banco de dados, Colangelo Filho (2001) apud Mendonça; Gasparotto (2010), os 

sistemas ERP tem sido utilizados com a intenção de se obter competitividades e 

aumentar a lucratividade. 

 

Para os autores Viagi; Alves; Santos (2009) o ERP associa-se a gestão de 

atividades que estão associadas com as relações existentes que envolvem a 

participação de diversos agentes produtivos em diferentes etapas de um processo. 

Por isso, o senso comum faz com que os sistemas ERP sejam 
direcionados inicialmente a gestão da cadeia de suprimentos 
interna e imediata, pois estas estão inseridas no contexto do 
foco central que é a otimização dos estoques, produção, 
distribuição e custos associados à produção (VIAGI;ALVES; 
SANTOS, 2009). 

 

Para Taylor (2005), mesmo que a ênfase do ERP esteja nas operações internas de 

empresas de manufatura, muito dos aplicativos incluídos nos pacotes ERP são 

relevantes para as atividades da cadeia de suprimentos. Ainda segundo Taylor 

(2005), a crença de que o sistema ERP quando implantado é suficiente para o 

sucesso na integração da cadeia de suprimentos, a empresa torna-se mais 

competitiva e eficiente. Dado o estágio inicial da integração logística, a 

recomendação recebida é a implementação do ERP. 

 

Através do sistema integrado de gestão é possível eliminar os impedimentos da 

visão de negócios e ao invés de relatórios de reuniões focadas em trabalhos 
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passados as decisões se dão e forma imediata em tempo real e online. A evolução 

do sistema MRPII no planejamento dos recursos para um modelo que tenha maior 

abrangência e que seja integrado como o ERP. 

 

Para Godinho (2004), as dúvidas referentes a abrangência de outro sistema, em se 

tratando de sistemas de gestão de MRPII para o ERP: 

 

A partir deste ponto passam então a se denominar sistemas 
ERP (Enterprise Resource Planning ou Planejamento dos 
Recursos do Empreendimento). Os módulos do ERP se 
referem às diversas funções nas empresas. Portanto, além dos 
módulos direcionados a manufatura e a logística (os módulos 
do MRPII, acrescidos de módulos para a gestão da cadeia de 
suprimentos como módulos de gestão de rotas de transporte e 
gestão de materiais), o ERP abrange módulos direcionados a 
finanças. 

 

Pode-se, após as considerações feitas, enfatizar que o ERP é reconhecido, como 

um sistema utilizado pelas empresas para a melhoria do desempenho da cadeia e 

que integra a gestão da organização, auxiliando na integração das informações da 

empresa (SOUZA, 2011). 

 

Para Mendes et al. (2012), o ERP é capaz de integrar as informações da 

organização através da utilização de uma única base de dados. Isso, contando com 

a tecnologia da informação, a qual proporciona à logística, maior eficiência na 

geração de valor para as organizações. Dessa forma, pode-se mencionar que as 

interações entre os elos da cadeia podem ser realizadas em qualquer momento.  

 

Em se tratando do compartilhamento de informações e documentos em formatos 

estruturados, pode-se ressaltar o uso do EDI, segundo Lankford; Johnson (2000), 

também conhecido como Eletronic Data Interchange ou simplesmente Intercâmbio 

Eletrônico de dados, permite que as informações sejam acessadas através de um 

determinado tipo de software. 

 

Para Novaes (2001), o EDI foi primeiramente utilizado nos Estados Unidos na 

década de 1980 por setores do varejo e de transportes. Mais tarde, seu uso se 

estendeu para os demais setores. Segundo EAN Brasil (2003), há classificações do 
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EDI de acordo como os meios que são utilizados para o compartilhamento das 

informações. Dessa forma, tem-se que: 

A utilização de redes proprietárias, através das quais as 
empresas acessam sua caixa postal para envio e recepção de 
documentos, constitui o EDI via VAN, também conhecido como 
EDI Tradicional. VAN ( Value Added Network) é a denominação 
mais usual para as referidas redes proprietárias. A segunda 
categoria é a Web EDI ou EDI via Internet, que constitui uma 
expansão do uso do EDI e utiliza a Internet para o tráfego de 
informações. É utilizada por quem processa um baixo volume 
de documentos de negócio e tem como principal objetivo 
permitir que empresas participem do EDI com apenas um 
browser (aplicativo para visualização das páginas na Internet) e 
uma conexão na Internet (EAN BRASIL, 2003).  

 

Há que se ressaltar a importância da internet, desenvolvida no ano de 1969, pela 

Advanced Research Projects Agency (ARPA) do Departamento de Defesa dos EUA. 

Por meio dessa rede (Web), foi possível o compartilhamento e a criação de um 

sistema de correio eletrônico (LAUDON; LAUDON,1999). 

 

Quanto ao uso da internet e a troca de informações eletrônicas (EDI) na cadeia de 

suprimentos, devem ser levados em consideração: o custo, o número de parceiros e 

a segurança no envio de dados, todos, proporcionados por estas tecnologias, uma 

vez que, mesmo que os custos da utilização do EDI sejam bem mais baixos, ao 

mesmo tempo são vulneráveis e menos seguros, sendo utilizados por milhões de 

pessoas para uma ampla gama de atividades.  

Enquanto o EDI exige um relacionamento prévio entre parceiros que pretendem 

utilizar esta tecnologia de informação (TI) para troca de informações, a Internet pode 

ser utilizada mais facilmente por maior amplitude de parceiros, sem a necessidade 

de relacionamento prévio entre os mesmos.  

 

Com isso, pode-se considerar que, ao mesmo tempo em que as empresas vêm 

buscando reduzir seus estoques e melhorar a qualidade de seus serviços em um 

ambiente globalizado, a competitividade exige custos e prazos reduzidos nos ciclos 

dos pedidos. Para o alcance de seus objetivos, as empresas utilizam-se da 

Tecnologia da Informação (TI), a qual proporciona rapidez e desburocratização no 

processamento da informação, permitindo, assim, a integração dos setores e 
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parceiros, bem como, o fornecimento de uma visão mais ampla de todo o processo, 

o que facilita a rapidez na tomada de decisões.  

 

Para Bandeira (2008), para que a cadeia de suprimentos atinja um alto nível, é 

necessário que haja informação entre as partes. A TI, por sua vez, proporciona a 

propagação das informações para que essas sejam mais eficientes, reduzindo 

estoques, minimizando incertezas quanto à demanda e ao aumento da flexibilidade.  

 

Segundo Severo Filho (2006), antes as empresas se preocupavam com os 

processos de produção. Contudo, na atualidade, através do fluxo de informações na 

cadeia de suprimentos e das constantes melhorias através do uso da TI, tem se 

tornado possível o alcance de metas ao longo da cadeia. 

 

O uso de sistemas como EDI (Intercambio Eletrônico de Dados), permite a 

otimização da transmissão de informações ao longo da cadeia e a transmissão e 

comunicação entre os sistemas das organizações envolvidas, sendo, essas, 

realizadas por meio da estrutura de rede e dos softwares de comunicação de dados 

que interligam as empresas, onde há uma interação com os sistemas de 

informações das organizações (PIRES, 2013).  

 

O EDI possibilita a integração entre as partes (fornecedor e cliente), de modo que 

esta comunicação torna-se importante na redução da discrepância de informações 

na cadeia (GOMES 2004). Trata-se de um sistema que fornece resultados 

otimizados ao longo da cadeia de suprimentos, acelerando o fluxo de informações e 

de produtos (SEVERO FILHO, 2006). 

 

2.2.4.3 - Integração 

 

A vantagem competitiva é parte integrante do processo de logística integrada, não 

se baseando somente nos custos dos materiais e suprimentos adquiridos, mas na 

grande oportunidade para elevar as capacidades e competências dos fornecedores 

por meio de maior integração dos processos logísticos de compradores e 

fornecedores. 
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A logística como um conceito integrador tem o objetivo de desenvolver uma visão de 

todo o sistema da empresa, consistindo, sobretudo, num conceito de planejamento 

que visa criar uma estrutura em que as necessidades do mercado possam ser 

traduzidas em uma estratégia de fabricação e planos que se transformam em uma 

estratégia e um plano de aquisição.  

 

Considerada como atividade desafiadora e importante, a logística serve como 

função de integração devido ao fato, segundo Pozo (2015), de ligar fornecedores 

com clientes e integrar entidades funcionais através de uma empresa, tornando-se 

necessário para a empresa, o uso de recursos para a concentração de 

oportunidades estratégicas, o que inclui fatores internos como: estilo de gestão, 

cultura, recursos humanos, instalações, e diversos fatores externos, dentre esses: 

tecnologia, globalização e a concorrência, consistindo, para tanto,  no lugar onde a 

logística desempenha um papel de extrema importância, como alavancar vantagens 

da empresa no mercado. 

 

A gestão da cadeia de suprimentos reconhece que a integração interna por si só, 

não é suficiente, considerando, nesse âmbito, que, há uma evolução da integração a 

partir da posição do estágio 1 da independência funcional completa, em que cada 

função de negócios, como a produção ou a compra, faz seu próprio trabalho em 

completo isolamento de outras funções de negócios, como, por exemplo, quando a 

produção busca otimizar seus custos unitários de produção com longos fluxos de 

produção, sem se preocupar com o acúmulo de estoque de produtos acabados e 

sem se importar com o impacto que isso terá sobre a necessidade de espaço para 

armazenagem e sobre o capital de giro. 

 

Empresas no estágio 2 reconhecem a necessidade de pelo menos um grau limitado 

de integração entre as funções adjacentes como, por exemplo, distribuição e 

gerenciamento de estoques ou de compra e controle de materiais.  

 

O próximo passo natural para o estágio 3 requer o estabelecimento e a 

implementação de uma estrutura de planejamento do tipo “ponta a ponta”. Já o 

estágio 4, representa a verdadeira integração da cadeia de suprimentos em que o 
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conceito de articulação e coordenação alcançado no estágio 3, agora, estendido aos 

fornecedores e montante e aos clientes a jusante. 

 

A gestão da cadeia de suprimentos tem o desafio de integrar e coordenar o fluxo de 

materiais mediante a multiplicidade de fornecedores, e, de modo semelhante, 

gerenciar a distribuição do produto finalizado por meio de vários intermediários, 

tendo como objetivo, maximizar e tornar em realidade as potenciais sinergias entre 

as partes da cadeia produtiva para atender o consumidor final de forma mais 

eficiente, através da redução de custos, a qual tem sido obtida através da adição de 

mais valor aos produtos finais, com a redução do volume de transações de 

informações e dos custos de transporte e estocagem, e da diminuição da 

variabilidade da demanda de produtos e serviços finais. 

 

Segundo Donald et al. (2014), a estrutura e a estratégia da cadeia de suprimentos 

resultam de esforços para alinhar a organização com os clientes, como também, 

redes de apoio de distribuidores e fornecedores para obter vantagem competitiva. O 

SCM é uma função integradora que vai além dos limites da empresa, ligando as 

principais funções de negócios e processos dentro da empresa e entre outras 

empresas num modelo de negócio holístico e de alto desempenho.  

 

Figura 11 - Estrutura de uma cadeia de suprimentos 

Fonte: (Ballou et al., 2000; Pires, 2013). 

 

Para CHRISTOPHER (2011), como o foco da cadeia de suprimentos pode estar 

direcionado à gestão de relações, objetivando resultados mais lucrativos que 

beneficiem todas as partes da cadeia, poderia ser chamada de gestão da cadeia de 
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demanda, uma vez que proporciona uma reflexão acerca da necessidade de ser 

impulsionada pelo mercado e não por fornecedores. Seguindo a mesma linha de 

pensamento, a palavra “cadeia” poderia ser substituída por “rede”, uma vez que, 

existirão vários fornecedores e clientes (CHRISTOPHER, 2011).  

 

 

Figura 12 - Uma rede de cadeia de suprimentos 

Fonte: (Christopher, Martin; 2011). 

 

Para Pigatto; Alcântara, (2007); Oliveira; Leite (2010), há maior comprometimento 

quando um membro tem disposição para se esforçar em prol de um objetivo, 

definindo, assim, o sentido de cooperação e dos recursos compartilhados, o que 

corresponde ao ato de ajudar pessoas ou empresas a alcançarem o mesmo objetivo 

(WILKINSON, 1996; DAUGHERTY, 2011). Logo, tanto o comprometimento quanto a 

cooperação andam juntas com o objetivo de alcançar metas em comum. 

 

A integração das cadeias de suprimentos abordam o aperfeiçoamento e o 

comprometimento das parcerias. Cooper e Gardner (1993) listam seis razões que 

destacam essa consolidação, sendo essas: necessidade; assimetria; reciprocidade; 

eficiência; estabilidade e legitimidade.  

 

Para Maheshwari et al. (2006), as parcerias numa cadeia de suprimentos 

representam uma união estratégica entre duas ou mais empresas em uma cadeia de 

suprimentos. Segundo Whipple e Gentry (2000, p. 301), quatro razões direcionam a 

consolidação das parcerias: financeiras; estratégicas; de gestão e tecnológicas. 
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Com o foco integração organizacional, Davenport (2004, p. 132) apontou que 

surgiram quase setenta novas ferramentas de gestão, mas duas dela, que são o  

ERP e o BSC,  tornaram-se muito importantes para a implementação e estratégia de 

implantação na organização. Kaplan & Norton (1997, p. 38), criadores do sistema de 

gestão estratégica conceituar estratégia como a escolha do BSC de segmentos de 

mercado e clientes que a unidade de negócio pretende servir, identificando os 

processos internos críticos em que a unidade deve alcançar a excelência para 

realizar suas propostas de valor para os clientes. 

 

O Balanced Scorecard desenvolvido com as perspectiva de auxiliar os líderes para o 

planejamento e implementação de ações estratégicas é também visto como parte 

fundamental na integração ao ERP, possibilitando o melhoramento das medições 

das métricas e gerenciamento geral.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Neste capítulo é caracterizada a natureza da pesquisa e, a seguir, são apresentados 

os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os objetivos propostos na 

presente investigação. Segundo Goulart e Sampaio (1998), a pesquisa representa o 

processo formal e organizado que tem como objetivo descobrir respostas para 

problemas mediante a utilização de método científico. De acordo com Salomon 

(1996, p.107), "uma atividade é considerada científica quando: a) produz ciência; b) 

ou dela deriva; c) acompanha seu modelo de tratamento". Define ainda a 

metodologia científica como a "concreção da atividade científica, ou seja, a pesquisa 

e o tratamento por escrito de questões abordadas metodologicamente." 

 

Quanto à natureza do estudo, trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa. Para Hussey e Collis (2005), a pesquisa descritiva descreve o 

comportamento dos fenômenos, sendo que a abordagem quantitativa está voltada 

para a coleta e análise de dados numéricos e aplicação de testes estatísticos.  

Complementa Gil (2002) que a pesquisa descritiva quantitativa tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno e 

o estabelecimento de relações entre variáveis. 

 

A pesquisa descritiva quantitativa utiliza de escalas do tipo nominal, ordinal, 

intervalar ou razão e técnicas estatísticas são utilizadas para a apresentação e 

análise dos resultados. Para Collins e Hussey (2005).  Oliveira (2001) esclarece que 

a pesquisa quantitativa se orienta por mensurar elementos como: pontos de vista; 

dados; informações e outros afins que podem ser obtidos por questionários ou por 

diversas formas de coleta que envolvem as técnicas que se situam sob o domínio da 

estatística e suas ramificações. Gil (1999) salienta que as principais etapas da 

pesquisa survey podem ser relacionadas da seguinte forma: (I) a criação do 

instrumento de coleta de dados, (II) o pré-teste do questionário, (III) a seleção da 

amostra, (IV) coleta, (V) análise dos dados e (VI) interpretação e apresentação de os 

resultados. 
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3.2 - Procedimentos metodológicos 

 

Para a etapa I, de criação do instrumento de coleta de dados, foram considerados os 

construtos relevantes, apresentados na literatura, que se relacionam com a 

formação da lealdade, aplicada ao ambiente universitário. Portanto o instrumento de 

coleta de dados foi constituído por um questionário estruturado composto por quadro 

seções, sendo a primeira dedicada à caracterização da amostra, uma seção para 

explorar a metodologia BSC - Balanced Scorecard, uma seção para a metodologia 

ERP – Enterprise Resource Planning e uma para a seção de Integração 

completando o modelo analítico. 

 

 As questões formuladas nestas seções estão fundamentadas nos conceitos 

pesquisados no referencial teórico e dirigidos para um público de gestores 

organizacionais de nível primário e secundário, das empresas fornecedoras que 

possuem características bem específicas. Foram aplicados 12 pré-testes do 

questionário com um grupo de gestores. 

 

O universo conceitual da investigação pode ser considerado como formado por 

gestores de nível primário e secundário, das empresas fornecedoras, da área de 

suprimentos, comercial, industrial e logística. 

 

Portanto o universo conceitual da investigação pode ser considerado como formado 

por 190 empresas fornecedoras, sendo dois gestores eleitos por empresa, somando 

o total de 380 pesquisas aplicadas. 

 

A pesquisa foi conduzida por meio de questionário online enviado via e-mail e 

whatsapp para 380 gestores. Portanto tratou-se de uma amostra intencional, não 

probabilística, segundo Mattar (1996) é aquela em que a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo. Da amostra inicial de 380 pesquisados, 

foram obtidos 142 questionários completamente respondidos. 

 

Para avaliar o tamanho da amostra obtida na pesquisa podem ser utilizados critérios 

da análise uni e multivariada. Norteando pelo critério de dimensionamento da 
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amostra da análise univariada pode-se empregar a fórmula descrita por Levine, 

Berenson e Stephan (2000) para encontrar o tamanho mínimo da amostra com 

propósito de obter intervalos com confiança e margem de erro especificada. 

 

Neste caso a amostra pode ser calculada utilizando-se a expressão a seguir. 

E

Z

2

2

0
2/ qp


  

 

Equação 1 – Estimativa por intervalo de confiança 

Fonte: Levine, D. M., & All, E. (2000) 

 

Onde 

no = número de indivíduos da amostra;  

Zα/2 = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;  

p = proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria de 

interesse do estudo;  

q = proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria de 

interesse do estudo; e  

E = margem de erro máximo de estimativa.  

 

Se “p” e “q” não forem conhecidos exige-se que se substituam os valores 

populacionais p e q, por valores amostrais pˆ e qˆ. Caso pˆ e qˆ também sejam 

valores desconhecidos, iremos substituí-los por 0,5 para se obter a estimativa 

expressa na Equação 2 abaixo (Levine et al., 2000): 

 

 

 

Equação 2 - Cálculo onde há a omissão de “p” e “q” 

Fonte: Levine, D. M., & All, E. (2000) 
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Para o nível de confiança de 95% (Z= 1,96) e margem de erro de 7%, o tamanho da 

amostra é de 130 elementos, considerando-se uma população infinita. Considerando 

que a população desta dissertação é finita com cerca de 380 gestores, o tamanho da 

amostra deve ser recalculado conforme a Equação 3 abaixo. 

 

 

N/1 0

0







  

 

Equação 3 – Dimensionamento de amostra, população finita. 

Fonte: Levine, D. M., & All, E. (2000) 

 

A amostra da presente pesquisa seria então igual a 380 questionários respondidos. 

Como a amostra obtida foi constituída por 142 questionários válidos, para a 

confiança de 95%, implica uma margem de erro de 6,5 %. 

 

A segunda abordagem para o dimensionamento da amostra, provém dos estudos da 

análise multivariada, quando se recomenda que o tamanho da amostra seja igual a 5 

a 10 vezes o número de questões formuladas para a obtenção dos construtos do 

modelo. Como o questionário é composto por 28 questões referentes aos 

elementos, a amostra deveria conter de 140 a 280 respondentes. 

 

Para a realização da análise dos dados foram utilizadas técnicas da estatística 

descritiva e inferencial juntamente com a modelagem de equações estruturais. 

Foram utilizados os aplicativos SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) e o 

SmartPLS program para o desenvolvimento do modelo analítico. Os resultados 

obtidos nesse procedimento estão demonstrados no capítulo seguinte desta 

dissertação.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo será a apresentação e análise dos resultados da pesquisa aplicada 

em campo, explorando e relacionando os elementos que compõem o modelo 

analítico proposto: BSC, ERP e Integração. 

 

Serão explorados os seguintes conteúdos: 1) auditoria dos dados da pesquisa, por 

meio de MVA – Missing Value Analisys, e da análise de outliers (ou dados 

extremos); 2) teste da escala utilizada para análise dos construtos do modelo, 3) 

análise estatística dos indicadores e dos construtos relativos ao questionário 

aplicado e 4) testes de relações de dependências estabelecidas no modelo analítico 

por meio de equações estruturais. 

 

4.1 Auditagem dos dados da pesquisa 

 

As questões do questionário aplicado eram de preenchimento obrigatório, evitando 

assim dados ausentes no conjunto de indicadores formadores dos elementos do 

modelo aplicado, bem como nas variáveis de caracterização da amostra. Desta 

forma não houve necessidade de realizar o MVA – missing values analysis. 

 

Com o objetivo de identificar possíveis outliers univariados, realizou-se a 

padronização das variáveis (Z) e, em seguida, foram avaliados os casos de Zescore 

maior que 3,29 para a referida variável. A técnica de padronização dos indicadores 

consiste em expressar as variáveis em termos de unidades de desvio padrão. A 

operacionalização consiste em subtrair a variável da sua média e dividi-la pelo 

desvio padrão, de modo que tenha média zero e variância igual a um. A fórmula 

para a padronização das variáveis está apresentada na Equação 4.  

 

Z =  
(X − X̅)

σ
 

 

 

Equação 4 – Padronização das variáveis 

Fonte: Levine, D. M., & All, E. (2000). 
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A medida D² de Mahalanobis é constantemente utilizada para identificação de 

outliers multivariados. De acordo com Hair, Black, Anderson, & Tathan (2009), tal 

medida verifica a posição de cada observação comparada com o centro de todas as 

observações em um conjunto de variáveis, sendo que, ao final, é realizado um teste 

qui-quadrado.  

 

Essa medida possibilita obter a posição de cada observação comparada com o 

centroide de todos os dados, em um conjunto de variáveis. O teste de qui-quadrado 

é realizado para identificar combinações atípicas no conjunto das variáveis 

observáveis. Valores mais elevados de D² representam observações muito 

afastadas da distribuição geral de observações neste espaço multidimensional. Os 

indivíduos que apresentam uma significância da medida inferior a 0,001 podem ser 

considerados outliers multivariados. 

 

Nos testes aplicados nessa pesquisa foram detectados apenas 6 outliers univariados 

e 2 outliers multivariados. Por acreditar-se que as observações frequentemente 

sejam casos válidos da população e que, caso sejam eliminadas, podem limitar a 

generalidade da análise multivariada, apesar de possivelmente melhorar seus 

resultados (Hair et al., 2009), muitas vezes opta-se por não excluir nenhum dos 

casos, procedimento adotado nesta dissertação. 

 

4.2 - Linearidade dos dados 

 

Segundo Hair, Black, Anderson e Tathan (2009) muitas das técnicas multivariadas, 

incluindo a modelagem de equações estruturais, utilizada na presente dissertação, 

são baseadas em medidas correlacionais de associação. Por isso, é importante 

verificar se a relação entre os indicadores em questão é linear (e não quadrática, por 

exemplo), por isso o cálculo das correlações é feito e sua significância é testada. 

 

Inicialmente foi aplicado o Teste de Bartlett de significância geral de todas as 

correlações em uma matriz de correlação (Hair et al., 2009). O Teste de Bartlett 

examina as correlações entre as variáveis de cada constructo e avalia se, 

coletivamente, existe inter-correlação significante. Caso o teste seja significativo, 

indica que há linearidade dos dados.  
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A Figura 13a seguir mostra existe significância estatística das correlações entre as 

variáveis, indicando a presença de linearidade dos dados. Reforçando a indicação 

da presença de linearidade dos dados. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,851 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2519,634 

Df 378 

Sig. ,000 

 

Figura 13 - Teste de Bartlett 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Além do teste de Bartlett´s, a matriz de correlações entre os indicadores revelou que 

mais de 99% das correlações existentes entre os pares de indicadores mostraram-

se significativas ao nível de 95% de confiança, suportando a suposição de relação 

linear entre as variáveis. 

 

4.3 Normalidade dos dados 

 

O teste K-S de Kolmogorov-Smirnov mostrou que as variáveis observáveis não 

seguem a Distribuição Normal. A Distribuição Normal é uma distribuição de 

probabilidade amplamente conhecida e utilizada. As principais técnicas estatísticas 

são baseadas na Distribuição Normal, assumindo que os dados estão igualmente 

distribuídos ao redor da média, em “formato de sino”. Logo, o termo normalidade do 

indicador é relativo à suposição de que os dados seguem Distribuição Normal, o que 

frequentemente não é o caso observado. “Desvios de Normalidade” são referentes 

aos indicadores que não seguem Distribuição Normal e, consequentemente, não 

podem ser usados em técnicas que utilizam esta distribuição de probabilidade. 

 

Nessa dissertação, o teste K-S de Kolmogorov-Smirnov constatou que todas as 

variáveis observáveis, ou indicadores, não seguem a Distribuição Normal, como 

pode ser constatado no Apêndice A, Tabela A1 – Teste de Normalidade. O fato de 

que os dados obtidos na presente pesquisa estarem em uma escala discreta e finita 

e não adequarem à Distribuição Normal, típica de uma variável contínua, dificulta a 
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utilização da técnica de equações estruturais CBSEM – Covariance Based Structural 

Equation Modeling (Marôco, 2010). Entretanto, o método PLS – Partial Least Square 

estimation não requer a condição da normalidade das variáveis observáveis e, 

portanto, foi adotado nesta dissertação.  

 

 

4.4 Análise Gráfica da Pesquisa 

 

Considerando-se os grandes construtos da pesquisa, estudando a integração entre 

a montadora de automóveis e sua cadeia de suprimentos, os resultados da pesquisa 

indicaram que a performance das ferramentas e os níveis de eficiência na 

integração. 

 

A necessidade de mensuração dos dados, por se tratar de um dos meios pelos 

quais são acessados e descritos os dados que compreendem os fatos e fenômenos 

de interesse, fez com que ao longo das últimas décadas uma grande quantidade dos 

estudos quantitativos utilizasse para a análise de resultados a conceituada escala de 

Likert, usada para medir concordância de pessoas a determinadas afirmações 

relacionadas aos construtos. Para este estudo a alternativa adotada foi a escala 

Phrase Completion, que mede apropriadamente os construtos inseridos em sua 

intensidade no mesmo enunciado da escala (HODGE; GILLESPIE, 2007). 

 

Adicionalmente, o maior número de pontos melhora potencialmente a confiabilidade 

e a validade da escala, sem possuir os problemas convencionais associados a 

poucos pontos, apresentada na Figura 14. 

 

Figura 14 - Escala PhraseCompletion 

Fonte: HODGE, D. R.; GILLESPIE, D. F. Phrase completion scales: a better measurement approach 

thanLikertscales Journalof Social Service Research, 33 (4), p. 1-12, 2007. 
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O fato dessa escala ter 11 pontos (de 0 a 10), facilita a interpretação por parte do 

pesquisado, visto que, as pessoas são familiarizadas com esta referência. Desta 

forma, a potencial dificuldade de resposta associada ao número de pontos é 

minimizada e a interpretação dos resultados se torna mais simples. Para efeito da 

presente investigação foram utilizadas os extremos da escala como “Extremamente 

baixo” e “Extremamente alto” ou ainda “Totalmente insatisfeito” e “Totalmente 

satisfeito”. 

 

De forma a se estabelecer a caracterização da amostra e identificação da mesma, 

foram avaliadas questões norteadoras. Sobre o posicionamento geográfico 59,2% 

dos respondentes estão instalados fora do estado de minas gerais e os demais 

40,2% estão posicionados dentro do estado de MG, conforme demostrado na 

Figura15.   

 

 

Figura 15 - Local onde sua empresa está localizada 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 16 é possível verificar que 94,4% dos respondentes matem um 

relacionamento de primeiro nível com a montadora. Nesta situação, o 

relacionamento direto indica a inexistência de intermediários para quaisquer 

negociações.  



63 

 

 

 

Figura 16 - Nível de relação de fornecimento 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda na caracterização dos respondentes, na Figura 17 é possível identificar que 

54,9% dos das empresas respondentes mantem um relacionamento de fornecimento 

com a montadora, superior a 15 anos. 

 

Figura 17 - Tempo (anos) de relação de fornecimento 
  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No desdobramento dos pilares do BSC, avaliando a aplicação do mesmo e o 

resultado desta. 

Com o início das análises dos resultados através da primeira questão abordada na 

pesquisa, que trata do compartilhamento de indicadores financeiros entre a empresa 

montadora e os fornecedores, onde o resultado demonstrou que em sua maioria 

com 52,1% indicam que concordam totalmente, conforme Figura 18.  
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Figura 18 - Compartilha indicadores financeiros do BSC com a montadora 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em relação a variável observada, que avalia o compartilhamento de indicadores de 

relacionamento com o cliente, a Figura 19 demostra que é muito forte este 

compartilhamento existente de forma extremamente alta entre as empresas 

fornecedoras para com a montadora, representados por 57% dos respondentes.  

 

 

Figura 19 - Compartilha indicadores de relacionamento com o cliente, com a 

montadora 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A análise do compartilhamento dos indicadores de aprendizados, também demostra 

que a maioria dos entrevistados, com 54,2% acreditam existir um compartilhamento 

extremamente alta de tais dados. Com oportunidade de 39,4% dos entrevistados 

que consideram que este compartilhamento é moderado, conforme dados retratados 

na Figura 20. 
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Figura 20 - Compartilha os indicadores de aprendizagem com a montadora 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Indicando um compartilhamento extremamente alto 66,6% dos entrevistados são 

representados na Figura 21, indicando que realiza o compartilhamento de 

indicadores de desenvolvimento com a montadora.    

 

Figura 21 - Compartilha os indicadores de desenvolvimento com a montadora 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação a variável observável que trata do compartilhamento de indicadores de 

processos internos do negócio, demonstrou tender para moderada, conforme 54,9% 

das respostas demonstradas na Figura 22. 
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Figura 22 - Compartilha os indicadores de processos internos do negócio com a 

montadora 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A avaliação sobre o entendimento dos entrevistados a respeito da verificação se a 

implementação BSC resulta em ganhos de competividade da empresa fornecedora 

com a montadora, 52,8% dos respondentes indicam relação extremamente alta 

sobre esta variável.   

 

Figura 23 - BSC resulta em ganhos de competitividade da sua empresa com a 
montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Sobre a questão que avalia se as práticas do BSC são suficientes para atender as 

exigências da montadora, 54,2% dos respondentes indicam relação extremamente 

alta sobre esta variável.   
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Figura 24 - As práticas do BSC são suficientes para atender as exigências da 
montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Adicionalmente, as questões sobre o ERP são consideradas para verificar a 

percepção dos entrevistados sobre a utilização da ferramenta e sua aplicação. 

Nesta perspectiva, com o desdobramento do sistema, é possível observar na Figura 

25, onde 62% dos gestores respondentes indicam relação extremamente alta, no 

que tange o compartilhamento de informações sobre estoque com a montadora.  

 

Figura 25 - Compartilha informações sobre estoques com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Sobre o compartilhamento de informações sobre capacidade produtiva, os 

respondentes representados por 90,1% indicam que concordam totalmente com a 

afirmativa de que o fornecedor realiza tal compartilhamento com a montadora cliente 

avaliada.  
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Figura 26 - Compartilha informações sobre capacidade produtiva com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Dentro desta mesma perspectiva, o compartilhamento de informações sobre 

qualidade demonstrados na Figura 27, os respondentes representados por 93,7% 

indicam que concordam totalmente com a afirmativa de que o fornecedor realiza tal 

compartilhamento com a montadora cliente avaliada.  

 

 

Figura 27 - Compartilha informações sobre índices de qualidade com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na avaliação do compartilhamento de informações sobre o mix de produtos a serem 

produzidos, a maior parte de 64,1% indica ser totalmente verdade que exista este 

compartilhamento, conforme demonstra a Figura 28.  
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Figura 28 - Compartilha informações sobre mix de produtos com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na verificação sobre se a implementação do ERP promove ganhos de 

competitividade 64,1% dos entrevistados indicam que concordam totalmente com 

esta relação.  

 

 

 

Figura 29 - Relação do sistema ERP com ganhos de competitividade com a 
montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Sobre a questão que avalia se as práticas do ERP são suficientes para atender as 

exigências da montadora, 59,9% dos respondentes indicam relação extremamente 

alta sobre esta variável.   
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Figura 30 - As práticas do ERP são suficientes para atender as exigências da 

montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na perspectiva e avaliação de 56,3% dos respondentes, a montadora cliente 

disponibiliza de forma moderada as informações necessárias para que sua empresa 

utilize adequadamente o ERP, estes dados são possíveis de serem avaliados 

detalhadamente na Figura 31. 

 

 

Figura 31 - Disponibilidade de informações necessárias para que sua empresa 
utilize adequadamente o ERP 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com base nos pilares e sistema apresentados anteriormente, busca se verificar a 

integração proporcionada entre os mesmo e a montadora. Sendo assim em um 

panorama amplo, a Figura 32 representa a avaliação dos respondentes onde busca 

avaliar se a empresa esta integrada com a montado. Nesta condição 71,8% dos 

respondentes indicam concordar totalmente com a alta integração entre as mesmas.  
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Figura 32 - A empresa está integrada com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No desdobramento da integração, 57% indicam concordar totalmente que as 

empresas estão com o planejamento integrados com a montadora, conforme 

demonstra a Figura 33.  

 

Figura 33 - O planejamento da empresa está integrado com a montadora Fiat 

Automóveis 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 34, a maior parte indicam concordar totalmente que as previsões da 

empresa estão integradas com a montadora, conforme 52,1% dos respondentes. 

Seguidos por 45,8% dos respondentes que colocam esta relação como sendo 

moderada.  
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Figura 34 - As previsões da empresa estão integradas com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

No que tange a sustentabilidade ambiental da empresa e sua integração integrada 

com a montadora, 81% dos respondentes indicam concordar totalmente que existe 

alta integração, conforme é possível evidenciar na Figura 35. 

 

Figura 35 - A sustentabilidade ambiental da empresa está integrada com a 

montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Sobre a integração da visão e missão da empresa com a montadora, 84,5% dos 

respondentes indicam forte compartilhamento.  
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Figura 36 - A visão e missão da empresa estão integradas com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para avaliação da integração dos processos internos, convergente com o resultado 

de compartilhamento de informações, indica que 59,9% dos respondentes 

concordam totalmente em uma alta integração, seguidos por 35,9% que a integração 

é moderada, conforme dados da Figura 37. 

 

 

Figura 37 - Os processos da empresa estão integrados com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

O indicador de integração das normas de qualidade da empresa respondente com a 

montadora, indica que 90,1% dos respondentes concordam totalmente no alta 

integração desta. 
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Figura 38 - As normas de qualidade da empresa estão integradas com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Para 58,2% dos respondentes indicam existir uma concordância moderada sobre a 

apropriada e coerência da medição de desempenho feita pela montadora em relação 

ao fornecedor. Onde 38% entende concorda totalmente que a mesma é adequada.  

 

Figura 39 - A medição de desempenho feita pela montadora em relação ao 

fornecedor é apropriada e coerente 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nesse mesmo patamar, 58,5% dos respondentes indicam existir uma concordância 

moderada sobre disponibilidade de informações necessárias para uma adequada 

integração com a montadora. Onde 38% entende concorda totalmente que a mesma 

é adequada. 
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Figura 40 - Informações necessárias para uma adequada integração com a 

montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na avaliação se existem esforços necessários, por parte da empresa respondente, 

para integração com a montadora FIAT Automóveis, 73,2% responderam que 

concordam totalmente, conforme é possível avaliar na Figura 41. 

 

 

Figura 41 - Existem esforços necessários, por parte da sua empresa, para 
integração com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No que tange a avaliação dos respondentes, sobre o comprometimento da 

montadora FIAT Automóveis com a efetividade na integração com a empresa 

respondente, 50% veem este comprometimento de forma moderada e 44% indicam 

concordar totalmente com este compromisso. 
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Figura 42 - A montadora está comprometida com a efetividade na integração com 

sua empresa 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Verificando a interpretação dos respondentes sobre a existência de meios 

disponíveis em na empresa e a suficiência, para atender a expectativa sobre a 

integração com a montadora, 81% dos respondentes indicam concordar totalmente 

com a existência dos mesmo, conforme demonstra a figura 43. 

 

Figura 43 - Os meios disponíveis em sua empresa são suficientes para atender a 

sua expectativa sobre a integração com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na avaliação dos respondentes 64,8% indicam concordar totalmente que existe um 

alto grau de integração entre a empresa e a montadora. Seguido por 34,5% que 

indicam existir uma integração moderada em partes.  
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Figura 44 - Grau de integração promovido entre sua empresa e a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O grau de satisfação dos respondentes com a integração com a montadora foi 

avaliado por 54,2% indicando concordar totalmente com alta satisfação, seguido por 

44,4% indicando que existe uma moderada satisfação com a relação entre 

empresas.  

 

 

Figura 45 - Grau de satisfação de sua empresa com a integração com a montadora 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

De forma geral, as avaliações dos indicadores do construto BSC e do construto ERP 

tiveram maior concentração na pontuação superior à nota 5. Com os dados da 

pesquisa percebe-se informações indicando como oportunidades significativas de 

melhorias na relação de integração da cadeia avaliada, o estudo evidencia que 

54,9% das empresas entrevistas declaram compartilhar de forma moderada os 

indicadores de processos internos do negócio com a montadora FIAT Automóveis. E 

ainda 56,3% das empresa afirmam que a montadora disponibiliza de forma 
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moderada as informações necessárias para que sua empresa utilize 

adequadamente o ERP e em uma proporção menor, mas significativa 52,1% das 

empesas afirmam que a medição de desempenho feita pela montadora FIAT 

Automóveis em relação ao fornecedor é moderadamente apropriada e coerente. 

Ainda considerando moderado 58,5% destas empesas afirmaram que existem 

informações necessárias para uma adequada integração e 50% acreditam que 

montadora está moderadamente comprometida com a efetividade na integração com 

sua empresa. 

 

Na perspectiva da integração entre as empresas fornecedoras com a montadora, 

vale destacar indicadores que elevaram a média geral, como a sustentabilidade com 

81%, visão e missão com 84,5%, normas de qualidade com 90,1%, e a 

disponibilidades dos meios necessários para a integração com 81%.  

 

Buscando entender nos dados a relevante quantidade de respondentes (44,4%) 

indicando a moderada satisfação referente a integração de sua empresa com a 

montadora, identifica-se os maiores distratores da integração estão correlacionados 

com a existência e disponibilidade das informações necessárias para utilização dos 

recursos e a própria integração entre partes. Fazendo inclusive que esta situação 

seja interpretada como descomprometimento da montadora com a efetividade na 

integração, podendo assim comprometer a medição de desempenho feita pela 

mesma. 

 

 

4.5 Modelagem de equações estruturais 

 

O passo inicial da análise consiste em testar a escala utilizada na pesquisa 

avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, 

a validade convergente e a validade discriminante. O modelo proposto na pesquisa 

está representado na Figura 46. 
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Figura 46 - Modelo de equações estruturais – Relação entre o compartilhamento de informações e a integração na cadeia de 

suprimentos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
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No início da análise o primeiro passo consiste em testar a escala utilizada na 

pesquisa avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência 

interna, a validade convergente e a validade discriminante. Os critérios para os 

testes da escala, estão apresentados nos quadros 5, Critérios para avaliar a 

confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade interna e o quadro 6, Critérios para 

avaliar a validade convergente e a validade discriminante. 

 

Quadro 5 – Critérios de avaliação confiabilidade 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Confiabilidade 
Interna 

Alfa de        
Cronbach 

Acima de 0.70 Nunnally (1978) 
Nunnally and Bernstein (1994) 

Hair, Black, Babin, Anderson, and 
Tatham (2010) 

Urbach and Ahlemann (2010) 

  Acima de 0.60 Lyberg et al. (1997) 

Confiabilidade 
do Indicador 

Carga do 
indicador 

(individual) 

Acima de 0.70 Kock (2014) 

  Acima de 0.50 Nunnally (1978) 
Hair et al. (2010) 

  Acima de 0.40 Gorsuch (1974) 

  Abaixo de 0.40 
(eliminar do 

modelo) 

Homburg (1995) 
Krasnova, Hildebrand, Günther, 
Kovrigin, and Nowobilska (2008) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Quadro 6 – Critérios de avaliação validade convergente e discriminante 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Validade 

Convergente 

Carga do indicador 

padronizada sobre 

seu fator 

Acima de 0.50 Nunnally (1978) 

Hair et al. (2010) 

 Carga com sig. p-

valor 

P<.05 Gefen and Straub (2005) 

 Confiabilidade 

Composta (CR) 

Acima de 0.80 Peter (1979) 

  Acima de 0.70 Fornell and Larcker (1981) 

Nunnally and Bernstein (1994) 

Hair et al. (2010) 

 Variância media 

extraída (AVE) 

Acima de 0.50 

 

Barclay, Thompson, and 

Higgins (1995) 

Hair et al. (2010) 

Urbach and Ahlemann (2010) 



81 

 

 

  Abaixo de 0.50 

(deve ser eliminado do 

modelo) 

Bagozzi (1988) 

 

  
 

AVE > 0.5, mas  

CR < 0.6, a validade 

convergente do 

constructo ainda é 

adequada 

Fornell and Larcker (1981) 

 

  Abaixo de 0.40 

(deve ser eliminado do 

modelo) 

Bagozzi (1988) 

 

Validade 

Discriminante 

Raiz quadrada da 

AVE 

 

Maior que as 

correlações entre as 

variáveis latentes 

Hair et al. (2010) 

 

 

 Fator de inflação da 

variância (VIF) 

< 10 

 

Hair et al. (2010) 

 

  < 5 

< 3.3 (ideal) 

Kock and Lynn (2012) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Adotando o critério de Gorsuch (1974) a escala acima apresentada, foi testada 

conforme descrito a seguir: 

 

Resolvendo o modelo apresentado na Figura 46, obtêm-se as cargas fatoriais e os 

coeficientes de caminho, apresentados na Figura 47 que apresenta o efeito da 

escala em relação aos construtos BSC e ERP sobre a integração da cadeia de 

suprimento. A figura exibe cada construto da escala, com seus respectivos 

indicadores, influenciando integração da cadeia de suprimento, apresentado na 

figura com os seus indicadores. 
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Figura 47 - Relações estruturais presentes no modelo analítico – Cargas fatoriais da relação entre o compartilhamento de 
informações e a integração na cadeia de suprimentos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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ATabela 1 a seguir apresenta as cargas fatoriais dos indicadores presentes no 

modelo analítico da presente dissertação.  

 

Tabela 1- Cargas Fatoriais

 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

BSC1: A empresa compartilha indicadores financeiros do BSC com a montadora FIAT 

Automóveis.
0,495

BSC2: A empresa compartilha indicadores de relacionamento com o cliente, com a montadora 

FIAT Automóveis.
0,645

BSC3: A empresa compartilha os indicadores de aprendizagem com a montadora FIAT 

Automóveis. 
0,767

BSC4: A empresa compartilha os indicadores de desenvolvimento com a montadora FIAT 

Automóveis. 
0,749

BSC5: A empresa compartilha os indicadores de processos internos do negócio com a 

montadora FIAT Automóveis. 
0,701

BSC6: A implementação do BSC resulta em ganhos de competitividade da sua empresa com a 

montadora FIAT Automóveis.
0,594

BSC7: As práticas do BSC são suficientes para atender as exigências da montadora FIAT 

Automóveis.
0,594

ERP1: A empresa compartilha informações sobre estoques com a montadora FIAT Automóveis. 0,574

ERP2: A empresa compartilha informações sobre capacidade produtiva com a montadora FIAT 

Automóveis. 
0,655

ERP3: A empresa compartilha informações sobre índices de qualidade com a montadora FIAT 

Automóveis. 
0,689

ERP4: A empresa compartilha informações sobre mix de produtos com a montadora FIAT 

Automóveis. 
0,610

ERP5: É possível relacionar o sistema ERP com ganhos de competitividade na relação de sua 

empresa com a montadora FIAT Automóveis.
0,565

ERP6: As práticas do ERP são suficientes para atender as exigências da montadora FIAT 

Automóveis.
0,662

ERP7: A montadora FIAT Automóveis disponibiliza as informações necessárias para que sua 

empresa utilize adequadamente o ERP.
0,663

ITG1: A empresa está integrada com a montadora Fiat Automóveis. 0,755

ITG2: O planejamento da empresa está integrado com a montadora Fiat Automóveis. 0,522

ITG3: As previsões da empresa estão integradas com a montadora Fiat Automóveis. 0,762

ITG4: A sustentabilidade ambiental da empresa está integrada com a montadora Fiat 

Automóveis.
0,602

ITG5: A visão e missão da empresa estão integradas com a montadora Fiat Automóveis. 0,819

ITG6: Os processos da empresa estão integrados com a montadora Fiat Automóveis. 0,841

ITG7: As normas de qualidade da empresa estão integradas com a montadora Fiat Automóveis. 0,787

ITG8: A medição de desempenho feita pela montadora FIAT Automóveis em relação ao 

fornecedor é apropriada e coerente.
0,774

ITG9: Existem informações necessárias  para uma adequada integração com a montadora Fiat 

Automóveis.
0,666

ITG10: Existem esforços necessários, por parte da sua empresa, para integração com a 

montadora  FIAT Automóveis.
0,689

ITG11: A montadora FIAT Automóveis está comprometida com a efetividade na integração com 

sua empresa.
0,745

ITG12: Os meios disponíveis em sua empresa são suficientes para atender a sua expectativa 

sobre a integração com a montadora Fiat Automóveis.
0,555

ITG13: Grau de integração promovido entre sua empresa e a montadora FIAT Automóveis. 0,601

ITG14: Grau de satisfação de sua empresa com a integração com a montadora FIAT 

Automóveis.
0,716

CARGAS FATORIAIS DO MODELO CONCEITUAL 

CARGAS FATORIAIS DO ELEMENTO BSC

CARGAS FATORIAIS DO ELEMENTO ERP

CARGAS FATORIAIS DO ELEMENTO INTEGRAÇÃO
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A confiabilidade da consistência interna da escala foi testada por meio do coeficiente 

Alfa de Cronbach e pela Confiabilidade Composta. O coeficiente Alfa de Cronbach 

(A.C.) é um índice que representa a proporção da variância total do construto latente 

que está sendo mensurado explicado pelos indicadores. A Confiabilidade Composta 

(C.C.) é a medida do grau em que um conjunto de variáveis observáveis de um 

construto é internamente consistente em suas mensurações.  

 

De acordo com Tenenhaus, Vinzi, Chatelin e Lauro (2005), os indicadores do 

modelo devem ser maiores que 0,70 para indicação de confiabilidade do construto, 

sendo que, para o autorcomo Gorsuch (1974), valores acima de 0,40 também são 

aceitos. Todos os construtos, constantes no modelo final, atenderam a condição de 

Alfa de Cronbach e Confiabilidade Composta acima de 0,40, conforme apresentado 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Medidas de confiabilidade da escala 

 

Variância Média 

Extraída (AVE) 

Confiabilidade 

composta 

Alfa de 

Cronbach 

BSC 0,430 0,838 0,778 

ERP 0,400 0,823 0,751 

INTEGRAÇÃO 0,503 0,933 0.921 

               

             Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Segundo as orientações de Hair et al. (2009), a validade de um construto é 

composta de quatro componentes: validade convergente, validade discriminante, 

validade de face e validade nomológica. Para examinar a validade convergente, que 

representa a avaliação do grau em que as medidas do mesmo conceito estão 

correlacionadas, foi utilizado o critério proposto por Fornell e Larcker (1981). Tal 

critério propõe que há validação quando a Variância Média Extraída – AVE for 

superior a 50% (Henseler, Ringle & Sinkovics, 2009) ou 40% (Nunnaly & Bernstein, 

1994). A AVE indica o percentual médio de variância compartilhada entre o construto 

latente e seus indicadores. Todos os construtos, constantes no modelo final, 

acataram o critério de AVE – Average Variance Extracted, acima de 0,50, atendendo 

ao critério de validade convergente da escala. 
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Para a avaliação de validade discriminante, grau em que um construto é 

verdadeiramente diferente dos demais, os indicadores devem se relacionar mais 

fortemente com os construtos, aos quais fazem referência do que com outros 

construtos presentes no modelo. Fornell e Larcker (1981) sugerem a comparação da 

variância extraída média (AVE) de cada construto com a variância compartilhada (o 

quadrado do coeficiente de correlação) entre todos os pares de construtos. A 

validade discriminante é verificada quando todos os construtos apresentam 

variâncias extraídas maiores do que as respectivas variâncias compartilhadas. Na 

Tabela 3, optou-se por comparar a raiz quadrada das variâncias médias extraídas 

(AVE) com o coeficiente de correlação, procedimento equivalente ao proposto 

acima. Em todos os construtos a AVE – Average Variance Extracted mostrou-se 

superior à variância compartilhada, como mostra a Tabela 3,com exceção da AVE 

da Integração (0,709) que apresentou valor levemente inferior à variância 

compartilhada da integração com ERP (0,728). Uma possível interpretação para esta 

ocorrência se baseia na forte correlação da Integração com o ERP, levando AVE 

(0,7) e a variância compartilhada (0,7) assumirem ordens de grandeza equivalentes. 

 

Tabela 3 - Comparação da variância extraída (AVE) com a variância compartilhada 

  BSC ERP INTEGRAÇÃO 

BSC 0,655 
 

 

ERP 0,603 0,633  

INTEGRAÇÃO 0,593 0,728 0,709 

 

Observação: A diagonal da matriz mostra a raiz quadrada da AVE, enquanto as células abaixo 

contêm os coeficientes de correlação. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

O poder discriminante da escala pode ainda ser verificado pelo critério das cargas 

fatoriais cruzadas, mostradas na Tabela 4. Como mostra esta figura, a carga fatorial 

de cada indicador com o construto que reflete é superior às cargas fatoriais deste 

indicador com os demais construtos do modelo. Portanto, pelo critério das cargas 

fatoriais cruzadas a validade discriminante da escala pode ser comprovada. 
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Tabela 4 - Cargas fatoriais cruzadas 

 
BSC ERP INTEGRAÇÃO 

BSC1 0,495 0,178 0,183 

BSC2 0,645 0,231 0,361 

BSC3 0,767 0,396 0,440 

BSC4 0,749 0,454 0,422 

BSC5 0,701 0,391 0,352 

BSC6 0,594 0,448 0,307 

BSC7 0,594 0,538 0,508 

ERP1 0,394 0,574 0,453 

ERP2 0,177 0,655 0,397 

ERP3 0,447 0,689 0,469 

ERP4 0,366 0,610 0,386 

ERP5 0,341 0,565 0,387 

ERP6 0,439 0,662 0,559 

ERP7 0,456 0,663 0,522 

ITG1 0,502 0,625 0,755 

ITG10 0,254 0,270 0,522 

ITG11 0,481 0,520 0,762 

ITG12 0,254 0,468 0,602 

ITG13 0,360 0,539 0,819 

ITG14 0,477 0,620 0,841 

ITG2 0,536 0,560 0,787 

ITG3 0,470 0,544 0,774 

ITG4 0,379 0,543 0,666 

ITG5 0,450 0,550 0,689 

ITG6 0,402 0,511 0,745 

ITG7 0,307 0,454 0,555 

ITG8 0,464 0,423 0,601 

ITG9 0,433 0,479 0,716 
 

        Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A validade de face demonstra a consistência do conteúdo de cada variável 

observável com o construto que ele mede. A validade de face para todas as escalas 

utilizadas durante o desenvolvimento da pesquisa pode ser garantida por meio da 

escolha de escalas já utilizadas e adaptadas pela literatura, a tradução criteriosa 

destas escalas para o português e a avaliação de cada indicador por pesquisadores 

experientes. Um dos papéis da orientação e da defesa da dissertação é garantir a 

validade de face da escala utilizada na pesquisa. A presença do orientador durante o 

desenvolvimento da pesquisa e de nomeados pesquisadores na banca de defesa da 
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dissertação garante a confirmação da validade de face da escala construída para a 

presente investigação. 

 

A validade nomológica é o grau em que determinado construto se comporta como 

previsto dentro de uma rede conceitual de relações – ou rede nomológica (Cronbach 

& Meehel 1955). A validade nomológica da escala utilizada na presente pesquisa 

está fundamentada na literatura apresentada no referencial teórico da dissertação. 

Os construtos, que são os pilares do modelo analítico, foram extensivamente 

estudados, enquanto as questões formuladas no questionário estão estribadas na 

teoria e em pesquisas realizadas sobre o tema da investigação. As variâncias 

compartilhadas presentes na Tabela 4, acima apresentada, confirmam que os 

construtos relacionam-se entre si conforme preconizado pela teoria, sustentando a 

validade nomológica da escala. 

Uma apreciação das avaliações atribuídas pelos fornecedores sobre as principais 

dimensões do modelo foi realizada foram calculados a média e o desvio-padrão de 

cada fator presentes na dimensão da Imagem, apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva dos construtos 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

BSC 142 1,14 10 7,03 1,69 

ERP 142 ,43 10 7,85 1,34 

INTEGRAÇÃO 142 1,14 10 7,83 1,32 

Valid N (listwise) 142         

 

                                         Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A Tabela 6apresenta os coeficientes padronizados da relação linear de influência 

entre os construtos, apresentados na Figura 47.  

 

Tabela 6 - Coeficiente Estrutural = Impacto Direto 

 
BSC ERP INTEGRAÇÃO 

BSC     0,241 

ERP     0,583 
                

                                                                Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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É importante conhecer o impacto total de cada construto do modelo sobre o 

construto Lealdade. O impacto total leva em consideração o impacto direto e 

também o impacto indireto que constitui os caminhos por meio de outros construtos 

até chegar ao construto que recebe o efeito. A Tabela 7apresenta os impactos 

diretos, indiretos e totais das relações apresentadas no modelo analítico. 

 

Tabela 7 - Impacto direto, indireto e total sobre a integração 

 

IMPACTO DIRETO IMPACTO INDIRETO IMPACTO TOTAL 

 
INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO 

BSC 0,241   0,241 

ERP 0,583   0,583 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

É relevante observar que a Integração sofre o maior impacto total do ERP (0,583) e 

menor escala do BSC (0,241).  

 

Para verificar a significância dos coeficientes de caminhos do modelo estabelecido, 

é aplicado o método “bootstrapping”, que consiste em gerar amostras aleatórias, a 

partir da amostra coletada. O diagrama do modelo contendo os valores da estatística 

t, em lugar dos coeficientes de caminho está apresentado na Figura 48. 

 

Figura 48 - Estatística t dos coeficientes de caminho 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Para analisar a significância das relações entre os elementos BSC e ERP é 

elaborada na Tabelas 8 contendo a estatística t e a significância do teste t para as 

relações estabelecidas no modelo analítico proposto.  

 

Tabela 8 - Teste de significância das cargas fatoriais pelo método "bootstrapping" 

 

Amostra 

original 

(O) 

Média da 

amostra 

(M) 

Desvio 

Padrão 

(STDEV) 

Estatística T 

(|O/STDEV|) 
Valores de P 

BSC -> 

INTEGRAÇÃO 
0,241 0,249 0,087 2,770 0,006 

ERP -> 

INTEGRAÇÃO 
0,583 0,582 0,075 7,816 0,000 

 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A significância do teste dos coeficientes estruturais (Valores P), presentes na Tabela 

8, mostraram-se inferiores a 0,05, constatando a validade do modelo analítico 

proposto. O teste de significância para as relações envolvendo o núcleo do modelo 

estrutural, constituído pelas dimensões BSC e ERP, mostrou os coeficientes 

estruturais significativos. Portanto, o modelo estrutural proposto pode ser verificado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a competitividade no segmento automobilístico, torna se relevante o 

estudo e conhecimento dos membros chaves e a respectiva integração entre eles. 

Em consonância com o contexto vivenciado, o presente estudo tem como propósito 

investigar relação existente entre o compartilhamento das informações e a 

integração na cadeia de suprimento. Nesta seção serão elencadas as conclusões, 

limitações e sugestões para novas pesquisas sobre o tema investigado. 

 

 

5.1.  Conclusões 

 

Para a realização da dissertação proposta conduziu-se uma revisão literária, 

concentrando os estudos nas dimensões da integração e nos construtos 

influenciadores.  

 

Com isso, formulou-se o seguinte problema de pesquisa que teve como foco a 

“investigação da relevância do compartilhamento das informações para a obtenção 

da integração em uma cadeia de suprimentos”, por sua vez, trouxe a objetivo geral 

de “Modelar a relação existente entre o compartilhamento das informações e a 

integração na cadeia de suprimento” e podendo assim ser desdobrado em objetivos 

específicos que buscaram  “avaliar como as medidas de desempenho na 

perspectiva dos indicadores do Balanced Scorecard são compartilhadas”, “Avaliar 

como as informações são compartilhadas na perspectiva do ERP”, “Estudar a 

relação entre o grau de integração da cadeia de suprimento e o compartilhamento 

das informações”. 

 

O modelo conceitual que fundamentou o presente estudo mostrou-se útil para 

viabilizar diversas pesquisas de âmbito nacional e internacional. Geralmente 

constituíram pesquisas de natureza qualitativa e de limitado poder de explicação 

sobre a prática da integração na cadeia de suprimentos.  Optou-se, portanto, nesta 

dissertação em realizar um estudo de caráter quantitativo, fundamentado em um 

modelo analítico que possibilitasse evidenciar os principais sistemas que exercem 

alto impacto sobre a integração da cadeia de suprimentos. Desta forma, o modelo 
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analítico foi composto por 3 construtos presentes nos membros-chaves da cadeia de 

suprimento, parte integrante da gestão de fornecedores: BSC (Balanced Scorecard), 

ERP (Enterprise Resource Planning) e Integração. Neste sentido, o referencial 

teórico foi dedicado ao estudo de modelagem entre os três construtos, distribuído 

em torno de 10% da literatura pesquisa direcionada para o modelo conceitual e os 

demais 90% focado no modelo analítico. Sendo assim, o modelo analítico proposto 

na presente investigação, coloca a dimensão da integração no centro da influência 

dos sistemas BSC e ERP, demonstrando a influência entre ambos para a 

consecução da integração.  

 

Desta forma realizou-se um estudo para obter a percepção de gestores 

organizacionais da cadeia de suprimento de uma montadora de automóveis sobre os 

influenciadores da integração da cadeia produtiva. A pesquisa foi conduzida por 

meio de questionário online enviado via e-mail e WhatsApp para 380 gestores das 

áreas de Logística, industrial e comercial das organizações fornecedoras, sendo 

considerada 190 organizações e 2 gestores por empresa. Foram obtidos 142 

respostas de questionários completamente respondidos, que permitiu realizar uma 

análise descritiva quantitativa. 

 

A apresentação e análise dos resultados foram iniciadas por uma auditoria nas 

respostas obtidas, para identificação de dados ausentes e atípicos. Nos testes 

aplicados nessa pesquisa foram detectados apenas 6 outliers univariados e 2 

outliers multivariados, que foram mantidos na análise, por acreditar-se que 

constituem casos válidos da população. 

 

De forma geral, as avaliações dos indicadores do construto BSC e do construto ERP 

tiveram maior concentração na pontuação superior à nota 5. Como dados da 

pesquisa, percebe-se informações indicando como oportunidades significativas de 

melhorias na relação de integração da cadeia avaliada, o estudo evidencia que 

54,9% das empresas entrevistas declaram compartilhar de forma moderada os 

indicadores de processos internos do negócio com a montadora FIAT Automóveis. E 

ainda 56,3% das empresa afirmam que a montadora disponibiliza de forma 

moderada as informações necessárias para que sua empresa utilize 

adequadamente o ERP e em uma proporção menor, mas significativa 52,1% das 
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empesas afirmam que a medição de desempenho feita pela montadora FIAT 

Automóveis em relação ao fornecedor é moderadamente apropriada e coerente. 

Ainda considerando moderado 58,5% destas empesas afirmaram que existem 

informações necessárias para uma adequada integração e 50% acreditam que  

montadora  está moderadamente comprometida com a efetividade na integração 

com sua empresa. 

 

Na perspectiva da integração entre as empresas fornecedoras com a montadora, 

vale destacar indicadores que elevaram a média geral, como a sustentabilidade com 

81%, visão e missão com 84,5%, normas de qualidade com 90,1%, e a 

disponibilidades dos meios necessários para a integração com 81%.  

 

Buscando entender nos dados a relevante quantidade de respondentes (44,4%) 

indicando a moderada satisfação referente a integração de sua empresa com a 

montadora, identifica-se os maiores distratores da integração estão correlacionados 

com a existência e disponibilidade das informações necessárias para utilização dos 

recursos e a própria integração entre partes. Fazendo inclusive que esta situação 

seja interpretada como descomprometimento da montadora com a efetividade na 

integração, podendo assim comprometer a medição de desempenho feita pela 

mesma. 

 

Para o desenvolvimento do modelo analítico tornou-se necessário realizar o teste da 

escala utilizada na pesquisa, para isto foram examinadas a confiabilidade e a 

validade do questionário empregado. A confiabilidade foi verificada mediante a 

confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade de consistência interna. Por outro 

lado, a validade da escala foi verificada testando a validade convergente e a 

validade discriminante. O teste da validade convergente revelou também novos 

insights quando o percentual médio de variância compartilhada entre o construto 

latente e seus indicadores, em todos os construtos a AVE – Average Variance 

Extracted mostrou-se superior à variância compartilhada, com exceção da AVE da 

Integração (0,709) que apresentou valor levemente inferior à variância compartilhada 

da integração com ERP (0,728). Este achado evidencia a forte correlação entre a 

Integração e o ERP, levando AVE (0,7) e a variância compartilhada (0,7) assumirem 

ordens de grandeza equivalentes. 
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Tendo sido verificados os critérios de confiabilidade e validade da escala, pode-se 

prosseguir no estudo das relações entre os construtos do modelo.  Foram obtidos os 

coeficientes de caminho, entre as relações existentes sendo testadas as suas 

significâncias. 

 

O construto que exerceu o maior impacto direto sobre a dimensão da Integração foi 

construto ERP, seguido pelo fator BSC. Esta constatação leva à conclusão de que a 

variável latente BSC exerce influência na Integração da cadeia, entretanto o sistema 

ERP constitui a engrenagem que promove a integração entre os membros da cadeia 

de suprimentos. 

 

A relevância do sistema BSC para a Integração da cadeia produtiva e o papel 

fundamental do sistema ERP para a amálgama da cadeia produtiva ficaram 

evidentes no presente estudo, constituindo a principal contribuição desta 

dissertação. 

 

5.2 Limitações do estudo 

 

A principal limitação deste estudo está relacionada a abrangência da análise da 

cadeia de suprimentos. Para obtenção de dados mais robustos, seria necessário a 

avaliação de todos os entes da cadeia, se desdobrando em camadas de 

fornecimento, chegando até aos produtores da matéria prima.  

 

Considerando o tamanho e a complexidade da cadeia de suprimentos, o tamanho da 

amostra de 142 respondentes foi validado, contudo com oportunidades para que 

tenha uma ampliação da cadeia onde os dados foram coletados. Entretanto, o uso 

do SmartPLS, que mostra-se eficiente para o tratamento de pequenas amostras, de 

certa forma superou esta limitação. 

 

5.3 Sugestões de novos estudos 

 

A análise e entendimento da integração na cadeia de suprimento carece de 

avaliações minuciosas e entendimentos que possibilitem as tomadas de decisões 

mais estratégicas e consequentemente possibilitar a redução de custos para as 
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organizações. Sendo assim, recomenda-se a realização de estudo comparativo da 

satisfação de empresas fornecedoras que fornecem para montadoras distintas, para 

identificar o diferencial entre as mesmas. Com base nisso, recomenda-se propor 

modelo de integração comum. Também realizar um estudo diferenciando as 

camadas de fornecimento, para entender as o grau de satisfação e integração entre 

elas.   
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APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS FORNECEDORES 
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APÊNDICE 2 - Teste de uma amostra de Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  N 

Normal 
Parametersa,b 

Most Extreme Differences 
Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 
Absolute Positive Negative 

BSC1 142 6,54 3,121 0,202 0,133 -0,202 2,404 0 

BSC2 142 7,26 2,689 0,179 0,154 -0,179 2,13 0 

BSC3 142 7,11 2,466 0,184 0,12 -0,184 2,191 0 

BSC4 142 7,65 2,167 0,169 0,14 -0,169 2,013 0,001 

BSC5 142 6,68 2,553 0,12 0,097 -0,12 1,428 0,034 

BSC6 142 7,05 2,645 0,176 0,132 -0,176 2,093 0 

BSC7 142 6,94 2,479 0,208 0,108 -0,208 2,482 0 

ERP1 142 7,76 2,284 0,163 0,163 -0,161 1,948 0,001 

ERP2 142 8,92 1,728 0,265 0,265 -0,249 3,159 0 

ERP3 142 9,25 1,376 0,305 0,294 -0,305 3,633 0 

ERP4 142 7,99 2,124 0,181 0,171 -0,181 2,153 0 

ERP5 142 7,49 2,483 0,222 0,156 -0,222 2,642 0 

ERP6 142 7,39 2,458 0,197 0,145 -0,197 2,346 0 

ERP7 142 6,15 2,475 0,159 0,1 -0,159 1,898 0,001 

ITG1 142 8,03 1,928 0,212 0,153 -0,212 2,532 0 

ITG2 142 7,32 2,389 0,183 0,131 -0,183 2,18 0 

ITG3 142 7,44 2,088 0,136 0,11 -0,136 1,615 0,011 

ITG4 142 8,47 2,031 0,258 0,226 -0,258 3,069 0 

ITG5 142 8,7 1,733 0,251 0,227 -0,251 2,989 0 

ITG6 142 7,52 2,176 0,186 0,127 -0,186 2,213 0 

ITG7 142 9,18 1,284 0,303 0,261 -0,303 3,608 0 

ITG8 142 7,14 2,051 0,198 0,091 -0,198 2,359 0 

ITG9 142 6,85 2,071 0,135 0,09 -0,135 1,614 0,011 

ITG10 142 8,18 1,657 0,188 0,136 -0,188 2,245 0 

ITG11 142 7,04 2,095 0,205 0,083 -0,205 2,438 0 

ITG12 142 8,53 1,398 0,171 0,146 -0,171 2,035 0,001 

ITG13 142 7,8 1,495 0,202 0,164 -0,202 2,41 0 

ITG14 142 7,38 1,64 0,225 0,156 -0,225 2,684 0 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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