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1 INTRODUÇÃO  

O setor de agronegócios vem se consolidando como um dos mais importantes para a 

economia brasileira nos últimos tempos, representando aproximadamente um terço do 

Produto Interno Bruto - PIB. Esse setor é uma importante alternativa para integração do 

país à economia mundial.  Segundo CNA (2007), o agronegócio emprega quase 30% da 

população economicamente ativa. 

O agronegócio também possui papel fundamental na balança comercial brasileira. Em 

2006, a balança comercial do agronegócio registrou saldo recorde de US$ 42,72 bilhões, 

o resultando 11,1% de acréscimo ao ano passado, de US% 38,47 bilhões. O saldo do 

agronegócio representou 92,7% do saldo total da balança comercial, fazendo com que o 

setor fosse o principal responsável pelo desempenho positivo do comércio exterior de 

2006 (CNA, 2007) 

O agronegócio é formado por várias cadeias produtivas, que incluem todas as atividades 

desde a produção até a comercialização. As cadeias produtivas podem se relacionar e 

competir entre si. 

Nas cadeias produtivas do setor de agronegócio é necessário reduzir a distância 

econômica e a distância temporal ao longo do ciclo produção-consumo da mercadoria. 

Torna-se vital um alimento melhor, mais barato e percorrer mais rapidamente o ciclo do 

produtor ao consumidor Todos os elos da cadeia produtiva devem tornar-se mais 

competitivos. Nesse pensamento, a busca da competitividade relaciona-se com três 

fatores: o mercado, a tecnologia e os processos (ALIMANDRO, PINAZZA e 

WEDEKIN, 2001).   

As cooperativas agroindustriais tiveram importante papel na geração deste superávit. 

Elas também foram responsáveis, em 2002, por mais de 105 mil empregos diretos, o 

que representou quase 60% dos empregos de todas as cooperativas (OCB, 2002). Por 

outro lado, a gestão das cooperativas torna-se cada vez mais complexa e desafiadora em 
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função de múltiplos fatores. A globalização, a concorrência, as intervenções 

governamentais, as modificação nos padrões de consumo, as incertezas econômicas e as 

mudanças tecnológicas são alguns dos fatores que afetam o contexto de atuação das 

cooperativas com reflexos na sua organização interna e no seu funcionamento. Em 

síntese, as cooperativas precisam se manter competitivas para poderem sobreviver neste 

ambiente. 

Nos conceitos dos estudos agroindustriais e inclusive os relacionados às cooperativas 

agroindustriais se identificam uma tendência para utilização de abordagens de natureza 

mais sistêmicas, surgindo na literatura especializada recente o conceito de Supply Chain 

(SC) e o conseqüente Supply Chain Management (SCM) ou Cadeia de Suprimentos (CS) 

e Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) (ARBAGE, 2004). 

A Tecnologia da Informação (TI) pode representar um grande aliado na busca pela 

competitividade. A TI permite agilização nos processos, redução de custos, facilidade 

na comunicação, e um melhor gerenciamento na logística informacional.  Nas cadeias 

de suprimentos, a TI tem revolucionado os padrões e meios de contato entre as 

empresas, seus fornecedores e clientes (FELDENS, 2005). 

Assim, o uso da TI torna-se muito importante no gerenciamento da cadeia de 

suprimento, o que exige uma implantação planejada para obtenção de sucesso. Contudo, 

observa-se que várias empresas começam e não termina de forma satisfatória sua 

implantação.  

1.1 Problema de Pesquisa 

Apesar da importância do setor de cooperativas agroindustriais, observa-se a 

necessidade de maior agilidade na tomada de decisões e busca de um melhor 

posicionamento competitivo. Questões gerenciais ao longo da cadeia de suprimentos 

devem ser melhores exploradas. As necessidades do cliente final devem ser levadas em 

consideração, muitas mudanças nos produtos vão acontecendo, produtos que são 
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lançados, outros que necessitam de modificações, outros que se extinguem. A 

concorrência global, a necessidade de menores custos, maior produtividade, agilidade 

na comunicação, tudo isso influencia atualmente o agronegócio.  

O uso da TI pode propiciar muitos benefícios aos diversos segmentos da cadeia de 

suprimentos. Vale observar que cada um desses segmentos possui complexidade e 

aspectos específicos que precisam ser levados em consideração. Em função disso vários 

autores chamam a atenção para a existência de muitas dificuldades no uso da TI e na sua 

coerência com a estratégia da empresa ao longo das cadeias de suprimentos e em 

particular as agroindustriais (ARBAGE, 2004; DIAS et al, 2004, PROTIL, 2002; 

YAMAGUCHI, CARVALHO e COSTA, 2002; ALBANO, 2001; LIMA, JESUS, 

ZAMBALDE, 1999; SOUKI e ZAMBALDE, 1999). 

E é justamente neste sentido que se desenvolve este trabalho, procurando responder 

“quais antecedentes do impacto da TI na cadeia de suprimentos e seus efeitos desse 

impacto na performance de cooperativas agroindustriais?” 

Toda uso da TI pode se deparar com dificuldades a serem transpassadas. No decorrer do 

uso da TI, vários fatores estão envolvidos, e podem contribuir de maneira negativa, 

sendo possível até um fracasso total. No contexto deste trabalho denominam-se esses 

fatores ou essas condições favoráveis de Antecedentes do Impacto da Tecnologia da 

Informação. A questão crucial é conhecer esses antecedentes. Principalmente os que 

podem causar maior dificuldade. Para que então seja possível administrá-los, visando 

conduzir a uma utilização de sucesso.  

A importância de investigar os antecedentes do impacto da TI é para ser possível 

melhorar o valor desse impacto. A identificação de tais antecedentes pode ajudar 

profissional a melhor gerenciar os investimentos em TI voltados a CS e possivelmente 

melhorar a performance da empresa (BYRD e DAVIDSON, 2003). 

Para resolução do problema de pesquisa foi construído, analisado e validado um modelo 

para análise dos antecedentes do impacto da TI na cadeia de suprimentos e efeitos desse 
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impacto na performance de cooperativas agroindustriais. Primeiramente foi realizada a 

busca na literatura para construção do Modelo Conceitual. Após é realizado um 

refinamento do Modelo Conceitual por especialistas acadêmicos e técnicas estatísticas. 

Junto a isso é realizada a pesquisa survey nas cooperativas agropecuárias nacionais. E 

com os dados coletadas procede-se a construção, análise e validação do Modelo 

Original. Na seqüência obtém-se um Modelo Complementar derivado das análises 

executadas. Esse segundo modelo também é analisado e validado. Após o Modelo 

Original e Complementar são divididos em sub-amostras para serem analisados. As sub-

amostras serão as seguintes: setor, região, tamanho, mercado e tempo de existência. 

1.2 Questões de Pesquisa 

A partir do problema de pesquisa anunciado anteriormente pode-se estabelecer as 

seguintes questões de pesquisa:  

- Quais são os antecedentes dos impactos da TI na cadeia de suprimentos de 

cooperativas agroindustriais? 

- Quais são os impactos da TI na cadeia de suprimentos de cooperativas agroindustriais? 

- Quais as influências entre esses antecedentes em relação aos impactos da TI na cadeia 

de suprimentos de cooperativas agroindustriais 

- Quais as relações dos impactos da TI na CS em relação à performance de cooperativas 

agroindustriais? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar antecedentes dos impactos da TI na cadeia de suprimentos e efeitos desses 

impactos na performance de cooperativas agroindustriais. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Analisar os antecedentes dos impactos da TI na cadeia de suprimentos de cooperativas 

agroindustriais; 

- Analisar os impactos da TI na cadeia de suprimentos de cooperativas agroindustriais; 

- Analisar as relações entre esses antecedentes e os impactos da TI na cadeia de 

suprimentos de cooperativas agroindustriais; 

- Analisar as relações entre os impactos da TI na cadeia de suprimentos para a 

performance de cooperativas agroindustriais. 

1.4 Justificativa 

Primeiramente, este estudo justifica-se pela importância das cadeias de suprimentos de 

cooperativas agroindustriais, conforme já apresentado. Tanto em volume financeiro 

quanto volume de empregos gerados 

Justifica-se também em relação aos resultados esperados. Pretende-se contribuir para 

otimização do uso da TI ao longo da cadeia de suprimentos em cooperativas 
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agroindustriais. Essa contribuição estende-se aos elos da cadeia de suprimentos, 

produtor, cooperativa e comercialização.  

Ressalta-se que justificativa teórica para esse trabalho é o refinamento e aprimoramento 

do modelo de Byrd e Davidson (2003), buscando a contextualização no ambienta das 

cooperativas agropecuárias, através da análise e validação dos dados provenientes de 

um survey em âmbito nacional. 

O Modelo Original e o Modelo Complementar a serem analisados e validados são 

instrumentos para entendimento dos antecedentes do impacto da TI na cadeia de 

suprimentos e efeitos desse impacto na performance de cooperativas agroindustriais. 

Lambert e Cooper (apud PIRES, 2004) afirmam que o tema cadeia de suprimentos se 

desenvolveu mais rapidamente no ambiente empresarial e no ambiente acadêmico 

carece de mais estudos e estruturação do conhecimento. Byrd e Davidson (2003) 

confirmam que a Tecnologia da Informação tem se tornado um componente na gestão 

da cadeia de suprimentos; e é importante examinar seus impactos nas organizações, pois 

pesquisas empíricas nesse assunto têm sido esparsas e raras. Os autores também 

declaram a importância de investigar os antecedentes do impacto da TI para ser possível 

melhorar o valor desse impacto. A identificação de tais antecedentes pode ajudar o 

profissional a gerenciar melhor os investimentos em TI voltados à CS e possivelmente 

melhorar a performance da empresa. 

O entendimento aprofundando dos antecedentes e impactos do uso da TI é essencial. 

Com isso pode-se melhorar seu uso e buscar novas formas de aproveitamento. Todos os 

aspectos referentes ao uso da TI são importantes visto o grande número de projetos de 

TI que geralmente iniciam e não terminam satisfatoriamente (LEGRIS et. al., 2003, 

BARKI e PINSONNEAULT, 2002; OLIVEIRA, 2001; TAURION, 1999; DIAS, 1998; 

EWUSI-MENSAH e PRZASNYSKI, 1991). 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

Este capítulo introdutório apresentou o problema de pesquisa, as questões de pesquisa, 

os objetivos que serão compridos no decorrer da pesquisa e as justificativas para 

execução. 

Este trabalho está dividido em partes: a introdução geral, o referencial teórico, o modelo 

e método, análise dos dados e conclusões, além da bibliografia e anexos da pesquisa. Os 

capítulos deste projeto incluem os seguintes assuntos: 

No capítulo 1, Introdução, apresenta-se a introdução ao tema e, logo após, as 

justificativas e os objetivos de realização desta pesquisa; 

No capítulo 2, 3 e 4 que formam o referencial teórico da tese é discutida a teoria em 

torno do tema “impactos da Tecnologia da Informação em cadeias de suprimentos de 

cooperativas agroindustriais”, visando sustentar a construção da pesquisa, englobando 

os antecedentes do impacto da tecnologia da informação e inclusive vários modelos de 

análise do impacto da tecnologia da de informação. 

Nos capítulo 5 são formalizados o modelo de pesquisa, o método e o instrumento de 

pesquisa, para identificação dos antecedentes do impacto na cadeia de suprimentos de 

cooperativas e seus efeitos, apresentando-se o contexto a ser estudado e incluindo os 

procedimentos metodológicos e operacionais a serem adotados no curso da pesquisa. 

Nos capítulo 6 a 11 são apresentados e analisados os dados coletados. 

No capítulo 12 são descritas as conclusões, limitações e pesquisas futuras. 

Por fim, apresenta-se a bibliografia de apoio e os apêndices utilizados na pesquisa. 
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2 Agronegócios e Cadeias de Suprimentos 

Nesse capítulo são abordados os seguintes assuntos: Agronegócios, Cooperativas, 

Cadeias de Suprimentos, e Gestão da Cadeia de Suprimentos. 

2.1 Agronegócios 

O agronegócio é muito representativo na economia brasileira. Segundo Lourenzani e 

Silva (2001), seria o maior negócio da economia brasileira. Consideram-se 

agronegócios como “as soma total das operações de produção e distribuição de 

suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do 

armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos 

a partir deles” (GOLDBERG apud WAACK e MACHADO FILHO, 1999, p. 148). 

Segundo XXXX (2002), o agronegócio atualmente emprega 24% da população 

economicamente ativa, o que significa 16,6 milhões de trabalhadores. 

Agroindústria, num sentido mais restrito, considera-se como aquela que se envolve com 

a transformação e processamento de matérias-primas agropecuárias de origem animal e 

vegetal (AUSTIN apud LOURENZANI e SILVA, 2001). 

Para dar suporte às atividades da agroindústria e por conseqüência as do agronegócio 

como um todo, informações atualizadas e disponíveis são necessárias para garantir 

maior efetividade (OLIVEIRA, 1997).  

O agronegócio compõe-se de cadeias de produção. A cadeia de produção refere-se a um 

conjunto ordenado de operações de transformações interdependentes, incluindo 

produção da matéria-prima, industrialização e comercialização (MORVAN apud 

BATALHA e SILVA, 2001). 



 
 
 
 

 

20 

Conforme Batalha e Silva (2001), pode-se considerar três macros segmentos na cadeia 

de produção: 

− comercialização: são as empresas no elo final em contanto com o cliente que 

consumirá o produto; 

− industrialização: são as empresas responsáveis pela transformação das matérias-

primas em produtos finais destinados ao consumidor; 

− produção de matéria-prima: são as empresas que fornecem matéria-prima para as 

outras empresas industrializarem.  

Para uma agilização dos processos dentro da cadeia de produção surge o conceito de 

Supply Changing Management (SCM). Segundo Wood Jr e Zuffo (1998), pode-se 

definir SCM como uma metodologia para alinhar as atividades de produção de forma 

sincronizada, para diminuição de custos, reduzir ciclos e maximizar o valor percebido 

pelo cliente final por meio da maior ligação entre departamentos e áreas. Conforme 

Poirer e Reiter (apud WOOD JR e ZUFFO, 1998), a cooperação entre os elos da cadeia 

reduz os riscos de cada um, visando melhorar o processo como um todo, eliminando 

esforços desnecessários. Pires (apud AMATO NETO, 2001) destaca a importância a 

importância da revisão de estratégias competitivas para um melhor funcionamento do 

conceito de SCM.  Uma cadeia de suprimentos pode fazer parte de uma ou várias 

cadeias produtivas, de acordo com as características dos produtos (PIRES, 2004). 

Em relação ao elo industrialização da cadeia as cooperativas agroindustriais exercem 

um papel de grande importância. 

2.2 Cooperativas  

O movimento cooperativista teve como marco inicial o surgimento da Rochdale Society 

of Equitable Pionners em Rochdale (Inglaterra), em 1844, por um conjunto de tecelões. 

Os princípios cooperativistas universais, estabelecidos nesta época, pouco se 

modificaram ao longo dos anos e podem ser resumidos em: gestão democrática, livre 

adesão, taxa limitada de juros ao capital, distribuição pro rata das sobras, ativa 
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cooperação entre as cooperativas e priorização da educação cooperativista. Em termos 

filosóficos pode-se dizer que estes princípios são inspirados nos ideais de liberdade, 

igualdade, fraternidade e solidariedade (BIALOSKORSKI NETO, 2001). 

Uma das diferenças fundamentais entre uma sociedade cooperativa e uma sociedade de 

capital é que na cooperativa cada cooperado tem direito a um único voto, enquanto que 

nas sociedades de capital o voto é proporcional ao capital do investidor. Isto faz com 

que a cooperativa seja uma sociedade de pessoas e não de capital, o que tem profundo 

impacto no processo de gestão das cooperativas. 

Segundo Waack e Machado Filho (1999), em geral as cooperativas brasileiras não 

fazem a devida separação entre propriedade e controle, o que pode ser observado pela 

predominância de associados na direção administrativa. Para os autores, esta 

característica pode levar a cooperativa a maiores dificuldades à medida que se aumenta 

a complexidade do ambiente competitivo dos negócios. 

No Brasil, as cooperativas têm importante papel na economia. Segundo dados da OCB, 

em 2001 as cooperativas brasileiras envolveram mais de 4,7 milhões de cooperados e 

foram responsáveis por mais de 175 mil empregos diretos, conforme tabela 2.1. 

Tabela 2.1 -  Número de cooperados e empregados por ramo de cooperativa 
Ramo  Cooperativas Cooperados Empregados 
Agropecuário 1.587 822.294 108.273 
Consumo 189 1.467.386 7.676 
Crédito 1.038 1.059.369 20.680 
Educacional 278 73.258 2.720 
Especial 7 2.064 6 
Habitacional 297 69.668 1.375 
Infraestrutura 187 576.299 5.431 
Mineral 37 48.841 34 
Produção 147 9.892 348 
Saúde 863 327.191 21.426 
Trabalho 2.391 322.735 7.443 
Turismo e lazer 5 150 0 
Total 7.026 4.779.147 175.412 

Fonte: OCB (2002) 
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De acordo com dados da OCB (2002), as cooperativas agropecuárias brasileiras são 

responsáveis por 62,19% da produção nacional de trigo, 44,19% da cevada, 39,21% da 

aveia, 38,91% do algodão, 31,52% de suínos, 29,40% da soja, 27,97% do café e 16,68% 

do milho. As cooperativas são responsáveis também por uma capacidade de 

armazenamento de produtos agrícolas de aproximadamente 89,5 milhões de toneladas, o 

que representa 23,6% da capacidade brasileira. 

Bialoskorski Neto e Zylbersztajn (1994) e Alimandro, Pinazza e Wedekin (2001) 

destacam a importância das sociedades cooperativas para o aumento da renda do 

produtor rural. Para os autores, muitas empresas cooperativas vêm se aglutinando 

através de fusões e incorporações na busca pelo aumento de escala e de poder de 

mercado, para produtos de baixo valor agregado. Nos produtos de nicho, segmentados e 

de especialidades, mais indicado é o caminho das alianças estratégicas de natureza 

tecnológicas e de distribuição. 

Embora muitas cooperativas mantenham uma administração do tipo tradicional, 

Bialoskorski Neto (1999) destaca o aparecimento de uma nova geração de cooperativas. 

Este novo tipo de cooperativa mantém os princípios doutrinários do cooperativismo, 

mas traz mudanças no direito de propriedade, levando a uma maior eficiência 

econômica. Estas organizações são constituídas de agricultores selecionados, com o 

objetivo de edificar uma planta de processamento para agregar valor aos produtos 

primários. Assim, haveria um deslocamento do foco do produtor para o mercado.  

De qualquer forma, as cooperativas (participantes ou não desta nova geração) se 

encontram em um ambiente competitivo cada vez mais acirrado, o que a leva a buscar 

maior agilidade em sua tomada de decisão, a uma crescente profissionalização do seu 

corpo diretivo e, conseqüentemente, do uso de moderna tecnologia gerencial. Neste 

contexto, uma das áreas que vem obtendo maiores incrementos tem sido a Tecnologia 

da Informação, e tem sido muito utilizada para o Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos. 
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2.3 Cadeias de Suprimentos  

Conforme o dicionário da APICS (American Production Inventory Control Society) 

uma cadeia de suprimentos - CS (Supply Chain - SC) pode ser conceituada como:  

− os processos envolvendo fornecedores-clientes e ligam empresas desde a fonte 

inicial de matéria-prima até o ponto de consumo do produto final; 

− as funções dentro e fora de uma empresa que garantem que a cadeia de valor possa 

fazer e providenciar produtos e serviços aos clientes (COX apud PIRES, 2004). 

A intensa competição nos mercados globalizados, o ciclo de vida dos produtos cada vez 

mais curtos, o aumento da expectativa dos clientes, juntamente com os avanços 

contínuos em tecnologias de comunicação e transporte levaram as organizações a 

direcionarem seus esforços e atenção na CS e das técnicas utilizados no seu 

gerenciamento (SIMCHI-LEVI et al, 2003) 

De acordo com O’Brien (2004) e Cristopher (1997), CS é a rede de inter-relações, 

através de ligações nos dois sentidos, com outras organizações necessárias para a 

produção e venda de um determinado bem. 

 

Figura 2.1 - Representação de uma Cadeia de Suprimentos 
Fonte: Cristhoper (1997) 
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A figura 2.1 apresenta a representação de uma cadeia de suprimentos, onde se 

encontram o fornecedor de matéria-prima, a planta de produção, que pode ser mais de 

uma, o centro de distribuição, que pode não existir, e os varejistas e consumidores. Num 

sentido tem-se um fluxo de materiais e em dois sentidos o fluxo de informações. 

Para o Supply Chain Council (PIRES, 2004), uma CS engloba todos os esforços na 

produção e entrega de um produto final, desde o primeiro fornecedor do fornecedor até 

o último cliente do cliente. Podem-se definir esses esforços em: Planejar, Abastecer, 

Fazer e Entregar. 

De acordo com Lee Billington (apud PIRES, 2004), um CS representa uma rede de 

trabalho para as funções de busca de material, a transformação em bens intermediários e 

acabados e a distribuição desses bens acabados aos clientes finais.  

Uma CS concentra inúmeras atividades, entre as quais, compras, fluxo de pagamentos, 

disposição de materiais, planejamento e controle da produção, controle logístico e de 

estoques, distribuição e despacho de mercadorias (TURBAN et al, 2004). 

Cristopher (1997) e Mentzer et al (apud PIRES, 2004) colocam SC como sendo uma 

rede de organizações que estão relacionadas através das ligações a jusante 

(Downstream) e a montante (Upstream) em diferentes processos. Esses processos 

envolvem produtos, serviços, financeiro e de informação, desde a fonte primária até o 

cliente final. 

Pode-se identificar três dimensões estruturais de uma CS (LAMBERT et al apud 

PIRES, 2004): 

− estrutura horizontal: definida pelo número de níveis da CS; 

− estrutura vertical: identificada pela quantidade de empresas em cada nível; 

− posição da empresa foco: definida pela posição horizontal da empresa ao longo da 

CS. 
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Figura 2.2 - Modelo de Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Adaptado de Bowersox e Closs (2000) 

Para esse trabalho utilizar-se-á o conceito de Turban et al (2004) que coloca a CS 

envolvendo três partes: 

− Cadeia de Suprimentos Upstream: segmento que inclui os fornecedores de primeiro 

nível (os mais relacionados a empresa foco) e seus próprios fornecedores; 

− Cadeia de Suprimentos interna: envolve todos os processos usados por uma empresa 

para transformar as matérias-primas recebidas dos fornecedores nos produtos finais, 

desde que os materiais entram na empresa foco até o momento que os produtos saem 

para distribuição, fora da empresa; 

− Cadeia de Suprimentos Downstream: inclui todos os processos envolvidos na 

entrega do produto ao consumidor final. 

Conforme Gomes e Ribeiro (2004) é usual designar a GCS Upstream como aquela em 

que a empresa é cliente, e a GCS Downstream como aquela em que a empresa é 

fornecedora. 

Utilizando-se esse raciocínio pode-se descrever uma cadeia de suprimentos tendo a 

cooperativa agroindustrial como empresa foco, e as relações a montante (Upstream): no 

sentido de seus fornecedores; e a jusante (Downstream): no sentido do cliente final.  
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2.4 Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Não existe uma marco específico para o surgimento da gestão da cadeia de suprimentos 

- GCS (Supply Chain Management-SCM), começa a ser divulgado na metade da década 

de 1980. Mas o interesse cresce em meados dos anos 1990 (PIRES, 2004). 

A GCS trata da otimização das atividades gerais das empresas, o objetivo e gerenciar e 

coordenar toda a cadeia, dos fornecedores de matéria-prima até aos clientes finais, mas 

em vez de focar a otimização de uma unidade local de negócios específica 

(VOLLMANN e CORDON, 2000). 

O aumento do interesse pela GCS nos anos de 1990 se dá pela: desverticalização das 

empresas; procura de fornecedores melhor qualidade; crescimento da competição no 

contexto nacional e internacional; e o entendimento de que maximização do 

desempenho de um elo da SC está distante de garantir seu melhor desempenho 

(LUMMUS e VORTURKA apud PIRES, 2004). 

Conforme Turban et al (2004), a função dá GCS é planejar, organizar e coordenar todas 

as atividades da CS. Cabe destacar-se que os referidos autores, talvez por serem da área 

de TI, consideram que o conceito mais atual da GCS se refere aos sistemas integrados 

de gestão da cadeia de suprimentos em todo seu conjunto. 

O modelo de referência da GCS para o SCM - Supply-chain Council (apud De Sordi, 

2003) é composto por cinco processos: 

− planejar, 

− receber; 

− fazer;  

− entregar; 

− retornar; 
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Baseando-se Martins e Laugemi (2005); Gomes e Ribeiro (2004), Patterson et al (2003), 

pode-se citar alguns objetivos da GCS: 

− maximizar e tornar realidade as potenciais sinergias entre as partes da CS, de forma 

a atender o consumidor final mais eficientemente, tanto pela redução dos custos 

como pela adição de mais valor aos produtos finais; 

− maximizar a eficiência da condução de atividades ao longo da CS; 

− reduzir o tempo total; 

− reduzir os custos com a diminuição do volume de transações de informações e 

papéis e de transporte e estocagem; 

− diminuir a variação da demanda de produtos e serviços e outros; 

− levar o produto certo ao local certo, com menor custo; 

− adicionar valor aos produtos; 

− aumentar a produção; 

− melhorar o retorno dos investimentos; 

− reduzir estoques e diminuir o número de fornecedores, construindo e aprofundando 

as relações de parceria 

− desenvolver um aceitável nível de qualidade ao longo da CS. 

Conforme Gomes e Ribeiro (2004), a GCS pode ser dividida em três fluxos principais: 

− fluxo de produtos; 

− fluxo de informações; 

− fluxo financeiro. 

A GCS traz diversos benefícios às empresas participantes da CS, entre eles (De Sordi, 

2003): 

−  apoio às decisões de quando e o que produzir, armazenar e movimentar; 

−  comunicação rápida e eficaz dos pedidos; 

− identificação rápida e segura sobre os pedidos; 

− verificação da disponibilidade e monitoramento dos níveis dos estoques; 

− posicionamento das movimentações de materiais; 

− planejamento da produção baseada na demanda atual; 

− comunicação rápida de mudanças no projeto do produto; 
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− compartilhamento das taxas de defeito e retorno. 

É importante ressaltar que a GCS não é uma integração vertical. Inclusive isso já foi 

uma estratégia utilizada pelas empresas. Hoje, a tendência é o foco em “seus negócios”, 

ou seja, nas atividades que realiza com sucesso e quem tem ou deveria ter um 

diferencial em relação aos seus concorrentes. Onde o restante pode ser adquirido 

externamente (GOMES e RIBEIRO, 2004; CRISTOPHER, 1997). 

Muitos esforços para o desenvolvimento da GCS nas empresas têm sido incompletos. 

Muitas empresas direcionam seus esforços somente na direção de seus fornecedores. 

Isso se dá pela falta de entendimento do conceito completo da GCS. A partir disso pode-

se citar o que não é GCS (LUMMUS e VORTURKA apud PIRES, 2004): 

− gestão de inventários; 

− gestão dá logística; 

− dirigido apenas abastecimento; 

− gestão da distribuição; 

− estratégia de despacho; 

− o fluxo logístico de materiais; 

− gestão de compras; 

− um sistema (software) computacional. 

Lummus e Vorturka (apud PIRES, 2004) indicam prováveis motivos do entendimento 

equivocado do conceito de CGS e a menor velocidade com que tem sido implementado 

de forma completa: 

− falta de procedimentos orientativos para auxiliar na criação de alianças com os 

parceiros dá CS; 

− falhas no desenvolvimento de medidas para monitorar as alianças; 

− dificuldade de alargar a visão dá CS para além do processo de compras e 

distribuição; 

− inabilidade para integrar os procedimentos internos dá própria empresa; 

− falta de confiança dentro e fora dá empresa; 

− resistência organizacional ao conceito de GCS; 
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− falta de maior engajamento da alta direção; 

− falta de sistemas integrados de informação e de comércio eletrônico ligando às 

empresas da CS. 

Há uma importante mudança de paradigma competitivo com a GCS, na medida em que 

se perde a visão de unidades de negócios isoladas para uma competição no nível de 

cadeias produtivas (GOMES e RIBEIRO, 2004; CRISTOPHER, 1997). 

Cada vez mais as empresas necessitam de um suporte tecnológico para disponibilizar 

informação e para agilizar seus processos e integrar todos os elos de sua cadeia de 

suprimentos. 
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3 Sistemas e Tecnologias de Informação 

Para embasar teoricamente o capítulo a seguir sobre impactos da TI é necessário o 

entendimento da conceituação sobre Nessa seção são abordados os seguintes assuntos: 

Agronegócios, Cooperativas, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, 

Enterprise Resource Planning, Comércio Eletrônico.  

 

3.1 Sistema de Informação 

Segundo Stair (1998), Sistema de Informação (SI) é o requisito básico para a decisão 

automatizada, pois o processo decisório se apóia na malha de sistemas de informação 

das empresas. Esta malha deve estar de preferência totalmente integrada, seja através de 

ligação de computadores, mainframe, seja através de redes. A integração se faz 

necessária para que o executivo possa consultar os dados mais recentes da empresa, no 

exato momento que precisar. 

Segundo Turban et al. (2003), Manãs (1999) e Stair (1998), sistema de informação é 

considerado como um conjunto de elementos interdependentes, ou um todo organizado, 

ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo. Estes conceitos 

acabaram por revolucionar os princípios das organizações e, portanto, da própria 

empresa. E um tipo especializado de sistema, que pode ser definido de vários modos, é 

uma série de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam (entrada), 

manipulam e armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e 

fornecem um mecanismo de feedback (resposta). E como qualquer outro sistema, um 

sistema de informação opera dentro de um ambiente. 
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Conforme Mello (1999), sistema de informação é todo e qualquer sistema que tem 

informações como entrada e visa gerar informações de saída. A expectativa de obter 

informações, para satisfazer determinadas necessidades, corresponde ao objetivo geral 

do sistema de informações. 

Podem haver SI formais e informais. Os SI formais incluem procedimentos pré-

definidos, entradas e saídas padronizadas e todo um processo formalizado de 

construção. Os SI informais já não necessitam de toda essa regidez e podem até ser 

mesmo uma rede interna de contatos entre os funcionários (TURBAN et al, 2004) 

Baseado em Turban et al (2004), pode-se citar alguns recursos dos SI: 

− executar grande volume de operações numéricas em grande velocidade de 

processamento; 

− oferecer comunicação rápida e precisa a baixo custo; 

− armazenar enormes volumes de informação de forma fácil; 

− permitir acesso rápido e barato a grandes volumes de informações; 

− aumentar a eficácia e eficiência das pessoas que trabalham em equipe; 

− automação de processo; 

− agilizar o trabalho. 

3.2 Tecnologia da Informação 

Conforme Cruz (1998), pode-se definir a Tecnologia de Informação (TI) como o 

conjunto de componentes de hardware e software que desempenham tarefas de 

captação, armazenamento, processamento e transmissão de informações com objetivos 

organizados e definidos. Como destaca Rezende e Abreu (2000), esses componentes 

interagem e exigem a intervenção do recurso humano. Embora o recurso humano não 

compareça na definição, sem ele o uso da TI simplesmente não seria viável. 

Souza (2004) esclarece a relação entre SI e TI afirmando que são relacionados, mas são 

independentes. Os SI podem empregar mais ou menos o componente TI (hardware e 
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software). Pode até haver um SI sem o uso da TI, o que cada vez é mais difícil nas 

empresas. Os SI são voltado ao uso formal e estruturado, o que não cobre a totalidade 

do fluxo informacional da empresa.  Há situações em que se utiliza a TI e isso não está 

diretamente ligado aos SI, como no caso de ferramentas computacionais tipo CADs.  

Essa distinção é importante. Mas, para facilitar a construção desse alicerce teórico, será 

utilizada a definição mais ampla de TI, que num sentido mais amplo, pode descrever um 

conjunto de diversos SI, usuários e gestão de uma empresa inteira, como observa 

Turban et al (2004). 

O uso planejado da Tecnologia da Informação pode trazer vários benefícios (O`BRIEN, 

2004; GRAEML, 2000; PORTER e MILLAR; CAMARGOS, 1996, MARCOVITCH, 

1996, SWANSON apud PIZYSIEZIG FILHO, 1996; ZUBOFF apud ANTONIELLI, 

1996; GONÇALVES e GONÇALVES FILHO, 1995; TORRES, 1991): 

− suporte para estratégias de negócios; 

− comunicação de dados; 

− aumento do potencial dos sistemas de informação; 

− melhoria nas decisões; 

− confiabilidade nas transações comerciais; 

− melhor conhecimento do mercado; 

− acentuar diferenças entre os concorrentes; 

− maior capacidade de resposta ao cliente; 

− obtenção de novos clientes; 

− diferenciação de produtos e serviços; 

− flexibilidade de produtos e serviços; 

− novas oportunidades de negócios; 

− aprimoramento das decisões; 

− estreitamento da relação com os consumidores. 

− fortalecimento da imagem institucional; 

− redução de custo; 

− melhor controle das operações. 
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Inicialmente as aplicações de TI eram voltadas ao ambiente interno da empresa e 

visavam a redução de custos e agilização de processos. Atualmente as aplicações 

transcendem esse foco e também se voltam para o estreitamento das relações da 

empresa com o seu ambiente externo, clientes, fornecedores e governo. Também mais 

recentemente as aplicações deixaram de ser isoladas e adquiriram natureza integrativa. 

Dessa forma, um único sistema passa a dar suporte de forma integrada a vários 

processos da empresa. Conforme Graeml (2000), a ênfase em sistemas para a integração 

interna de processos pode trazer grandes benefícios à empresa, mas somente quando se 

parte para um redesenho dos processos com a quebra de conceitos em geral firmemente 

estabelecidos na empresa. Também se deve buscar o redesenho de toda a rede de 

negócios, procurando integrar o relacionamento com fornecedores e clientes aos 

sistemas de informações da empresa. Portanto, através do uso da TI, procura-se obter 

produtos e serviços de maior valor agregado. 

Baseando-se em Turban et al (2004), as principais tendências e aperfeiçoamentos 

tecnológicos são: 

− a vantagem custo-benefício dos computadores sobre o trabalho manual aumentará; 

− interfaces gráficas e outras interfaces amigáveis irão dominar os PCs; 

− a capacidade de armazenamento aumentará consideravelmente; 

− os data warehouse armazenarão quantidades cada vez maiores de informação; 

− o uso de multimídia, e também dá realidade virtual, aumentará consideravelmente; 

− sistemas inteligentes, utilizando principalmente computação neural e artificial e 

sistemas especialistas, crescerão em importância; 

− a programação orientada a objetos e o gerenciamento de documentos serão 

amplamente aceitos; 

− os computadores ficarão cada vez mais compactos e fáceis de transportar; 

− aumentará o uso de software plug-and-play; 

− aumentará a velocidade de rede, simplificando o uso da Internet; 

− aplicativos móveis portáteis e sem fio serão um componente importante da TI; 

− a computação doméstica será integrada ai telefone, à televisão e a outros serviços 

telefônicos, para criar eletrodomésticos inteligentes; 
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− o uso dá Internet irá crescer e mudar o modo de vida, de trabalho e de 

aprendizagem; 

− portais corporativos conectarão as empresas com funcionários, parceiros de negócio 

e com o público; 

− as intranet serão os sistemas de rede dominantes na maioria das empresas; 

− o comércio eletrônico crescerá rapidamente, mudando a forma de conduzir os 

negócios; 

− agentes de software inteligente varrerão bancos de dados e redes, desempenhando 

tarefas que consomem tempo; 

− a transmissão de dados inter-pessoal crescerá; 

− aumentará o número de transações eletrônicas entre as empresas. 

Durante o planejamento e uso da TI algumas resistências podem ser encontradas devido 

à (ALBANO, 2001; GRAEML, 2000; MACHADO, 1996, MARCOVITCH, 1996): 

− mudança de mentalidade da alta administração;  

− necessidade de novas práticas de trabalho; 

− resistência pela perda de concentração de informação; 

− falta de conhecimento das possibilidades. 

Algumas possíveis dificuldades devem ser consideradas durante o uso da Tecnologia da 

Informação (ALBANO, 2001, OLIVEIRA, 1999; MACHADO, 1996): 

− avaliação dos impactos e benefícios. 

− possíveis alterações de valores nas pessoas; 

− desemprego gerado; 

− redefinição de novos perfis de funcionários; 

− mudança organizacional, pela extinção de funções e criação de novas. 

Conforme Meirelles (1994), as empresas podem falhar em relação ao correto uso da TI 

por várias razões. As causas de insucesso em geral estão associadas com: dificuldade 

para conseguir transpor barreiras culturais; dificuldade para conseguir reestruturar a 

empresa e adequá-la ao uso da TI; dificuldade para antecipar as reações dos 

concorrentes às iniciativas de negócios da empresa. Claramente as estratégias 
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organizacionais da empresa precisam manter coerência com o as possibilidades e 

requisitos de uso da TI, caso contrário corre-se o risco do uso ser apenas superficial e 

restrito a rotinas de natureza transacional. Nesta situação é evidente que os benefícios 

tendem a ser limitados e inferiores aos auferidos pelos concorrentes. 

Para início de todo processo de uso da TI, algumas questões devem ser tratadas 

(TORRES, 1991): 

− grau de disseminação de recursos de informações pretendido; 

− grau de autonomia para as áreas em termo de TI; 

− grau de mudanças permitido; 

− grau de integração para a empresa como um todo. 

Carvalho e Laurindo (2003) enfatizam pontos que proporcionariam uma alavancagem 

dos negócios através do uso da TI: 

− existência de uma estratégia de uso da TI bem definida; 

− desenvolvimento de ações centradas nos clientes e fornecedores; 

− ajuste de processos e possibilidades da TI aos objetivos dos negócios; 

− inserção dos negócios no contexto das possibilidades da TI; 

− ampliação do escopo da TI de forma a transcender a abordagem exclusivamente 

técnica. 

Além disso, também é importante considerar limites ao iniciar o processo de uso da TI 

de forma a poder focar as ações da empresa (TORRES, 1991). Pode ser relevante: 

− delinear limites para a disseminação de recursos TI; 

− definir o grau de autonomia das áreas da empresa em relação ao uso da TI; 

− delinear o volume de mudanças que será admitido; 

− estabelecer o grau de integração de processos e sistemas a ser perseguido. 

Conforme Laurindo (2002), nenhuma aplicação de TI considerada isoladamente, por 

mais complexa que seja, pode sustentar vantagens competitivas. Estas só são atingidas e 

mantidas pela exploração continua da TI e com o permanente alinhamento às estratégias 

da empresa. É fundamental considerar a TI em relação às áreas de negócios, 
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posicionamento da empresa perante os concorrentes e escolha de alternativas 

estratégicas. 

TI relaciona-se com a estratégia em relação à área de negócios, posicionamento aos 

concorrentes e alternativas estratégicas (custo, diferenciação e foco) (DUSSAGE e 

RAMANANTSOA apud SILVA, 1996). 

Conforme Porter (apud MCFARLAN, 1984), as estratégias genéricas para obter 

vantagem competitiva são: liderança de custo, diferenciação e enfoque. Uma empresa 

pode conseguir vantagens competitiva seguindo uma dessas estratégias ou várias delas 

simultaneamente (LAUDON e LAUDON, 2001). Synnot (apud GONÇALVES e 

GONÇALVES, 1995) propõe o alinhamento entre as estratégias de negócio e o 

emprego da tecnologia. Portanto, nesse alinhamento deve-se observar que a estratégia 

de TI precisa auxiliar a agregar valor ao cliente, permitir a revisão das formas de 

condução dos negócios, reduzir custos e diminuir o número de funcionários envolvidos. 

Porter e Millar (apud TURBAN et al, 2004) desenvolveram uma estrutura de cinco 

etapas que as empresas podem utilizar para criar oportunidades estratégicas: 

− avaliar a intensidade de informação de cada um com quem a empresa interage, 

clientes, fornecedores, a alta intensidade significa maiores oportunidades; 

− determinar o papel dá TI na estrutura do setor econômico, como os fornecedores, 

clientes, concorrentes são afetados pela TI e como reagem; 

− identificar e classificar por importância as possibilidades de criar vantagem 

competitiva pela TI; 

− pesquisar as perspectivas dá TI como geradora de amplas oportunidades de 

negócios, novos produtos, novos negócios; 

− desenvolver um plano para tirar proveito da TI, para se obter as vantagens da TI 

deve-se planejar adequadamente as ações a serem executadas. 

Nas aplicações de TI dois temas interdependentes devem ser destacados: Enterprise 

Resource Planning (ERP) e uso comercial da internet. O ERP refere-se principalmente 



 
 
 
 

 

38 

ao ambiente interno e uso da internet refere-se à ligação da empresa com ambiente 

externo. 

3.3 Enterprise Resource Planning 

Sistemas de gestão integrada podem ter várias nomenclaturas como: sistemas de gestão 

empresarial, Enterprise Resource Planning (ERP) e software de gestão integrada. 

Apesar das diferentes denominações, todos se referem a um sistema de informação 

desenvolvido externamente, formado por um conjunto de módulos interdependentes 

para toda empresa que fornecem informações em tempo real (SOUZA e ZWICKER, 

2000; ALBERTÃO, 2001; LAURINDO e PESSÔA, 2001 e DAVENPORT, 1998). 

Conforme Hehn (1999), o ERP teve sua origem nos sistemas tipo MRP II 

(Manufacturing Resources Planning), que são uma evolução do MRP (Material 

Requirements Planning). 

O uso de sistemas de gestão integrada pode oferecer vários benefícios como: uso de 

base única de dados; extinção das interfaces manuais; padronização das informações, 

melhoria do fluxo da informação; eliminação de redundâncias; maior controle das 

atividades, melhoria na consistência dos dados; agilização na tomada de decisão; maior 

eficiência operacional; integração das diversas áreas empresariais; aumento de 

produtividade; redução de custos operacionais; possibilidade de uso do comércio 

eletrônico de forma integrada; possibilidade de empowerment; atualização tecnológica; 

ganho de escala em desenvolvimento e pesquisa; uso das melhores práticas e 

padronização de procedimentos (BARKI e PINSONNEULT, 2002; LAURINDO e 

PESSOA, 2001; SHANG e SEDDON,  2000;  SOUZA e ZWICKER, 2000; PARR e 

SHANKS, 2000). 

A tradução para ERP seria planejamento de recursos empresariais engana, pois o 

software não se concentra no planejamento nem nos recursos. O principal objetivo dos 
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ERP é integrar todos os departamentos e funções da empresa em um sistema único 

(TURBAN et al, 2004). 

Vários benefícios podem ser relacionados ao uso de ERP, mas não se pode deixar de 

relacionar as dificuldades inerentes a ele e também seus fatores críticos de sucesso. Tais 

aspectos devem sempre ser levados em consideração, haja vista o número considerável 

de projetos que se iniciam e não terminam de forma satisfatória (BARKI e 

PINSONNEAULT, 2002; OLIVEIRA, 2001; TAURION, 1999; DIAS, 1998).  

Os projetos de ERP são geralmente sistemas de desenvolvimento externo e sempre de 

grande impactos nas empresas, envolvendo um grande número de pessoas nos mais 

diversos níveis hierárquicos. Em relação a isso, algumas dificuldades podem ser 

identificadas, segundo Davenport (2002); Colangelo Filho (2001); Souza e Zwicker 

(2000); Mayer (2000): dependência sobre um único fornecedor; interfaces não são 

desenvolvidas especificamente para a empresa; adaptação da empresa ao sistema; 

geralmente prolongado período de implementação; necessidade de adequação do pacote 

à empresa; possível perda de especificidades regionais; necessidade de consultoria 

externa; alimenta a resistência a mudança; maior complexidade na gestão; maior 

dificuldade na atualização dos sistemas (devem ser em toda empresa); se o sistema 

falhar pode parar toda empresa; a empresa pode perder suas características 

diferenciadoras (uso das melhores práticas ao longo do tempo).  

Baseado em Turban et al (2004); Davenport (2002); Okolica (2001); Laurindo e Pessoa 

(2001); Sousa e Collado (2000); Holland e Light (1999); Dias (1998); Albertin (1996); 

vários são os fatores críticos de sucesso que devem ser analisados ao longo do ciclo de 

vida do projeto do tipo ERP: 

− alta direção: envolvimento e mudanças constantes de estratégias; 

− estratégia: visão de longo prazo, alinhamento com fatores de negócios e 

tecnológicos; 

− cultura organizacional: receptividade a mudanças e nível de alterações provocadas; 

− expectativas: exageros nas expectativas com o sistema; 

− processos: adaptação necessária ao novo sistema; 
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− usuários: definição de papéis, envolvimento e treinamento; 

− equipe de consultores: qualificação e comunicação com usuários; 

− seleção do sistema: motivos para iniciar uma seleção e forma de condução; 

− implementação: definição de prazos e forma de condução; 

− software: adequação ao contexto da empresa e ligação com sistemas existentes. 

Os fatores citados influenciam diferentemente em cada organização. De acordo com 

Dias (1998) e Albertin (1996), é fundamental para o sucesso do projeto o equilíbrio 

entre os esforços direcionados aos fatores que mais influenciam e os que menos 

influenciam, para evitar desgastes desnecessários. 

A empresa após ter seu ERP estabelecido, com seus processos organizados pode partir 

para um melhor relacionamento com o ambiente externo. Para isso cada vez mais se 

utiliza a internet, propiciando maior agilidade e organização. 

3.4 Intercâmbio Eletrônico de Dados 

O EDI (Electronic Data Interchange) – Intercâmbio Eletrônico de Dados – existe há 40 

anos, mas na década de 1980 que foi mais utilizado pelas empresas. Seu propósito 

básico e executar a troca eletrônica de dados de documentos de transações entre 

computadores de empresas parceiras em determinados negócios (O’BRIEN, 2004 e 

PIRES, 2004).  

Conforme Gomes e Ribeiro (2004), o EDI foi criado pelo ANSI, é um formato-padrão 

para trocar dados de negócios. O EDI contém uma seqüência de elementos de dados, 

cada qual representando um fato específico, como preço, identificação do produto, 

quantidades. As mensagens do EDI podem ser criptografadas. 

O EDI não precisa de intervenção humana, ele pode conter uma mensagem automática 

enviada a alguém sempre que uma determinada situação acontece (GOMES e 

RIBEIRO, 2004).  Com isso a empresa pode: 
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− automatizar a produção: a linha de montagem só entra em ação quando o produto é 

vendido; 

− introduzir o just-in-time: torna-se bem mais fácil quando a empresa opera com o 

EDI; 

− reforçar parcerias de negócios: a troca de mensagens facilita essas parcerias; 

− reduzir os preços de compras: através de ganhos por trazer mais compras sob 

contrato; 

− reduzir custos de estoque: elimina ou reduz a necessidade de estoque, cobrindo as 

ineficiências do processo manual. 

Baseando-se em Gomes e Ribeiro (2004); Pires (2004) e Cristopher (1997), podem-se 

citar alguns benefícios do EDI: 

− a eliminação da necessidade de formulários impressos; 

− possibilidade de operar com o pedido no momento em que ele é feito; 

− redução de custos com redução de papel, postagem e mão-de-obra. 

− melhor comunicação e precisão dos dados transacionados; 

− maior rapidez no acesso a informações; 

− maior produtividade nas transações de dados; 

− maior agilidade na tomada de decisão. 

Baseando-se em Turban et al (2004); Gomes e Ribeiro (2004) e Pires (2004), podem-se 

relatas algumas desvantagens do uso do EDI: 

− necessidade de padronização dos documentos; 

− enviar e receber mensagens de todas as partes do mundo; 

− tendência a apresentar menos erros; 

− quando um documento é recebido, ele pode ser usado imediatamente; 

− custo relativamente alto de implementação; 

− necessário uso de hardware e software padronizados; 

− necessária conscientização e padronização dos usuários; 

− baixa flexibilidade do sistema; 

− dependência dos provedores de serviço; 

− dependência da qualidade dos sistemas de comunicação utilizados. 
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3.5 Comércio Eletrônico 

O comércio eletrônico consiste no uso intensivo da Tecnologia da Informação para 

intermediar as transações entre fornecedora-empresa e empresa-clientes (BEAM e 

SEGEV apud DINIZ, 1999). Por ser uma tecnologia recente tem ainda vários aspectos a 

serem explorados. Apresenta vários benefícios para as empresas, desde que bem 

planejado e utilizado. Muitas empresas lançaram-se a ele e tiveram resultados, devido à 

inexperiência, falta de planejamento e conhecimento. 

Com o uso do comércio eletrônico as empresas procuram alcançar benefícios, alguns 

são mais acessíveis outros mais difíceis ou pelo menos em curto prazo. Com a evolução 

do comércio eletrônico mais benefícios foram sendo descobertos. Baseando-se em 

Turban et al (2004), Gomes e Ribeiro (2004); Simchi-levi et al (2003); Elsenpeter e 

Velte (2002); Kalakota e Robinson (2002); Laudo e Laudon (2001); Amor (2000); 

Trepper (2000); Albertin (1999) e  Diniz (1999), pode-se eleger alguns benefícios: 

− globalização de mercados; 

− desenvolvimento de mercados antes inacessíveis; 

− criação de novos produtos; 

− ajuda as empresas pequenas concorrerem com as grandes; 

− potencial para promoção (pré-venda); 

− possibilidade de teste on-line para alguns produtos; 

− funcionamento como canal de venda; 

− diminuição no custo da transação; 

− redução dos custos de transação; 

− distribuição acelerada aos conhecimentos; 

− reduz o tempo entre o desembolso de capital e o recebimento dos produtos e 

serviços; 

− reduz os custos de telecomunicações; 

− redução da repetição do trabalho; 

− redução de estoque; 

− agilidade no atendimento ao cliente (pós-venda); 



 

 

43 

− eliminação de limites de tempo e lugar; 

− apoio à interatividade: adaptação ao comportamento do cliente; 

− atualização de dados em tempo real; 

− economia na realização de transações; 

− redução do ciclo de desenvolvimento dos produtos; 

− redução de custos para criação, processamento, distribuição, armazenamento e 

recuperação de informação em relação aos processos manuais; 

− possibilita gerenciamento on-line da cadeia de suprimentos; 

− diferenciação de produto; 

− diferenciação focada; 

− pode-se analisar o número de consultas em determinados produtos. 

Turban et al (2004) apresenta alguns benefícios do comércio eletrônico para os 

consumidores: 

− proporciona produtos e serviços mais baratos; 

− oferece mais escolhas aos clientes; 

− permite transações 24 horas por dia no ano todo; 

− podem receber informações detalhadas e relevantes sobre produtos e serviços; 

− permite a participação em leilões virtuais; 

− possibilita aos consumidores e vendedores interagir entre si em comunidades 

eletrônicas. 

Turban et al (2004) também apresenta alguns benefícios do comércio eletrônico para a 

sociedade: 

− facilitador da economia digital; 

− permite que pessoas trabalhem em casa, ajuda a diminuir as necessidades de 

transporte, locomoção, poluição; 

− possibilita melhores produtos, ajudando para melhoria no padrão de vida; 

− disponibiliza serviços antes difíceis de serem conseguidos, como ensino; 

− facilita serviços públicos. 
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Segundo De Sordi (2003), há diversas soluções ou modalidades de comercialização via 

Internet, entre elas: 

− Loja virtual ou web site: venda de produtos on line, substituindo ou 

complementando vendas da forma tradicional nas chamadas lojas físicas. 

− marketplace: concentra informação de produtos e serviços de múltiplos 

fornecedores em um ponto central. 

− leilão: o vendedor descreve características do produto ofertado e do processo de 

leilão (prazo de encerramento, valor mínimo,...). 

− leilão reverso: ao contrario da forma tradicional, no leilão reverso que oferta não é o 

vendedor, mas o comprador; daí o nome. O comprador estabelece o produto e o 

preço máximo, ai ganha o vendedor com menor preço e/ou condições de venda. 

− e-procurement; as diversas áreas da empresa apontam suas necessidades de 

reabastecimento a partir de um catálogo digital de produtos e serviços.  As 

solicitações são consolidas e encaminhadas aos fornecedores na forma de pedido. 

− e-sourcing: é a sistemática digital para agilização de compras de materiais diretos; 

são compras de caráter estratégico, pois se relacionam a qualidade final de seus 

produtos e serviços. 

Bremer (apud PIRES, 2004) indica quatro motivadores do grande uso da internet nas 

comunicações e na movimentação de informações: 

− possibilidade de transmitir diversos tipos de mídias, como textos, som, vídeo; 

− hiperlink, que proporciona facilidade para navegar em diversos sites; 

− independência dá plataforma computacional, em termos de hardware e sistema 

operacional; 

− capacidade de interação entre os sistemas desenvolvidos pelas softwares-houses e 

seus usuários;  

De acordo com Turban et al (2004), pode-se citar algumas limitações do comércio 

eletrônico: 

− falta de padrões de qualidade, segurança e confiabilidade; 

− ferramentas de desenvolvimento ainda em evolução; 

− a dificuldade de integrar a Internet com sistemas legados; 
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− acesso caro e/ou complicado para alguns; 

− aspectos legais ainda não resolvidos; 

− dificuldades de avaliar alguns benefícios, como os anúncios na Internet; 

− muitos compradores e vendedores estão esperando o comércio eletrônico estabilizar 

para aderir; 

− resistência dos consumidores para passar da loja real para loja virtual, inclusive por 

dificuldades cultuais; 

− temor de que um produto comprado não seja entregue; 

− desconfiança numa empresa que não se tenha contato físico. 

Para Gomes e Ribeiro (2004), o comércio eletrônico possui os seguintes problemas mais 

comuns: 

− impontualidade e atrasos; 

− insegurança das transações on-line; 

− falta de assistência após a venda; 

− nem todo produto anunciado na Internet tem sucesso; 

− não-atendimento da comodidade que o cliente exige (todas as informações do 

produto em até 20 segundos); 

− identificação incorreta dos clientes (cookies). 

O comércio eletrônico é uma nova tecnologia, que representa uma grande inovação nas 

formas de negócios. Muitos fatores devem ser levados em consideração no uso do 

comércio eletrônico. Muitas empresas tiveram grandes prejuízos por não atentar-se a 

esses fatores. Com base em diversos autores (O’BRIEN, 2004; GOMES e RIBEIRO, 

2004; KALAKOTA e ROBINSON, 2002; TREPPER, 2000, ALBERTIN, 1999; DINIZ, 

1999), é possível relacionar-se vários fatores críticos de sucesso para o comércio 

eletrônico: 

− definição de estratégia; 

− apoio e liderança da alta administração; 

− redefinição dos negócios; 

− entendimento das necessidades dos clientes; 

− incerteza quanto aos benefícios reais; 
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− segurança oferecida aos clientes; 

− comunicação ágio com o cliente; 

− formas de pagamento; 

− formas de apresentação para o cliente; 

− envolvimento dos usuários; 

− qualificação da equipe de desenvolvimento; 

− comunicação interna; 

− buscar a redução de custos; 

− integração com os sistemas de informação internos; 

− cumprimento das promessas efetuadas aos clientes; 

− necessita ter massa critica de organizações e consumidores para utilizar mecanismos 

eletrônicos; 

− seleções de produtos e preços atraentes ao seu público-alvo; 

− fácil navegação do site; 

− propaganda dirigida a web; 

− páginas web personalizadas ao cliente. 

Gomes e Ribeiro (2004) destacam que o comércio eletrônico possui os seguintes 

desafios: 

− atender os clientes dentro dos prazos esperados; 

− gerenciar expectativas; 

− administrar devoluções; 

− operar com custos mínimos. 

Algumas dificuldades ou desvantagens em relação ao longo da ainda curta história uso 

do comércio eletrônico podem ser listadas, a partir de pesquisas já efetuadas 

(KALAKOTA e ROBINSON, 2002; AMOR, 2000; TREPPER, 2000; ALBERTIN, 

1999; DINIZ, 1999): 

− maior concorrência; 

− falta de uso por parte dos consumidores pelo custo e acesso da tecnologia; 

− resistência de mudanças por parte dos funcionários; 
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− dificuldade pelos hábitos de consumo tradicional; 

− investimento em recursos humanos capacitados; 

− políticas públicas; 

− padrões técnicos; 

− dificuldade em adicionar valor à transação tradicional; 

− impessoalidade da compra on-line; 

− facilidade de cópia de informação; 

− formas de pagamento. 

3.6 Tecnologia da Informação no Agronegócios 

O setor de agronegócios apresenta suas especificidades. O uso da Tecnologia da 

Informação nesse setor deve respeitar essas características. Esse entendimento é 

fundamental para o sucesso das aplicações da TI. 

Yamaguchi, Carvalho e Costa (2002) apresentam algumas limitações identificadas para 

o uso da TI por parte de produtores rural: 

− idade média avançada dos produtores; 

− baixo nível de escolaridade; 

− migração dos filhos para outras atividades; 

− falta de recursos para aquisição de equipamentos; 

− precariedade ou ausência dos serviços de telefonia e energia elétrica; 

− ausência de provedores de acesso à internet. 

Baseado em Protil (2002); Yamaguchi, Carvalho e Costa (2002); Albano (2001) e Lima, 

Jesus e Zambalde (1998), a Tecnologia da Informação em cooperativas apresentam 

algumas situações que devem ser analisadas: 

− uso da TI como concentração de poder; 

− falta de visão administrativa dos dirigentes; 

− uso da TI direcionado para aplicações tradicionais; 

− estágio inicial de uso de novas tecnologias; 
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− precariedade dos serviços de telefonia; 

− precariedade de serviços para manutenção de equipamentos; 

− falta de recursos financeiros; 

− baixa preocupação com a qualificação dos profissionais de TI; 

− ausência de avaliação econômica; 

− ausência de treinamento aos funcionários envolvidos em projetos e uso de TI; 

− ausência de aplicações específicas para as necessidades da agropecuária. 

Dias et al(2004) realizaram um estudo que objetivou descrever e analisar o estágio de 

desenvolvimento e uso de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) em 

cooperativas agroindustriais. Para tanto, foi realizado um survey com cooperativas de 

todas as regiões do país. A análise foi realizada principalmente em relação aos sistemas 

de informação mais usados nas cooperativas, o tipo e a fase de desenvolvimento ou uso 

dos sistemas e avaliação genérica. Foram analisados os sistemas de informações, onde 

buscaram evidenciar diferenças entre cooperativas pequenas, médias e grandes (ver 

tabela 3.1).  

Tabela 3.1 -  Situação da cooperativa em relação ao processo de informatização  
 Tamanho da Empresa  

  Pequena Média Grande Total 
Não tem sistema de gestão  13,8%   7,7% 
O sistema em uso atende parcialmente as atividades 20,7% 25,0% 20,0% 21,2% 
Em fase de desenvolvimento por equipe interna 13,8%  6,7% 9,6% 
Em fase de desenvolvimento por equipe externa 6,9% 12,5%  5,8% 
Em fase de implantação por equipe interna  12,5% 20,0% 7,7% 
Em fase de implantação por equipe externa 3,4% 12,5% 6,7% 5,8% 
A cooperativa está pesquisando soluções disponíveis no mercado 17,2% 12,5%  11,5% 
O sistema em uso atende plenamente as atividades 24,1% 25,0% 46,7% 30,8% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dias et al(2004) 

Em relação ao tipo de desenvolvimento, apresentado na tabela 3.2, os sistemas têm uma 

predominância de desenvolvimento interno nas cooperativas pequenas e grandes. É 

interessante destacar que as pequenas e grandes têm as mesmas taxas, mas as 

cooperativas médias têm mais de 70% de desenvolvimento externo, o que ratifica a 
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valorização do fator valor compatível com a capacidade de investimento maior que as 

outras. 

Tabela 3.2 -  Tipo de Desenvolvimento 

Tamanho da Empresa Interno Externo Total 

Pequena 134 88 222 
 60,4% 39,6% 100,0% 

Média 30 84 114 
 26,3% 73,7% 100,0% 

Grande 152 43 195 
 77,9% 22,1% 100,0% 

Total 316 
59,5% 

215 
40,5% 

531 
100,0% 

Fonte: Dias et al (2004) 

A tabela 3.3  apresenta os resultados da integração dos sistemas. A maioria dos sistemas 

está integrada. Merece destaque que mais de 90% dos sistemas das cooperativas grandes 

estão integrados. As pequenas são as menos integradas. Isso se deve que nesse tipo de 

empresa as equipe são menores e com isso têm mais dificuldades, inclusive, para integrar 

os sistemas. O sistema de Controle patrimonial nas cooperativas pequenas merece 

destaque, pois é tem a menor integração.  

Tabela 3.3 -  Integração do Sistema 
 Sim Não  

Pequena 68,8% 31,3% 100,0% 
Média 82,7% 17,3% 100,0% 

Grande 92,5% 7,5% 100,0% 
Total 81,6% 18,4% 100,0% 

Fonte: Dias et al (2004) 

3.7 Tecnologia da Informação na GCS 

O uso da TI está remodelando as empresas e também a natureza das ligações entre as 

organizações. A informação sempre foi importante para a CS. E agora com novas 

possibilidades oferecidas pela TI, como já descrito anteriormente, ela está 

proporcionando a força motriz para a estratégia da CGS (CRISTOPHER, 1997). 
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A GCS é a estratégia global de operações do século 21 para o desenvolvimento da 

competitividade empresarial. As empresas estão buscar formas de melhorar sua 

agilidade e competitividade por incluir a TI nas estratégias de operações e métodos 

(GUNASEKARAN e NGAI, 2004). 

De acordo com Chopra e Meindl (2003), as informações necessárias para chegar ao 

escopo mais amplo podem ser divididas nos seguintes itens básicos, que correspondem 

a diferentes estágios da cadeia de suprimentos: 

− informações do fornecedor; 

− informações de fabricação; 

− informações de distribuição e varejo; 

− informações sobre demanda. 

Ainda conforme Chopra e Meindl (2003) as informações deve  ter as seguintes 

características para quem possam ser úteis nas tomadas de decisões a respeito da cadeia 

de suprimentos: 

− as informações devem ser precisas; 

− as informações devem estar acessíveis no tempo certo; 

− as informações devem ser úteis. 

Para Bowersox e Closs (2001), os sistemas de informações logísticas devem incorporar 

seis princípios para atender as necessidades de informação e apoiar adequadamente o 

planejamento e as operações da empresa: 

− disponibilidade; 

− precisão; 

− atualização em tempo hábil; 

− uso de exceções; 

− flexibilidade; 

− formato adequado 

O uso da TI na GCS de forma apropriada e planejada pode obter vários benefícios 

através da informação gerada (SIMCHI-LEVI, 2003): 
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− auxiliam a reduzir a variabilidade nas CS; 

− auxiliam os fornecedores a realizar melhores previsões de demanda, trazendo 

subsídios para promoções e mudanças de mercado; 

− permitem a coordenação de estratégias e sistemas de distribuição e manufatura; 

− permitem aos varejistas prestar melhor serviço aos clientes, oferecendo ferramentas  

para localização dos itens desejados: 

− permitem aos varejistas reagir e se adaptar aos problemas de suprimentos mais 

rapidamente; 

− permitem a redução dos lead times. 

 Os sistemas de apoio à decisão (SAD) são uma das ferramentas da TI a serem aplicadas 

no contexto da GCS. Os SAD, na GCS, são frequentemente chamados de Sistemas 

Avançados de Planejamento e Sequenciamento ou APS- Advanced Planning and 

Scheduling (TAYLOR, 2005; SIMCHI-LEVI et al, 2003). Esse tipo de aplicação 

geralmente trata do seguinte: 

− Planejamento da demanda: determinação de previsões precisas baseadas em dados 

históricos e em padrões de compra; 

− Planejamento de suprimentos: alocação eficiente dos recursos logísticos para 

atender à demanda. São sistemas também conhecidos como Planejamento dos 

Recursos de Distribuição (DRP – Distribuition Resource Planning); 

− Planejamento e Sequenciamento da Produção: alocação eficiente dos recursos de 

produção para atender a demanda. Inclui sistemas tradicionais de Planejamento das 

Necessidades de Materiais (MRP – Material Requirements Planning).  

Gomes e Ribeiro (2004) declaram que o problema de toda organização produtiva é 

determinar quando, onde e quanto produzir, e para isso deve estimar: necessidade 

presente e futura dos insumos; o nível de demanda; o tempo entre a entrada dos insumos 

e a manufatura do produto final; custos associados. Para responder a essas dúvidas a 

empresa precisa dispor de um sistema de gestão integrada. 
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De acordo com Arozo (2003), apesar de existirem particularidades entre os sistemas de 

GCS disponíveis no mercado, é possível fazer uma generalização dos módulos 

oferecidos: 

− Planejamento de Rede: Strategic network planning; 

− Planejamento de Demanda: Demanda planning; 

− Planejamento Mestre: Master planning; 

− Planejamento de Distribuição: Distribuition planning; 

− Gestão de estoque: Inventory management; 

− Programação: Scheduling; 

− Sistema de Gerenciamento de Transporte: Transportation management system; 

− Sistema de Gerenciamento de Armazéns: Warehouse Management system; 

− Compras: Procurement; 

− Atendimento da Demanda: Order fulfilment. 
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4  Impacto da Tecnologia da Informação 

Nesse capítulo são apresentados os assuntos relacionados ao impacto da TI, seus 

antecedentes e vários estudos sobre isso. 

4.1 Antecedentes do Impacto da Tecnologia da Informação  

A adaptação da empresa ao seu ambiente externo e a coordenação do seu ambiente 

interno são processos contínuos no decorrer de sua existência. Diferentes ambientes 

industriais têm características econômicas e técnicas particulares, cada uma delas 

requerendo uma estratégia peculiar. Toda organização se depara com as dificuldades no 

cotidiano, em vários momentos e em diversas áreas, o que atinge a empresa como um 

todo. A estrutura empresarial não é estática e as empresas se defrontam com uma 

incerteza considerável quanto às mudanças que esta estrutura irá sofrer no futuro. As 

fontes de dificuldades são numerosas e se originam da própria indústria ou do seu meio 

ambiente mais amplo. Toda empresa lida de algum modo com dificuldades. 

Da mesma maneira, toda intenção de uso da tecnologia de informação pode se deparar 

com dificuldades a serem transpassadas. No decorrer do uso da TI, vários fatores estão 

envolvidos, e podem contribuir de maneira negativa, sendo possível até um fracasso 

total. Poder-se-ia chamar esses fatores ou essas condições favoráveis de Antecedentes 

do Impacto da Tecnologia da Informação. A questão crucial é conhecer esses 

antecedentes. Principalmente os que podem causar maior dificuldade. Para que então o 

responsável pelo processo possa administrá-los, visando conduzir a uma utilização de 

sucesso, alcançando os benefícios. Ou seja, devem-se administrar os antecedentes da TI 

para que seus impactos sejam os melhores possíveis. 

A importância de investigar os antecedentes do impacto da TI é para ser possível 

melhorar o valor desse impacto. A identificação de tais antecedentes pode ajudar 
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profissionais a melhor gerenciar os investimentos em TI voltados a CS e possivelmente 

melhorar a performance da empresa (BYRD e DAVIDSON, 2003). 

Numerosos são fatores envolvidos em projetos de tecnologia: materiais, humanos e 

sociais ligados ao ambiente de uso da TI. O responsável, no momento de tomar 

decisões, deve levar em consideração tudo isso. Dias (1998) buscou analisar a literatura 

para selecionar fontes envolvidas em projetos de desenvolvimento de sistemas de 

informação. As listas de possíveis fatores estão divididas em cinco dimensões. Em 

fatores relacionados à tarefa, à aplicação, aos usuários, à equipe de desenvolvimento e à 

organização, nos quadros a seguir apresenta-se os fatores. Foram utilizadas as seguintes 

fontes: 1- Bernier e Rivard (1994); 2 - Laudon e Laudon (1994); 3 - Alter (1993); 4 - 

Boehm (1993); 5 - Powers e Dickson (1973); 6 - Bailey e Pearson (1983) e 7 - Rivard, 

Barki e Talbot (1993). 

Quadro 4.1 - Fatores relacionados à tarefa 

Fator Descrição 
 

Fonte 

interdependência com outras 
tarefas 

Dependência da execução de uma tarefa anterior e/ou o resultado é 
necessário para uma outra tarefa posterior. 

1 

normatização Normas que estão envolvidas na tarefa, folha de pagamento, cálculo de 
IR, dissídios são tarefa que têm alto grau de normatização. Podem ser 
normas internas ou externas à empresa. 

1 

novidade  Novidade da tarefa na organização. Envolve, inclusive, as futuras 
mudanças que ocorrerão, nas atividades dos usuários, e  também as 
mudanças, de modo geral, que ocorrerão na organização. 

1 

complexidade  Quanto maior for a complexidade, maior o grau de incerteza. Relação 
com a dificuldade de definir as etapas envolvidas na tarefa. Dificuldade 
de prever os resultados da atividade. Existência de conhecimento sobre 
a execução da tarefa. Conhecimento da execução da tarefa. 
Possibilidade de determinar se a tarefa foi bem sucedida ou não. Se 
requer ou não grande número de procedimentos. Estes procedimentos 
se alteram ou não com freqüência. As atividades podem ser ou não 
executadas de diferentes possibilidades. Envolvimento de passos 
repetitivos ou não. 

1 

Fonte: Dias (1998) 

A tarefa a apoiar apresentada no quadro 4.1 refere-se atividade da organização que será 

tratada no decorrer do projeto, exerce um papel muito importante, pois através dela tem 

início o projeto de desenvolvimento de sistemas. Sua complexidade e dimensão 

influenciarão diretamente o grau de incerteza dentro do projeto. 
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Quadro 4.2 - Fatores relacionados aos usuários 

Fator Descrição 
Fonte 

experiência do usuário em 
desenvolvimento de SI 

Relaciona-se com a experiência do usuário em participar junto com a 
área de sistemas em projetos de  desenvolvimento de sistemas de 
informação. 

1 

experiência do usuário com a 
tarefa 

Relaciona-se com experiência do usuário com a tarefa que está 
envolvida com o projeto de sistemas. Quanto menor sua 
familiaridade, maior será o grau de incerteza do projeto. 

1 
3 
 

experiência do usuário em 
sistemas de informação 

Refere-se à experiência que o usuário tem de maneira geral com 
sistemas de informações. Um usuário que tem pouco ou nenhum 
contato com sistemas terá, provavelmente, dificuldades iniciais para 
operar com o novo sistema. 

1 

diferença de comunicação entre 
usuários e equipe 

Quanto maior forem as diferenças de comunicações entre a equipe de 
desenvolvimento de sistemas e os usuários, maiores serão os 
problemas. Geralmente, a equipe tem uma noção diferente de sistema 
do que o usuário, acarretando possíveis barreiras no desenvolvimento. 

2 

rotatividade dos usuários A rotatividade, caso exista, é um problema para a equipe de 
desenvolvimento, pois a cada mudança podem ocorrer alterações no 
sistema que está sendo planejado. 

1  2  

números de usuários Quanto maior for o número de usuários, maior será o grau de 
incerteza no projeto, já que serão mais usuários a serem atendidos 
pela equipe de desenvolvimento. 

1 

diversidade dos usuários Refere-se aos diferentes tipos de usuários, diretores, gerentes, 
operadores, porque eles têm necessidades diferentes. 

1  3 

disponibilidade dos usuários no 
projeto 

Quanto menor for a disponibilidade dos usuários, maior será o grau 
de incerteza do projeto, pois torna-se mais difícil o desenvolvimento 
do sistema com usuários ausentes, por exemplo, no momento de 
marcar entrevistas. 

1 3 

responsabilidades Refere-se à dificuldade do usuário em assumir novas 
responsabilidades no momento do sistema entrar em operação. 

1 

Fonte: Dias (1998) 

O quadro 4.2  apresenta os fatores relacionados aos usuários. Num projeto de sistema, a 

ausência de usuários interessados, a existência de múltiplos usuários ou a rotatividade 

aumenta o grau de dificuldade do projeto, já que assim torna-se mais difícil o 

estabelecimento de relações apropriadas entre o usuário e o desenvolvedor, para poder 

definir os objetivos do sistema e precisar com antecedência o comportamento de 

utilização dele (BERNIER e RIVARD, 1994). 

Quadro 4.3  - Fatores relacionados à aplicação 

Fator Descrição 
Fonte 

documentação da aplicação Refere-se à especificação inadequada da documentação do 
projeto: quanto mais inadequada for, maior será o grau de 
incerteza.  

2 

novidade da aplicação Quanto mais inédita for a aplicação, maior será o grau de 
incerteza. Refere-se ao grau de novidade da  aplicação dentro 
do setor de desenvolvimento de projetos de sistemas de 
informação da empresa. 

1 
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Fator Descrição 
Fonte 

novidade da tecnologia de 
desenvolvimento de sistemas 
de informação 

Quanto mais inédita for a novidade da tecnologia de 
desenvolvimento, maior será o grau de incerteza. Refere-se ao 
desenvolvimento do sistema, se será necessário adquirir e 
instalar um novo software. 

1   

novidade tecnológica Refere-se ao hardware envolvido no projeto. Necessidade do 
novo sistema em adquirir um novo hardware. Quanto mais 
inédito, maior o grau de incerteza. 

1  
2  3 

apoio do fornecedor de 
tecnologia 

Refere-se ao apoio que o fornecedor de hardware dispensa à 
equipe envolvida do projeto. 

4 6 

alocação de tempo Alocação de tempo destinado ao desenvolvimento do projeto. 2    
mudanças drásticas em 
procedimentos sem analisar o 
impacto organizacional 

São mudanças em que não é avaliado o impacto dentro da 
organização  por parte do pessoal de sistemas. 

3  2 

sistema planejado para 
atender necessidades atuais 

Sistema em que não foram avaliadas as possíveis necessidades 
futuras, levando-se em conta somente as necessidades atuais. 

2 

uso de técnicas Refere-se ao uso inadequado de técnicas de desenvolvimento 
de sistemas durante o projeto. 

2 

avaliação de tempo Diz respeito ao tempo alocado para o teste do sistema antes de 
entrar em funcionamento. 

2 

avaliação de performance Avaliação de performance não realizada, em que o hardware 
dispensado ao sistema não suporte de maneira satisfatória o 
sistema em operação normal, podendo até a capacidade do 
hardware ser extrapolada. 

2 

mudança corrente de 
requisitos do sistemas 

Quanto mais mudanças ocorrem no decorrer do 
desenvolvimento do sistema, maior será o grau de incerteza. 

4 

momento do treinamento  Se o treinamento só ocorre depois que o sistema está sendo 
instalado. Se ocorresse antes poderia evitar eventuais falhas. 

2 

sistema operacionalizado 
antes de estar pronto 

O sistema começa a funcionar antes que esteja todo pronto. 2 

documentação para usuário Problemas na documentação para usuário. Pode acarretar 
problemas na operação, criando a situação de usuários 
despreparados, dependência maior da equipe de 
desenvolvimento. 

2 

Fonte: Dias (1998) 

A aplicação a desenvolver refere-se à parte técnica desta tipologia simplificada das 

fontes de incerteza. Incluem-se aqui o projeto em si, de maneira mais específica. Fatores 

como estrutura, complexidade e tamanho influenciarão diretamente na complexidade da 

aplicação a desenvolver são apresentados no quadro 4.3. 

Quadro 4.4 - Fatores relacionados à equipe de desenvolvimento 
Fator Descrição Fonte 
experiência da equipe em 
aplicação similar 

Refere-se à experiência da equipe de desenvolvimento de 
sistema em aplicação similar a que está sendo desenvolvida. 

1 

experiência da equipe de 
desenvolvimento de sistemas 

Refere-se à experiência em desenvolvimento de sistemas de 
informação, não necessariamente na aplicação atual. 

1 3 

experiência da equipe na 
tarefa a apoiar 

Diz respeito à experiência da equipe na tarefa específica que 
está sendo projetado o sistema. 

1 
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tamanho da equipe Refere-se ao número de envolvidos no projeto; deve-se levar 
em consideração o número médio de envolvidos nos sistemas. 

1  5 

experiência geral É referente à experiência geral da equipe de desenvolvimento, 
por exemplo, relacionamento com o usuário, testes, 
documentação. 

1 

promessas  de resultados  Acarreta problemas com o sistema, quando a equipe promete 
recursos que não são possíveis no sistema. 

2 

estabilidade da equipe Quanto maior for a instabilidade da equipe, maior o grau de 
incerteza do projeto, pois a equipe trabalhará com insegurança 
a respeito de sua permanência no projeto e em cada mudança 
podem ocorrer atrasos. 

1  4 

montagem da equipe  Se a equipe não for montada devidamente pode causar 
problemas; deve levar em conta as características dos que irão 
fazer parte do projeto. 

2 

experiência do chefe Refere-se à falta de experiência 7 
familiaridade do chefe com 
equipe 

Pode causar problemas, pois o chefe do projeto não conhece 
sua equipe, suas características, capacidades e limitações. 

7 

integração com consultores A integração com consultores internos é um aspecto 
importante que deve ser levado em consideração. Quanto 
menor for a integração, maior será o grau de incerteza. 

1 

Fonte: Dias (1998) 

O quadro 4.4  apresenta os fatores relacionados à equipe de desenvolvimento. A equipe 

de desenvolvimento compõe-se do pessoal envolvido para um determinado projeto de 

sistema. São os recursos humanos dentro da área de sistemas de informação, que 

exercem um papel essencial dentro do projeto, já que a partir deles partirão as soluções 

para os problemas que surgirem no decorrer do projeto. Sendo assim, a experiência no 

tipo específico do sistema, num sistema geral, e até mesmo a experiência em geral da 

equipe são aspectos de vital importância ao sucesso do projeto. 

Quadro 4.5 - Fatores relacionados  à organização 

Fator Descrição 
Fonte 

grau de comunicação entre os 
participantes 

Refere-se à comunicação entre os envolvidos no projeto, 
dentro da empresa de maneira geral. 

1 

apoio administrativo Quanto maior for a falta de apoio administrativo, maior será o 
grau de incerteza do projeto. É essencial ao projeto que exista 
apoio administrativo. 

1  
2 

determinação de prioridades É um aspecto importante para o bom desenvolvimento do 
sistema, pois quando há mudanças constantes, prioridades 
nebulosas, o desenvolvimento do sistema fica prejudicado. 

6 

número de níveis hierárquicos  Quanto maior for o número de níveis hierárquicos, maior será 
a incerteza envolvida no projeto, já que maior será o canal de 
comunicação entre os intervenientes. 

8 

tempo exigido para obter 
decisões 

Quanto maior for o tempo exigido para se obter decisões, 
maior será o grau de incerteza do projeto. 

1 

Fonte: Dias (1998) 
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Nessa quinta dimensão, tem-se um conjunto de fatores de incerteza que se referem ao 

caráter específico da empresa. Essas fontes de incerteza podem ser os prazos exigidos 

para se obter as decisões, as prioridades da direção, o grau de comunicação entre os 

envolvidos, o grau de precisão na definição das atribuições (BERNIER e RIVARD, 

1994). 

Utilizando essa visão, podem-se citar vários fatores que devem ser levados em 

consideração ao longo de todo uso da Tecnologia da Informação (ALBANO, 2001; 

O´BRIEN, 2004; GRAEML, 2004; MACHADO, 1996; MARCOVITCH, 1996; 

ALBERTIN, 1995; MEIRELLES, 1994): 

− apoio da alta direção; 

− pré-disposição da direção à mudança; 

− prioridade de escolha em investimento; 

− interdependência das estratégias empresarial, tecnológica e de informação; 

− entendimento do real potencial da TI, para uma melhor utilização; 

− declaração clara necessidades informacionais; 

− necessidade dos clientes em novos produtos/serviços; 

− nível de integração com fornecedores e clientes; 

− evolução tecnológica constante; 

− escolha da tecnologia utilizada; 

− momento de começar a usar a tecnologia; 

− escolha dos fornecedores de TI; 

− participação dos usuários envolvidos; 

− capacitação profissional. 

Byrd e Davidson (2003) utilizaram em sua pesquisa como fatores antecedentes do 

impacto da TI: 

− qualidade técnica do departamento de TI; 

− apoio da alta gerência; 

− utilização de planejamento de TI. 

DeLone e McLean (2004) utilizaram como antecedentes: 
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− qualidade da informação; 

− qualidade do sistema; 

− qualidade do serviço.  

Os estudos de Byrd e Davidson (2003) e Delone e Mclean (2004) são apresentados na 

seção seguinte. 

4.2 Impacto da Tecnologia da Informação  

Para as empresas aproveitarem o potencial da TI, é necessário o entendimento das 

implicações do uso da TI na GCS. A influência que TI pode exercer na empresa como 

um todo ainda permanece imcompleta (GUNASEKARAN e NGAI, 2004). 

Turban et al (2004) destaca a contribuição do comércio eletrônico à GCS: 

− na digitalização de produtos, como software, isso agiliza o fluxo de materiais na 

cadeia; 

− substituição da documentação física tradicional pela digital; 

− troca da comunicação via fax, telefone por mensagens eletrônicas; 

− descobrimento de informação mais rápida; 

− possibilita melhoras na coordenação e previsão de demandas; 

− possibilita diminuir a CS e assim facilitar todo o processo, como no caso de 

diminuição de agentes intermediários; 

− simplifica o atendimento ao cliente, diminuindo o número de informações; 

− estimula a eficiência  na ação de compra e venda pela criação de mercados 

eletrônicos. 

Baseando-se em Turban et al (2004), podem-se relatar mais alguns benefícios do 

comércio eletrônico em relação à CS: 

− Atividades Upstream: modelos inovadores facilitam as atividades, como leilões 

reversos, acréscimo de catálogos do fornecedor ao site do comprador e aquisição via 

consórcio e grupos de compras; 
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− Atividades internas na CS: várias atividades de comércio eletrônico podem ser úteis, 

como registro de pedidos de materiais e registro de vendas, rastreamento de 

remessas. 

− Atividades Downstream: atividades como vendas em site, participação de leilões 

eletrônicos. 

4.2.1 Modelo de Mahmood e Soon (1991) 

Mahmood e Soon (1991) afirmaram em seu estudo não existia literatura sobre o impacto 

da TI que incluía uma teoria rigorosa ou estudos empíricos. Sua pesquisa foi pioneira na 

investigação em direção ao desenvolvimento de um modelo amplo para conhecer o 

potencial impacto da TI em variáveis estratégicas organizacionais.  O modelo pode ser 

visto na figura 4.1.  

 

 
Figura 4.1 - Modelo de Mahmood e Soon (1991)  

Fonte: Mahmood e Soon (1991) 

O estudo baseou-se em entrevistas com gerentes experientes na área estratégica. Quanto 

ao modelo buscou ser completo, identificando variáveis afetadas pela TI, identificando-
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as, medindo e operacionalizando de uma forma ampla. O modelo foi o importante passo 

em direção à mensuração do potencial impacto da TI numa organização. 

4.2.2 Modelo de Palvia (1997) 

Palvia (1997) em seu estudo apresenta os progressos em direção ao desenvolvimento de 

seu modelo chamado GLITS para medir o impacto global estratégico da TI numa 

empresa internacional. O modelo é apresentado na figura 4.2. 

 
Figura 4.2 - Modelo de Palvia (1997) 

Fonte: Palvia (1997) 

Esse trabalho é uma extensão da pesquisa conduzida por Mahmod e Soon (1991), que 

foi apresentado anteriormente. As variáveis acrescentadas nesse modelo foram:  

− economia de escopo; 

− redução de risco no negócio; 

− downsizing e outsourcing; 

− curva de aprendizagem e transferência de conhecimento e 

− operações flexíveis.  
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O modelo e o seu instrumento apresentados no trabalho podem ser usados para 

identificar fatores estratégicos específicos da TI para uma empresa. E pode-se conduzir 

uma análise pela determinação da importância desses vários fatores baseados nas 

características organizacionais. 

4.2.3 Modelo de Patterson, Grimm e Corsi (2003) 

Patterson, Grimm e Corsi (2003) desenvolveram um modelo (ver figura 4.3) de fatores-

chaves que influenciam na adoção de tecnologias para cadeias de suprimentos.  

 

 

Figura 4.3 - Modelo de Patterson, Grimm e Corsi (2003) 
Fonte: Patterson, Grimm e Corsi (2003) 

O seguinte conjunto de variáveis sustentou as hipóteses que têm um impacto 

significante na adoção de tecnologias: tamanha da firma, estrutura organizacional, 

integração da estratégia da CS com a estratégia geral da empresa, performance 

financeira passada, pressões dos parceiros da CS, ambiente das operações, incerteza 

ambiental. 
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O estudo analisou as seguintes hipóteses: 

− H1: a organização maior, irá provavelmente adotar a tecnologia da CS. 

− H2: a organização mais descentralizada, irá provavelmente adotar a tecnologia da 

CS. 

− H3: a organização com menos sucesso no passado, irá provavelmente adotar a 

tecnologia da CS. 

− H4: a organização que tem integração da estratégia da CS com a estratégia geral da 

empresa maior, irá provavelmente adotar a tecnologia da CS. 

− H5: a organização sujeita a maiores pressões de parceiros de CS, irá provavelmente 

adotar a tecnologia da CS. 

− H6: a organização com clima de verdade e compromisso, irá provavelmente adotar a 

tecnologia da CS. 

− H7: a organização com ambiente de maior incerteza, irá provavelmente adotar a 

tecnologia da CS. 

Ao final o modelo providencia um melhor conhecimento do processo de difusão da 

tecnologia de CS. 

4.2.4 Modelo de Byrd e Davidson (2003) 

Byrd e Davidson (2003) examinaram o impacto da TI na CS através de uma pesquisa 

survey em 225 grandes empresas americanas. O estudo envolveu a determinação dos 

antecedentes da TI no impacto da TI na CS e os efeitos disso na performance da firma. 

Foram utilizadas análise fatorial confirmatória e análise de equação estrutural. O 

modelo utilizado encontra-se na figura 4.4.  

Um aspecto importante dessa pesquisa é o estudo do impacto da TI num nível mais 

detalhado do que simplesmente utilizar dados de investimentos gerais de TI e relacioná-

los a performance da empresa. 
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Figura 4.4 - Modelo de Byrd e Davidson (2003) 
Fonte: Byrd e Davidson (2003) 

Qualidade do departamento de TI foi definida como o valor técnico dos produtos e 

serviços que são prestados pelo departamento comparando com o departamento de TI de 

competidores mais próximos. Essas medidas incluem: hardware e performance do 

sistema operacional; performance de software aplicado aos negócios; eficiência dos 

serviços de comunicação; performance dos serviços de comunicação; tempo de 

desenvolvimento de aplicações; suporte ao usuário final; gastos e investimentos com TI; 

eficiência na manutenção de software. O estudo da qualidade do departamento de TI 

justifica-se pela sua importância na GCS. 

O apoio da alta gerencia foi investigado em diversas áreas de TI e tem sido reconhecido 

com um fator-chave para o sucesso. Nisso se incluem participação e envolvimento.  Isso 

tudo demonstra a importância que é dada a área de TI. Pode ser medido pelo nível de 

gastos em TI e pela facilidade de transferir tecnologias pela empresa. 

O planejamento de uso da TI foi incluído no estudo devido a vários resultados anteriores 

confirmando esse aspecto para o sucesso da TI na empresa.  

Para o impacto da TI na CS e a performance da empresa a questão geral foi se as 

aplicações que são usadas para gerenciar e facilitar as operações e atividades na CS tem 

um efeito direto na performance da empresa. Estas aplicações de TI incluem aplicações 

que podem facilitar a forma para comprar matéria-prima, selecionar fornecedores, 

gerenciar operações e interagir com clientes. 
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O estudo analisou as seguintes hipóteses: 

− H1: A qualidade técnica do departamento de TI afeta direta e positivamente o 

impacto da TI na cadeia de suprimentos. 

− H2: O apoio da alta gerência afeta direta e positivamente o impacto da TI na cadeia 

de suprimentos. 

− H3: A utilização de planejamento em TI afeta direta e positivamente o impacto da 

TI na cadeia de suprimentos. 

− H4: O impacto da TI na cadeia de suprimentos afeta direta e positivamente a 

performace da cooperativa. 

Os resultados indicaram que os antecedentes da TI, qualidade técnica do departamento 

de TI, utilização de planos de TI e apoio da alta administração afetaram positivamente o 

impacto na SC. Também encontraram uma relação positiva entre impacto da TI e a 

performance da firma. 

4.2.5 Modelo de Gunasekaram e Ngai (2004) 

Gunasekaram e Ngai (2004) nesse trabalho analisaram a literatura disponível de TI na 

GCS, e classificaram os estudos e desenvolveram um framework para estudar as 

aplicações de TI na GCS.  A figura 4.5 apresenta o modelo desenvolvido pelos autores 

nesse estudo. 

Após a revisão da literatura os autores ressaltam que a TI tem uma grande influência no 

desenvolvimento da GCS. O levantamento literário não esgotou todos os periódicos 

possíveis, mas mesmo assim, serve como uma importante base de conhecimento da TI 

na GCS.  
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Figura 4.5 - Modelo de Gunasekaram e Ngai (2004) 
Fonte:  adaptado de Gunasekaram e Ngai (2004) 

Esta classificação teve o objetivo de trazer fatores pertinentes que podem auxiliar a 

profissionais orientar seus esforços na utilização da TI em relação à GCS. Os maiores 

componentes formam seis áreas: 

− Planejamento estratégico; 

− Empresa virtual; 

− Comércio Eletrônico; 

− Infra-estrutura; 

− Gestão do Conhecimento e TI; 

− Implementação. 

Pela análise da literatura pode-se concluir que: 

− Sistemas de informação estratégicos devem incluir objetivos estratégicos de GCS; 

− A arquitetura de SI devem ser planejados para a GCS, que podem ser diferentes de 

outras aplicações em empresas de gerenciamento tradicional; 
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− Sistemas de informação estratégicos de sucesso não são facilmente implementados. 

Eles requerem maiores mudanças em como os negócios operam internamente e com 

parceiros externos; 

− Medidas e métricas de performance são necessárias de serem estabelecidas para 

medir a performance e aplicação da TI na GCS; 

− Há uma necessidade de desenvolver padrões e estruturas para a aplicação da TI na 

GCS; 

− O alinhamento entre o modelo informacional e modelo de CS necessita de maiores 

investigações. 
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4.2.6 Modelo de Ranganathan, Dhaliwal e Teo (2004) 

Esse estudo explora o uso de tecnologias web para CGS organizacional. Ranganathan, 

Dhaliwal e Teo (2004) investigaram a assimilação de tecnologias web para funções 

internas da SC e sua difusão externa em SC inter-organizacionais, e também explora 

determinantes ambientais relevantes. O modelo pesquisa está representado na figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 - Modelo de Ranganathan, Dhaliwal e Teo (2004) 
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Fonte: Ranganathan, Dhaliwal e Teo (2004) 

As hipóteses analisadas na pesquisa foram: 

− H1: Quanto maior interdependência entre a empresa e seus fornecedores, maior será 

a difusão externa de tecnologias web na GCS. 

− H2: Quanto maior intensidade competitiva enfrentada pela empresa, maior será a 

difusão externa de tecnologias web na GCS. 

− H3: Quanto maior intensidade da atividade de TI na empresa, maior será a difusão 

externa de tecnologias web na GCS. 

− H4: Maior nível de conhecimento de gerenciamento de TI, será positivamente 

associado com maior assimilação de tecnologias na GCS. 

− H5: Centralização de uma estrutura de TI será negativamente associada à 

assimilação de tecnologias na GCS. 

− H6: Formalização de estrutura de TI, será positivamente associado com maior 

assimilação de tecnologias na GCS. 

− H7: Assimilação interna de tecnologias web será positivamente associada a difusão 

externa de tecnologias web em GCS. 

− H8: Quanto maior a assimilação interna de tecnologias web em GCS, maior os 

benefícios realizados. 

− H9: Quanto maior a difusão externa de tecnologias web em GCS, maior será os 

benefícios realizados. 

Os resultados sugerem que assimilação interna e difusão externa de tecnologias web que 

ambas afetam significativamente os benefícios realizados pelo GCS. A interdependência 

do fornecedor e intensidade da TI são importantes fatores ambientais que afetam a 

difusão externa. Fatores organizacionais, tais como centralização e formalização da 

unidade TI e alto níveis de conhecimento são direcionadores de assimilação tecnológica 

na função GCS. 
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4.2.7 Modelo de Souza (2004) 

O trabalho de Souza (2004) desenvolveu uma medida unificada para o grau de 

informatização. O modelo analisado na pesquisa encontra-se na figura 4.7.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.7 – Modelo de Souza (2004) 
Fonte: Souza (2004) 

A pesquisa de Souza utilizou quatro dimensões para desenvolver o grau de 

informatização: 

− infra-estrutura de TI; 

− uso organizacional; 

− gestão de TI; 

− impactos organizacionais advindos da utilização da TI. 

A pesquisa abordou o setor industrial. Para teste e validação da pesquisa foi utilizado o 

modelo de equação estrutural. Ao final observou que quanto mais intenso é o uso da TI 

maior será o impacto positivo na empresa. 
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4.2.8 Modelo Atualizado de DeLone e McLean (2004) 

O modelo de sucesso de sistemas de informação de DeLone e McLean é dos modelos de 

medidas de SI mais conhecidos e citados na literatura específica de SI. A figura 4.8 

apresenta a atualização que DeLone e McLean (2004) fizeram no seu conhecido modelo 

para ser aplicado ao sucesso do comércio eletrônico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - Modelo Atualizado de DeLone e McLean (2004) 
Fonte: DeLone e McLean (2004) 

O estudo propõe que mesmo com novos modelos de negócios que estão aparecendo o 

papel fundamental da TI não muda, e então a metodologia medir o sucesso do SI não 

deve mudar. Com a adição de novas métricas, a versão atualizada do modelo pode ser 

aplicada para medir o sucesso do comércio eletrônico. 

O modelo original providenciou uma adequada estrutura para medir a performance de 

sistemas de informação. As atualizações do modelo são baseadas em contribuições 

teóricas e empíricas de pesquisados que têm testado e discutido o modelo original. 
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O modelo atualizado consiste de seis dimensões inter-relacionadas com sucesso do 

sistema de informação: 

− qualidade do sistema; 

− qualidade da informação; 

− qualidade do serviço; 

− uso; 

− satisfação do usuário; 

− benefícios “líquidos”. 

4.2.9 Modelo de Feldens (2005) 

Em sua pesquisa Feldens (2005) buscou identificar os impactos dos investimentos em 

TI nas variáveis estratégicas organizacionais na gestão da cadeia de suprimentos no 

setor metal-mecânico. O modelo de sua pesquisa pode ser visualizado na figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9 - Modelo de Feldens (2005) 
Fonte: Modelo de Feldens (2005) 

 

Para execução da pesquisa, o autor buscou variáveis estratégicas organizacionais na 

literatura a respeito do impacto da TI. O modelo foi validado e refinado. Quanto aos 

estudos destaca-se: 
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- a identificação de cinco variáveis impactadas pelo uso da TI na GCS, que são: 

Integração, Custos de Armazenagem, Custos de Movimentação, Velocidade e 

Competitividade; 

- um modelo de pesquisa para avaliação do impacto da TI na GCS; 

- um instrumento de pesquisa validado; 

- avaliação dos impactos da TI segundo a percepção dos executivos da indústria metal-

mecânica de grande porte do estado do Rio Grande do Sul. 
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 5 MODELO DE PESQUISA E METODOLOGIA 

Nesse capítulo são apresentados o modelo conceitual pesquisado e todos os 

procedimentos metodológicos executados para execução dos objetivos dessa tese. São 

detalhados os métodos e tipo de pesquisa, as variáveis utilizadas, a amostragem, 

instrumentos de pesquisas, estratégias de aplicações e as técnicas estatísticas utilizadas. 

 5.1 Modelo Conceitual 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 5.1 - Modelo Conceitual  
  

A figura 5.1  representa o Modelo Conceitual a ser pesquisado. Baseando-se em Byrd e 

Davidson (2003), primeiramente o modelo assume que os Antecedentes do Impacto 

influenciam os Impactos da TI na Cadeia de Suprimentos da Cooperativa Agroindustrial 

e esses impactos influenciam na Performance da Cooperativa. O modelo de Byrd e 
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Davidson (2003) foi escolhido como base para construção do Modelo Conceitual por ser 

mais rico e completo em comparação com os outros modelos apresentados sobre 

impacto da TI. Esses outros modelos são: Mahmood e Soon (1991), Palvia (1997), 

Patterson, Grimm e Corsi (2003), Gunasekaram e Ngai (2004) e Feldens (2005).  Nesses 

modelos observou-se que eles apresentam basicamente um grupo de variáveis 

relacionadas a uma variável sobre impacto da TI. E o modelo de Byrd e Davidson 

(2003) é mais interessante porque é o único entre eles que apresenta uma relação com a 

performance da empresa. 

Uma inovação dessa tese em relação ao modelo tomado como base é investigar o 

impacto da TI na CS sob três momentos. Essa divisão da Cadeia de Suprimentos em 

Upstream, Produção e Downstream foi baseada em Pires (2005) e Turban et al (2004). 

O quadro 5.1  apresenta a estrutura inicial do modelo a ser pesquisado, são colocadas as 

dimensões, construtos e as fontes utilizadas. Primeiramente o modelo assume que os 

Antecedentes dos Impactos influenciam os Impactos da TI na Cadeia de Suprimentos da 

Cooperativa Agroindustrial e esses influenciam na Performance da Cooperativa. Deve-

se destacar que o modelo conceitual será atualizado de acordo com os dados analisado 

da pesquisa, mais especificamente, após a análise fatorial exploratória.  

Quadro 5.1 – Estrutura do modelo inicial, com variáveis, Indicadores e fontes  
Antecedentes do Impacto da Tecnologia da Informação 

Apoio da Alta Gerência 

A alta gerência apoia iniciativas tomadas pelo depto TI 

A alta gerência garante recursos adequados para P&D em TI 

A alta gerência facilita transferência de tecnologia pela empresa 

A alta gerência valoriza projetos de TI de sucesso 

 

Byrd e Davidson (2003) 

  

Utilização de Planejamento de TI 

O depto de TI planeja como manter atualizada tecnologicamente 

O planejamento de TI de longo prazo existe e é seguido 

As áreas de negócio da empresa participam do planejamento de TI 

Os projeto de TI dão suporte às estratégias e objetivos de negócio da 
empresa 

 

Byrd e Davidson (2003)  

 Souza (2004) 

Qualidade Técnica do Depto TI (em relação ao concorrente mais próximo)       Qualid-TI 
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Performance de hardware e sistema operacional 

Performance dos sistema de informação  

Eficiência  nos serviços de comunicação  

Performance dos serviços de comunicação  

Tempo de vida da aplicações  

Investimentos e gastos com TI 

Eficiência  em manutencao de software 

 

 

 

Byrd e Davidson (2003) 

  

  

Impacto da Tecnologia da Informação 

Cadeia de Suprimentos – Segmento Upstream:   Produtor – Cooperativa     Imp-Up 

A TI melhora a qualidade dos processos da área de suprimentos 

A TI aumenta o poder de negociação com fornecedores 

A TI determina melhores alternativas de compra 

A TI melhora a reduzir a falta de peças e materiais na linha de produção 

A TI melhora ativid. de processos de compras 

A TI melhora ativid. de processos de recebimento de materiais 

A TI melhora atividades de interação e coordenação  com fornecedores 

 

 

 

Souza (2004) 

 Byrd e Davidson (2003) 

  

Cadeia de Suprimentos – Segmento Produção                     Imp-Prod 

A TI melhora a qualidade dos processos da área de produção 

A TI melhora a qualidade dos processos da área de estoque 

A TI reduz custos de armazanamento 

A TI reduz custos de projeto de novos produtos e serviços  

A TI melhora o planejamento da produção  

A TI provê serviços para manter ou melhorar o valor dos produtos 

 

Feldens (2005) 

Souza (2004) 

Byrd e Davidson (2003) 

  

Cadeia de Suprimentos– Segmento Downstream: Cooperativa – Comercialização      Imp-Down 

A TI melhora a qualidade dos processos da área comercial 

A TI melhora a previsão de vendas 

A TI melhora ativid. de distribuição do produto final 

A TI melhora atividades de interação e coordenação  com clientes 

A TI reduz custos de distribuição  

 

Souza (2004) 

Byrd e Davidson (2003) 

Feldens (2005) 

  

Performance da  Cooperativa Agroindustrial:     Performance 

Valor do faturamento por funcionário  

Valor do faturamento por cooperado 

Como se caracteriza o ROI em comparação ao conc. mais próximo  

Como se caracteriza o market share em comparação ao concorrente 
mais próximo 

 

Souza (2004) 

Byrd e Davidson (2003) 
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5.1.1 Hipóteses   

  
A partir da literatura construiu-se o Modelo Conceitual que apresenta as suas hipóteses, 

conforme o quadro 5.2. 

Quadro 5.2 – Hipóteses do Modelo Conceitual 

Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS 

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream  

H1d Utilização de Planejamento de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

H1e Utilização de Planejamento de TI afeta direta e positivamente o o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

H1f Utilização de Planejamento de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

H1g Apoio da Alta Gerência afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento Upstream 

H1h Apoio da Alta Gerência afeta direta e positivamente o o Impacto da TI na CS no segmento Produção 

H1i Apoio da Alta Gerência afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento Downstream 

 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a performance da 
Cooperativa 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a performance da 
Cooperativa 

H2c da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a performance da Cooperativa 
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5.2 Metodologia 

5.2.1 Método e Tipo de Estudo 

Este estudo de Método Quantitativo se caracteriza como tipo survey no campo de 

sistemas de informação. Segundo Pinsonneault e Kraemer (1993) e Cooper e Schindler 

(2003), por ser um método quantitativo, requer informações padronizadas do assunto 

estudado. Essas informações podem ser relativas à: indivíduos, grupos, organizações ou 

comunidades, ou também projetos, aplicações ou sistemas. O principal meio de coleta 

de dados é por questões pré-definidas e estruturadas. As respostas constituem o dado a 

ser analisado. A informação é geralmente coletada numa fração da população que 

permita análises estatísticas. É mais apropriado em questões centrais tipo “como e por 

que está acontecendo, o quê, quanto e como”. O controle de variáveis não é possível ou 

desejável. O fenômeno de interesse deve ser estudado em ambiente natural; ocorrendo 

em tempo atual ou passado recente. 

Ressalta-se que nesse contexto de Método Quantitativo complementando o survey a 

pesquisa tem uma estratégia de desenvolvimento de modelos que basicamente consiste: 

concepção do Modelo Conceitual apoiado pela literatura; confirmação por especialistas; 

formação da base de dados (para isso o survey) para análise e validação do Modelo 

Original e apartir disso busca para desenvolvimento de um Modelo Complementar. 

5.2.2 Tipo de Pesquisa 

Esta pesquisa possui característica exploratória e descritiva. 

A pesquisa exploratória busca ampliar o conhecimento sobre determinado assunto 

(AAKER et al, 2001). Essa característica é reconhecida na construção do Modelo 

Conceitual e na execução da primeira fase da pesquisa.  
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Segundo Pinsonneault e Kraemer (1993), pesquisa descritiva estuda eventos, atitudes ou 

opiniões estão acontecendo na população. Como por exemplo, verificar que tipo de 

pessoa usa computadores na organização ou que tipo de pessoa trabalha em casa ou que 

tipo de aplicação a pessoa usa no trabalho. Essa característica está no momento em que 

se descrevem as características das cooperativas agropecuárias e várias comparações são 

realizadas. 

5.2.3 Fontes de Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada através de fontes primárias e secundárias. Os dados de 

fonte primária foram coletados através de questionários respondidos por funcionários de 

cooperativas agroindustriais no Brasil. Os dados de fontes secundárias foram coletados 

através de sites da internet, jornais e revistas. 

5.3 O Desenvolvimento da Pesquisa 

A pesquisa para ser desenvolvida teve uma fase exploratória e outra fase descritiva, 

sintetizadas no quadro 5.3. 

Quadro 5.3 – Desenvolvimento da Pesquisa 
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5.3.1 A Primeira Fase: Etapa Exploratória 

5.3.1.1 Avaliação dos Especialistas 

Para uma melhor ambientação do tema a versão inicial do Modelo e Questionário foi 

avaliada por professores-pesquisadores da área de Tecnologia de Informação, Estatística 

e também da área de Agronegócios. Nesse momento também foram buscadas outras 

fontes bibliográficas sugeridas por alguns pesquisadores. Após isso o instrumento de 

pesquisa foi avaliado por profissionais atuantes em cooperativas agropecuárias para 

mais um refinamento. O contato foi através de entrevistas pessoais e por telefone e via 

e-mail. 

Apóia-se em Hair et al (2005, p. 474) para validar esse procedimento da pesquisa. 

Conforme os autores para condução da Modelagem de Equações Estruturais é 

necessário o suporte da teoria. Mas destacam: “...a teoria não é exclusivo domínio dos 

meios acadêmicos, mas pode ser radicada na experiência e prática obtidas por 

observação de comportamento do mundo real. A teoria é freqüentemente um objetivo 

primário de pesquisa acadêmica, mas profissionais de outras áreas podem desenvolver 

ou propor um conjunto de relações que são tão complexas e inter-relacionadas quanto 

qualquer teoria de origem acadêmica.”. 

 Várias sugestões foram analisadas resultando na versão final do questionário via word 

(Apêndice A). E o modelo conceitual foi confirmado.  

Pela avaliação dos profissionais e pesquisadores obteve-se uma nova composição de 

questões, onde várias foram excluídas, alteradas e acrescentadas. Dando uma 

caracterização apropriada ao setor de cooperativas agropecuárias. Os quadros 5.4 e 5.5 

apresentam as questões excluídas e incluídas. 
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Quadro 5.4 – Questões Excluídas do Questionário Inicial 
Tempo de vida da aplicações em TI 
Investimentos e gastos com TI 
Valor do faturamento por funcionário 
Valor do faturamento por cooperado 
Como se caracteriza o ROI em comparação ao concorrente mais próximo 
Como se caracteriza o market share em comparação ao concorrente mais próximo. 

 

Quadro 5.5 – Questões Incluídas do Questionário Inicial 
Nome da Cooperativa 
UF 
Cidade 
Telefone 
Nome do respondente 
Cargo/Setor 
E-mail 
Mercado de Atuação da cooperativa 
Principais usos da informática na cooperativa 
Principais impactos do uso da informática na cooperativa relacionados à compra, estoque, armazenagem, 
produção, expedição, logística, vendas 
O uso da informática facilita os controles de movimentação de estoque da cooperativa 
O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no crescimento das vendas 
O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance da participação do mercado desejado  
O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance das margens de lucros desejadas 
O uso da informática na cooperativa influenciou na atração de novos clientes 
O uso da informática na cooperativa influenciou na manutenção dos clientes atuais 
O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente na satisfação dos clientes 
O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no crescimento da participação no 
principal mercado da cooperativa 
O uso da informática na cooperativa influenciou para melhoria no Desempenho Geral da cooperativa. 

 

Nota-se que foram principalmente incluídas questões relativas à caracterização da 

cooperativa e o respectivo profissional envolvido no preenchimento e questões ligadas à 

Performance da Cooperativa. 

Para a readequação das questões referentes à Performance considerou-se a dificuldade 

que seria encontrada com perguntas com questões relativas às finanças. Em razão das 

observações dos especialistas foram buscadas outras questões na literatura nacional e 

internacional. Ao final adaptou-se algumas questões e essas foram validadas por 

especialistas profissionais em agronegócios. 
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Os quadros a seguir compõem a estrutura do modelo revisado. Primeiramente apresenta-

se as características da Cooperativa Respondente, em seguida os Antecedentes do 

Impacto, logo após os Impactos e por último as variáveis formadoras da Performance. 

No quadro 5.6 a seguir apresentam-se as características da cooperativa respondente. 

Para facilitar na análise foi criada a variável Região que varia de acordo com o estado 

da cooperativa, sendo que há representação da Região Sul e Sudeste e alguns outros 

estados. A variável Setor foi criada a partir das várias respostas, resumindo-as em 

Administrativo, Produção e TI. A variável que sinaliza se a cooperativa tem ou não site 

na internet, foi criada a partir da coleta anterior realizada para formação da base de 

dados. O número de funcionários foi eventualmente complementado também por essa 

pesquisa anterior. E a variável tamanho foi criada pelo agrupamento de 50 até 99 

empregados (pequena), até 499 empregados (média) e maior que 499 (grande). 

Quadro 5.6 – Estrutura do modelo – Características da Cooperativa  
Código do Questionário Código  
Nome da Cooperativa Cooperativa  

UF UF  
Região Região 1-Região Sul 

2-Região Sudeste 
3-Outras Regiões 

Cidade Cidade  
Telefone Telefone  

Nome do respondente Nome  
Cargo/Setor do Respondente Cargo  

Setor Setor 1-Administrativo 
2-Produção 

3-TI 
E-mail e-mail  

Número de cooperados N_Cooperados  
Número de funcionários 
 do depto de Informática 

N_Func_TI  

Número de clientes ativos N_Clientes  
Faturamento Faturamento  

Número total de funcionários:        N_Funcionários  
Tamanho da Cooperativa Tamanho 1-Pequena   (até 99) 

2-Média     (até 499) 
3-Grande    (mais de 499) 

Tempo de existência da cooperativa:   
(em anos) 

Tempo_Existência_em_anos  

Codificação de Tempo de Existência Tempo_Existência 1- até 11 anos 
2- de 12 até 30 anos 
3- mais de 30 anos 

Mercado de Atuação Mercado 1-Regional 
2-Estadual 
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3-Nacional 
4-Internacional 

Principais usos da informática na 
cooperativa 

Principais-Uso Texto 

Principais impactos do uso da 
informática na cooperativa 

relacionados à compra, estoque, 
armazenagem, produção, expedição, 

logística, vendas: 

Principais_Impactos Texto 

Quadro 5.7 – Estrutura do modelo - Antecedentes 

Apoio_Dir    Apoio da Direção da Cooperativa às questões de Informática da Cooperativa 
A Diretoria da cooperativa apóia iniciativas tomadas pelo Depto de 
Informática 

Apoio_Dir_1 
 

A Diretoria da cooperativa garante recursos adequados para os projetos de 
Informática 

Apoio_Dir_2 
 

A Diretoria da cooperativa valoriza os projetos de Informática Apoio_Dir_3 
 

A Diretoria da cooperativa é comprometida com os projetos de Informática Apoio_Dir_4 
Planej_TI     Planejamento de Informática da Cooperativa 
O Depto de Informática empreende ações formais de planejamento para 
manter a cooperativa atualizada tecnologicamente 

Planej_TI_1 
 

O planejamento de Informática de longo prazo da cooperativa existe e é 
obedecido 

Planej_TI_2 
 

As áreas administrativas da cooperativa participam do planejamento de 
Informática 

Planej_TI_3 
 

Os projetos de Informática da cooperativa dão suporte às estratégias e aos 
objetivos de negócio da cooperativa 

Planej_TI_4 

Qualid_TI     Qualidade Técnica das aplicações de Informática  da Cooperativa 
O desempenho dos computadores (hardware) da cooperativa é adequado à 
execução das minhas atividades 

Qualid_Tec_1 
 

O auxílio no caso de dúvidas em relação ao uso da informática na 
cooperativa é adequado para execução das minhas atividades 

Qualid_Tec_2 
 

O desempenho dos sistemas de informação (software) da cooperativa é 
adequado para execução das minhas atividades 

Qualid_Tec_3 
 

O desempenho dos serviços de comunicação (redes e telecomunicações) da 
cooperativa é adequado para execução das minhas atividades 

Qualid_Tec_4 
 

A eficiência  na manutenção (melhoria e correção de erros) dos sistemas de 
informações da cooperativa é adequada para execução das minhas 
atividades 

Qualid_Tec_5 

Quadro 5.8 – Estrutura do modelo - Impactos 

Imp-Up        Impacto do uso da informática  na Cadeia de Suprimentos da Cooperativa:   ligação 
entre Produtor  e  Cooperativa 
O uso da informática na cooperativa melhora a qualidade dos processos da 
área de compras 

Impacto_Up_1 
 

O uso da informática na cooperativa aumenta a integração com os 
cooperados 

Impacto_Up_2 
 

O uso da informática na cooperativa auxilia a determinar melhores 
alternativas de compra 

Impacto_Up_3 
 

O uso da informática na cooperativa auxilia a redução da falta de 
suprimentos e insumos para produção  

Impacto_Up_4 
 

O uso da informática  na cooperativa melhora atividades de processos de 
compras 

Impacto_Up_5 
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O uso da informática na cooperativa melhora atividades de  recebimento de 
produtos 

Impacto_Up_6 
 

O uso da informática na cooperativa melhora atividades de integração  com 
fornecedores 

Impacto_Up_7 

Imp-Prod       Impacto do uso da informática  na Cadeia de Suprimentos: área de produção  da 
Cooperativa 
O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área de 
produção da cooperativa 

Impacto_Prod_1 
 

O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área de estoque 
da cooperativa 

Impacto_Prod_2 
 

O uso da informática contribui para redução dos custos de armazanamento 
da cooperativa 

Impacto_Prod_3 
 

O uso da informática contribui para redução dos custos de projeto de novos 
produtos e serviços da cooperativa 

Impacto_Prod_4 
 

O uso da informática melhora o planejamento da produção industrial da 
cooperativa 

Impacto_Prod_5 
 

O uso da informática aumenta a integração das atividades industriais da 
cooperativa 

Impacto_Prod_6 
 

O uso da informática possibilita manter ou melhorar o valor dos produtos 
da cooperativa 

Impacto_Prod_7 
 

O uso da informática facilita os controles de movimentação de estoque da 
cooperativa 

Impacto_Prod_8 

Imp-Down     Impacto do uso da Informática na Cadeia de Suprimentos da Cooperativa: ligação 
entre Cooperativa e Comercialização 
O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área comercial 
da cooperativa 

Impacto_Down_1 
 

O uso da informática melhora a previsão de vendas da cooperativa Impacto_Down_2 
 

O uso da informática melhora as atividades de distribuição do produto final 
da cooperativa 

Impacto_Down_3 
 

O uso da informática  melhora as atividades de interação  com clientes da 
cooperativa 

Impacto_Down_4 
 

O uso da informática  reduz os custos de distribuição da cooperativa Impacto_Down_5 
 

O uso da informática aumenta a integração com os clientes da cooperativa Impacto_Down_6 
 

Quadro 5.9 – Estrutura do modelo - Performance 

Perform        Influência do Uso da Informática nos Resultados Obtidos da Cooperativa 
O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no 
crescimento das vendas 

Perform_1 

O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance da participação 
do mercado desejado  

Perform_2 

O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance das margens de 
lucros desejadas 

Perform_3 

O uso da informática na cooperativa influenciou na atração de novos 
clientes 

Perform_4 

O uso da informática na cooperativa influenciou na manutenção dos clientes 
atuais 

Perform_5 

O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente na 
satisfação dos clientes 

Perform_6 

O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no 
crescimento da participação no principal mercado da cooperativa 

Perform_7 

O uso da informática na cooperativa influenciou para melhoria no 
Desempenho Geral da cooperativa 

Perform_8 
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Para fins de pré-teste foram enviados e-mails a profissionais e acadêmicos para 

avaliação da versão da versão de trabalho do questionário na internet e solicitando 

sugestões. 

5.3.1.2 Preparação da Base de Dados 

O tipo de empresa que interessa para esta pesquisa é toda cooperativa agropecuária no 

território nacional com mais de 50 funcionários. Para isso foram acessados os dados da 

OCB – Organização das Cooperativas do Brasil. Foram realizadas ligações para todas 

cooperativas desse cadastro. Ao final das 1580 cooperativas cadastradas na OCB 

obteve-se 222 cooperativas com mais de 50 funcionários. Foi preenchido um 

questionário para formação da base de dados das possíveis empresas participantes da 

pesquisa. Deve-se destacar que o cadastro da OCB continha uma grande quantidade de 

dados desatualizado e inválido. Foram consultadas todas unidades estaduais 

representantes da OCB. Algumas responderam com seu respectivo cadastro estadual. 

Estima-se que foram feitas mais de 2.000 ligações, enviados mais 1.000 e-mails e 

aproximadamente 500 fax. 

5.3.2 A Segunda Fase: Etapa Descritiva  

Foi criada uma página na internet com o questionário que esteve on-line disponível no 

período de coleta de dados. 

Foram realizados contatos com as 222 cooperativas com mais de 50 funcionários. Na 

fase anterior foi coletado o nome do responsável pela área administrativa e da área de 

informática. Para esses foi enviado um e-mail solicitando o preenchimento do 

questionário. Após foram realizadas duas rodadas de fax para pessoas responsáveis pela 

informática, após uma rodada para responsáveis pela área de RH e após mais duas 

rodadas de fax para responsáveis pela informática. E depois uma rodada de ligações 
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para solicitação de preenchimento e finalmente uma última rodada de fax aos 

responsáveis pela área de informática. 

O número de funcionários foi utilizado como parâmetro do tamanho, inicialmente foi 

planejado usar também número de clientes, cooperados e faturamento. Mas houve uma 

resistência, o que impossibilitou o uso dessas variáveis. 

5.3.2.1 Respondentes 

Os dados de fonte primária foram coletados através de questionários respondidos por 

funcionários de cooperativas agroindustriais no Brasil envolvidos preferencialmente na 

área de Cadeia de Suprimentos, Logísticas, Produção; Matérias e Informática. 

5.3.2.2 Composição da Amostra 

Foram acessadas todas as cooperativas com cadastro válido obtido na fase anterior da 

pesquisa. Todas cooperativas foram acessadas devido a grande redução de cadastros 

válidos em vista ao grande número inicial de cooperativas cadastradas na OCB. 

5.3.2.3 Instrumento de Coleta de Dados 

Para a coletadas de dados foi desenvolvido um questionário digital disponível na  

internet. O questionário foi desenvolvido pelo setor de informática da Instituição de 

Ensino Superior que o autor da pesquisa faz parte. Optou-se por isso para que dar ênfase 

que o questionário estava inserido numa pesquisa acadêmica e não um pesquisa 

comercial ou algo nesse sentido. E também por questões de facilitar a operacionalização 

do questionário digital. 
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5.4 Técnicas Estatísticas Utilizadas 

Para análise dos dados foram utilizadas várias técnicas estatísticas descritivas e 

multivariadas. Técnicas que são bem difundidas e conhecidas no meio acadêmico. 

Acredita-se que dessas técnicas a que merece aqui ser detalhada é a Modelagem de 

Equações Estruturais usando abordagem PLS. 

5.4.1 Modelagem de Equações Estruturais Usando Abordagem PLS 

A Modelagem de Equações Estruturais consiste basicamente na análise e validação de 

Modelos Estruturais, representando relações entre variáveis latentes; e de Modelos de 

Mensuração, expressando as relações entre variáveis latentes e as variáveis observadas 

(OLIVEIRA, 2006). 

Conforme Hair et al (2005, p. 34), a Modelagem de Equações Estruturais: “... é uma 

técnica que permite separar relações para cada conjunto de variáveis dependentes. Em 

seu sentido mais simples, a modelagem de equações estruturais fornece a técnica de 

estimação apropriada e mais eficiente para uma série de equações de regressão múltipla 

separadas estimadas simultaneamente. É caracterizada por dois componentes básicos: 

(1) o modelo estrutural e (2) o modelo de mensuração. O modelo estrutural é o modelo 

de ‘caminhos’, que relaciona variáveis independentes com dependentes. Em tais 

situações, teoria, experiência prévia ou outras orientações  permitem ao pesquisador 

distinguir quais variáveis prevêem cada variável dependente... O modelo de mensuração 

permite ao pesquisador usar diversas variáveis (indicadores) para uma única variável 

independente ou dependente”. 

Os principais métodos de estimação de parâmetros, visando analisar as relações das 

equações estruturais, são (OLIVEIRA, 2006): Máxima Verossimilhança, Mínimos 

Quadrados Generalizados, Mínimos Quadrados Ponderados, Assintoticamente Livre de 

Distribuição e Mínimos Quadrados Parciais (PLS – Partial Least Squares). 
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A questão principal para escolha do PLS como método de estimação de parâmetros foi o 

tamanho reduzido da amostra, falta de normalidade dos dados, falta de 

homocedasticidade. Tais condições são demonstradas no capítulo seguinte. 

Conforme Perez (2006, p. 117): “O algoritmo PLS estima de modo iterativo os pesos e 

escores das variáveis latentes, bem como as equações estruturais do modelo”. 

5.4.1.1 Procedimentos para Validação do Modelo de Mensuração 

Conforme Boehe (2005), para validação do Modelo de Mensuração deve-se analisar: 

− Validade dos Itens: considerar cargas fatorias acima de 0,6 e as significâncias 

calculadas pelo bootstrapping (forma de reamostragem) sejam acima de 1,96 (para 

nível de significância de 0,05); 

− Validade Convergente: considerar alpha de Cronbah acima de 0,7 e a Variância 

Média Extraída (AVE) acima de 0,5; 

− Validade Discriminante: os indicadores que definem um construto devem apresentar 

baixas correlações com os demais construtos e a raiz de AVE deve ser maior que a 

correlação entre os construtos. 

5.4.1.2 Procedimentos para Validação do Modelo Estrutural 

Conforme Boehe (2005), para validação do Modelo de Estrutural deve-se analisar: 

− Efeitos dos caminhos de pelo menos 0,1; 

− Análise da Variância Explicada; 

− Estatísticas-t pela técnica bootstrapping de pelo menos 1,96. 

5.5 Ferramentas Computacionais Utilizadas 

Para desenvolvimento desta tese utilizou-se as seguintes ferramentas 

computacionais: SPSS, Excel; Smart PLS; Word; Paint.   
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5.6  Desenvolvimento da Primeira Fase da Pesquisa 

Nessa primeira fase de caráter exploratório foram revistos o modelo inicial e o 

instrumento de pesquisa, como já detalhado anteriormente. Ocorrendo isso entre 

setembro e novembro de 2005 e entre fevereiro e abril de 2006. 

E nessa fase também se empreendeu esforços para a construção da base de dados 

contendo as cooperativas com mais de 50 funcionários com suas informações para 

acesso devidamente atualizadas e confirmadas. Ocorrendo entre os meses de junho a 

setembro de 2006. 

Buscou-se contatos com todas cooperativas cadastradas pela OCB. A dificuldade maior 

foi o grande número de cooperativas com dados inválidos e muitas já desativadas. 

Nesses contatos procurava-se o número de funcionários, o site, o nome da pessoa 

responsável pela informática e pela área administrativa.  

Para auxílio a essa busca, foram também acessadas outras associações da área de 

agronegócios e sites de busca do tipo lista telefônica. 

5.7 Desenvolvimento da Segunda Fase da Pesquisa 

Nos capítulos que seguem  são apresentados e analisados os resultados da segunda fase 

da pesquisa, que são os dados obtidos pelas respostas dos funcionários das cooperativas. 

Ao todo 222 cooperativas poderiam responder o questionário via internet, mas 

participaram respondendo o questionário ao todo foram 105 cooperativas. Três 

cooperativas participaram com mais de um respondente. O momento de aplicação do 

instrumento de pesquisa aconteceu entre outubro de 2006 a janeiro de 2007. 

Primeiramente são apresentados e analisados os dados de caracterização das 

cooperativas respondentes. Em seguida é apresentada a preparação inicial dos dados 
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obtidos. Após é realizada a análise fatorial exploratória para definição dos fatores, o que 

acarretou em mudança no modelo e nas hipóteses de pesquisa; na sequência a análise de 

confiabilidade. Depois a análise e validação do Modelo Original e do Modelo 

Complementar. Por fim a análise desses modelos por sub-amostras de setor, região, 

tamanho, mercado e tempo de existência. 
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6 APRESENTAÇÃO DAS COOPERATIVAS RESPONDENTES  

Neste capítulo são apresentadas as cooperativas participantes da pesquisa. Foram 105 

cooperativas e 109 questionários respondidos. Sendo em casos de mais de um 

participantes são de setores diferentes. 

Primeiramente são apresentadas as cooperativas por uma perspectiva univariada, logo 

após por uma perspectiva bivariada e também o esforço de analisar o perfil dessas 

cooperativas respondentes. 

6.1 Apresentação Univariada  

A tabela 6.1  apresenta os estados que participaram da pesquisa. Foram 13 estados que 

participaram da pesquisa. Com o destaque dos estados de Minas  Gerais, Paraná e Rio 

Grande do Sul. 

 Tabela 6.1 - Unidade da Federação 
 

  Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulativo 

AL 1 ,9 ,9 ,9 
BA 1 ,9 ,9 1,8 
ES 3 2,8 2,8 4,6 
GO 3 2,8 2,8 7,3 
MG 25 22,9 22,9 30,3 
MS 4 3,7 3,7 33,9 
MT 2 1,8 1,8 35,8 
PA 1 ,9 ,9 36,7 
PR 22 20,2 20,2 56,9 
RJ 1 ,9 ,9 57,8 
RS 30 27,5 27,5 85,3 
SC 4 3,7 3,7 89,0 
SP 12 11,0 11,0 100,0 

  

Total 109 100,0 100,0   
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A tabela 6.2 sintetiza os estados participantes agrupando-os nas suas respectivas 

regiões. A região Sul e Sudeste foram as que mais participaram da pesquisa. Isso 

representa a proporção nacional das cooperativas. As regiões Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste foram agrupadas na linha de outras regiões pelo reduzido número de seus 

estados participantes. 

 Tabela 6.2 – Região da Cooperativa 
  Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 

Acumulativo 

Região Sul 56 51,4 51,4 51,4 
Região Sudeste 41 37,6 37,6 89,0 
Outras Regiões 12 11,0 11,0 100,0 

  

Total 109 100,0 100,0   

 Tabela 6.3 - Setor de Atividade do Respondente 
  Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 

Acumulativo 

Administrativo 29 26,6 26,6 26,6 
Produção 6 5,5 5,5 32,1 
TI 74 67,9 67,9 100,0 

  

Total 109 100,0 100,0   

A tabela 6.3 apresenta os setores de atividades dos respondentes do questionário. 

Destaca-se que o maior número foram os funcionários da área de TI. Isso não surprende 

pela facilidade do pessoal de TI tem em responder a pesquisa via internet. E pelos 

contatos via e-mail e telefone foram os que se mais prontificaram a responder a 

pesquisa.  

 Tabela 6.4 - Tamanho da Cooperativa 
  Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 

Acumulativo 

Pequena 33 30,3 30,3 30,3 
Média 57 52,3 52,3 82,6 
Grande 19 17,4 17,4 100,0 

  

Total 109 100,0 100,0   

A tabela 6.4 sintetiza as cooperativas participantes da pesquisa em termos de tamanho. 

O tamanho foi parametrizado pelo números de funcionários. Inicialmente pretendia-se 



 

 

95 

utilizar também o número de clientes, o número de cooperados. Mas as respostas 

válidoa não foram o suficiente para serem aproveitadas. 

 Tabela 6.5 - Tempo de existência 
  Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 

Acumulativo 

até 11 anos 11 10,1 10,1 10,1 
de 12 até 30 anos 21 19,3 19,3 29,4 
mais de 30 anos 77 70,6 70,6 100,0 

  

Total 109 100,0 100,0   

O tempo de existência, representado na tabela 6.5, indica um aspecto importante do 

perfil das cooperativas respondentes que é a idade da organização. A maioria 

enquadrou-se como mais de 30 anos. Isso é resultante da maior participação das 

cooperativas da região Sul. Onde a região de fato tem mais tradição nesse segmento de 

organização. Caso a região Centro-Oeste participasse, provavelmente esse perfil seria 

diferente. 

Tabela 6.6 - Mercado 
  Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 

Acumulativo 

Regional 33 30,3 30,8 30,8 
Estadual 15 13,8 14,0 44,9 
Nacional 38 34,9 35,5 80,4 
Internacional 21 19,3 19,6 100,0 

  

Total 107 98,2 100,0   
  Ausentes 2 1,8    
Total  109 100,0    

Em relação ao mercado de atuação das cooperativas respondentes nota-se a 

predominância no mercado de atuação Regional e Nacional (ver tabela 6.6). Mas há um 

número considerável de cooperativas com o mercado intenacional. Na próxima seção 

será avaliado se essa informação apresenta relação com outras características das 

cooperativas. 
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6.2 Apresentação Bivariada e Análise de Correspondência 

Para melhor entendimento das características das cooperativas participantes da pesquisa 

foram realizadas análises utilizando-se tabelas cruzadas, análise de correspondência e 

Qui-quadrado. Foram analisados os seguintes cruzamentos: 

− Tamanho da Cooperativa x Tempo de existência: associação significante 

− Tamanho da Cooperativa x Mercado: associação significante, 

− Tamanho da Cooperativa x Região: sem associação significante, 

− Tempo de existência x Mercado: sem associação significante, 

− Tempo de existência x Região: sem associação significante. 

Os resultados completos estão no Apêndice B e a seguir de forma sintética. 

A conclusão do teste qui-quadrado é pela existência de associação estatisticamente 

significante entre o tempo de existência e o tamanho da cooperativa, conforme 

apresentado na figura 6.1. Demonstrando que as cooperativas mais antigas estão 

próximas das maiores. 
 

 

Figura 6.1 – Tamanho x Tempo de Existência 
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A conclusão do teste qui-quadrado é pela existência de associação estatisticamente 

significante entre o tamanho da cooperativa e o mercado em que ela atua. Conforme a 

figura 6.2, quanto maior for a cooperativa mais perto está com um mercado mais amplo. 
 

 

Figura 6.2 – Tamanho x Mercado 

Utilizando-se o teste qui-quadrado comprova-se a inexistência de associação 

estatisticamente significante entre o tamanho da cooperativa e a região (ver figura 6.3).  

 
Figura 6.3 – Tamanho x Região  
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Figura 6.4 – Tempo de Existência x Mercado  

Não foi encontrada associação estatisticamente significante entre o tempo de existência 

da cooperativa e o mercado em que atua. E igualmente para tempo de existência e 

Região da cooperativa. As figura 6.4 e 6.5 apresentam esses cruzamentos. 

 

Figura 6.5 – Tempo de Existência x Região  
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7 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DOS DADOS 

7.1 Procura de Dados Ausentes 

Numa análise preliminar foram constados alguns casos em que não foram indicados ou 

pareciam duvidosos o Número de Funcionário em TI. Isso foi resolvido com os dados 

coletadas na pesquisa realizada para construção da base de dados de cadastro das 

cooperativas. Onde para a todas cooperativas acessadas foi perguntado o Número de 

Funcionários. Resolvendo-se assim para essa variável a questão de Missing Values e 

Outliers. 

Devido ao grande número de Missing Values em termos de faturamento, número de 

funcionários, número de cooperados, número de clientes, número de funcionários no 

departamento de informática essas variáveis foram desconsideradas. Foi utilizado a 

variável número de funcionários para parametrizar o tamanho da cooperativa, 

calculando-se da seguinte forma: 

− Cooperativa Pequena: até 100 funcionários, 

− Cooperativa Média: até 499 funcionários e  

− Cooperativa Grande: mais de 499 funcionários. 

7.2 Procura de Dados Extremos 

De forma univariada não há casos extremos, visto que pelo questionário não seria 

possível preencher com opções inválidas. E os casos de dados extremos considerando 

mais de uma variável simultâneamente são analisados via regressão multivariada na 

seção Composição das sub-amostras a serem analisadas e comparadas. Onde foram 

encontrados alguns casos extremos e esses foram testados e analisados sobre a 

possibilidade de sua exclusão. 
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7.3 Teste da Normalidade Univariada 

A tabela 7.1 apresenta os teste para verificação da normalidade dos dados. Nota-se que 

nenhuma dessas variáveis apresentou normalidade.  

 Tabela 7.1 – Teste da Normalidade  
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Apoio_Dir_1 ,334 95 ,000 ,772 95 ,000 
Apoio_Dir_2 ,237 95 ,000 ,885 95 ,000 
Apoio_Dir_3 ,294 95 ,000 ,840 95 ,000 
Apoio_Dir_4 ,243 95 ,000 ,862 95 ,000 
Planej_TI_1 ,289 95 ,000 ,837 95 ,000 
Planej_TI_2 ,296 95 ,000 ,839 95 ,000 
Planej_TI_3 ,241 95 ,000 ,872 95 ,000 
Planej_TI_4 ,292 95 ,000 ,804 95 ,000 
Qualid_Tec_1 ,296 95 ,000 ,801 95 ,000 
Qualid_Tec_2 ,319 95 ,000 ,777 95 ,000 
Qualid_Tec_3 ,343 95 ,000 ,773 95 ,000 
Qualid_Tec_4 ,301 95 ,000 ,825 95 ,000 
Qualid_Tec_5 ,289 95 ,000 ,842 95 ,000 
Impacto_Up_1 ,282 95 ,000 ,758 95 ,000 
Impacto_Up_2 ,234 95 ,000 ,873 95 ,000 
Impacto_Up_3 ,306 95 ,000 ,820 95 ,000 
Impacto_Up_4 ,302 95 ,000 ,786 95 ,000 
Impacto_Up_5 ,323 95 ,000 ,761 95 ,000 
Impacto_Up_6 ,287 95 ,000 ,791 95 ,000 
Impacto_Up_7 ,255 95 ,000 ,857 95 ,000 
Impacto_Prod_1 ,284 95 ,000 ,828 95 ,000 
Impacto_Prod_2 ,347 95 ,000 ,729 95 ,000 
Impacto_Prod_3 ,255 95 ,000 ,852 95 ,000 
Impacto_Prod_4 ,250 95 ,000 ,873 95 ,000 
Impacto_Prod_5 ,267 95 ,000 ,860 95 ,000 
Impacto_Prod_6 ,257 95 ,000 ,862 95 ,000 
Impacto_Prod_7 ,312 95 ,000 ,818 95 ,000 
Impacto_Prod_8 ,292 95 ,000 ,753 95 ,000 
Impacto_Down_1 ,295 95 ,000 ,781 95 ,000 
Impacto_Down_2 ,292 95 ,000 ,790 95 ,000 
Impacto_Down_3 ,281 95 ,000 ,797 95 ,000 
Impacto_Down_4 ,283 95 ,000 ,840 95 ,000 
Impacto_Down_5 ,264 95 ,000 ,853 95 ,000 
Impacto_Down_6 ,291 95 ,000 ,845 95 ,000 
Perform_1 ,264 95 ,000 ,853 95 ,000 
Perform_2 ,285 95 ,000 ,834 95 ,000 
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Perform_3 ,291 95 ,000 ,840 95 ,000 
Perform_4 ,258 95 ,000 ,835 95 ,000 
Perform_5 ,308 95 ,000 ,833 95 ,000 
Perform_6 ,316 95 ,000 ,828 95 ,000 
Perform_7 ,335 95 ,000 ,809 95 ,000 
Perform_8 ,319 95 ,000 ,780 95 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
 

7.4 Análise Fatorial Exploratória para os Constructos 

Para um melhor entendimento e eventual ajuste das variáveis observadas que irão 

compor cada construto do modelo foi realizada a Análise Fatorial. Foram realizados 

alguns testes para verificação de qual opção de rotação a ser usada. Ao final escolheu-se 

a opção Equamax, a versão completa da saída do SPSS está no Apêndice C. 

Como resultado da Análise Fatorial ocorreu uma composição de dois construtos em um 

só. O Apoio da Alta Direção e Planejamento em TI foram unidos em Governança. 

Quatro variáveis foram desconsideradas por não se agruparem adequadamente. Deve-se 

ressaltar que de uma forma geral confirmou-se a configuração inicial planejada. 

O Quadro 7.1  apresenta a estrutura dos construtos relacionados aos Impactos da TI na 

Cadeia de Suprimentos nos segmentos: Upstream, Produção e Downstream. Quanto  ao 

construto Upstream foram incorporados dois itens relacionados a estoque e eliminado 

um item.   
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Quadro 7.1 – Estrutura dos Antecedentes após Análise Fatorial 
Gov:     Governança 

A Diretoria da cooperativa apóia iniciativas tomadas pelo Depto de 
Informática Apoio_Dir_1 

A Diretoria da cooperativa garante recursos adequados para os projetos de 
Informática Apoio_Dir_2 

A Diretoria da cooperativa valoriza os projetos de Informática Apoio_Dir_3 

A Diretoria da cooperativa é comprometida com os projetos de Informática Apoio_Dir_4 

O Depto de Informática empreende ações formais de planejamento para 
manter a cooperativa atualizada tecnologicamente Planej_TI_1 

O planejamento de Informática de longo prazo da cooperativa existe e é 
obedecido Planej_TI_2 

As áreas administrativas da cooperativa participam do planejamento de 
informática 

Planej_TI_3 

Eliminado 

Os projetos de informática da cooperativa dão suporte às estratégias e aos 
objetivos de negócio da cooperativa 

Planej_TI_4 

Eliminado 

Qualid-TI:    Qualidade Técnica das aplicações de Informática  da Cooperativa 

O desempenho dos computadores (hardware) da cooperativa é adequado à 
execução das minhas atividades Qualid_Tec_1 

O auxílio no caso de dúvidas em relação ao uso da informática na 
cooperativa é adequado para execução das minhas atividades Qualid_Tec_2 

O desempenho dos sistemas de informação (software) da cooperativa é 
adequado para execução das minhas atividades Qualid_Tec_3 

O desempenho dos serviços de comunicação (redes e telecomunicações) da 
cooperativa é adequado para execução das minhas atividades Qualid_Tec_4 

A eficiência  na manutenção (melhoria e correção de erros) dos sistemas de 
informações da cooperativa é adequada para execução das minhas 

atividades 

Qualid_tec_5 

eliminado 

O Quadro 7.1 apresenta a estrutura dos construtos que são antecedentes aos Impacto da 

TI na Cadeia de Suprimentos, que são agora Governaça e Qualidade Técnica do 

Departamento de TI. 
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Quadro 7.2 – Estrutura Dos Impactos após Análise Fatorial 
Imp-Up:    Impacto do uso da informática  na Cadeia de Suprimentos da Cooperativa 

   ligação entre Produtor  e  Cooperativa 
O uso da informática na cooperativa melhora a qualidade dos processos da área 

de compras 
Impacto_Up_1 

 
O uso da informática na cooperativa auxilia a determinar melhores alternativas 

de compra 
Impacto_Up_3 

 
O uso da informática na cooperativa auxilia a redução da falta de suprimentos e 

insumos para produção 
Impacto_Up_4 

 
O uso da informática  na cooperativa melhora atividades de processos de 

compras 
Impacto_Up_5 

 
O uso da informática na cooperativa melhora atividades de  recebimento de 

produtos 
Impacto_Up_6 

 
O uso da informática na cooperativa melhora atividades de integração  com 

fornecedores 
Impacto_up_7 

Eliminado 
O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área de estoque da 

cooperativa 
Impacto_Prod_2 

 
O uso da informática facilita os controles de movimentação de estoque da 

cooperativa Impacto_Prod_8 

          Imp-Prod:            Impacto do uso da informática  na Cadeia de Suprimentos 
 área de produção  da Cooperativa 

O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área de produção da 
cooperativa 

Impacto_Prod_1 
 

O uso da informática contribui para redução dos custos de armazanamento da 
cooperativa 

Impacto_Prod_3 
Eliminado 

 
O uso da informática contribui para redução dos custos de projeto de novos 

produtos e serviços da cooperativa 
Impacto_Prod_4 

 
O uso da informática melhora o planejamento da produção industrial da 

cooperativa 
Impacto_Prod_5 

 
O uso da informática aumenta a integração das atividades industriais da 

cooperativa 
Impacto_Prod_6 

 
O uso da informática possibilita manter ou melhorar o valor dos produtos da 

cooperativa 
Impacto_Prod_7 

 
Imp-Down:      Impacto do uso da Informática na Cadeia de Suprimentos da Cooperativa 

ligação entre Cooperativa e Comercialização 

O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área comercial da 
cooperativa 

Impacto_Down_1 
Eliminado 

 

O uso da informática melhora a previsão de vendas da cooperativa Impacto_Down_2 
 

O uso da informática  melhora as atividades de interação  com clientes da 
cooperativa 

Impacto_Down_4 
 

O uso da informática  reduz os custos de distribuição da cooperativa 
Impacto_down_5 

Eliminado 
 

 
O uso da informática aumenta a integração com os clientes da cooperativa Impacto_Down_6 

 
O uso da informática na cooperativa aumenta a integração com os cooperados Impacto_up_2 

Quanto ao construto Impacto na Produção teve um item eliminado e três incorporados 

em outros construtos. Quanto ao Impacto Downstream houve duas eliminações e a 

incorporação de um item que era antes do Impacto Upstream. 
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Quadro 7.3 – Estrutura da Performance após Análise Fatorial 
Influência do Uso da Informática nos Resultados Obtidos da Cooperativa 

O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no 
crescimento das vendas Perform_1 

O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance da participação 
do mercado desejado Perform_2 

O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance das margens de 
lucros desejadas Perform_3 

O uso da informática na cooperativa influenciou na atração de novos 
clientes Perform_4 

O uso da informática na cooperativa influenciou na manutenção dos 
clientes atuais Perform_5 

O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente na 
satisfação dos clientes Perform_6 

O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no 
crescimento da participação no principal mercado da cooperativa Perform_7 

O uso da informática na cooperativa influenciou para melhoria no 
Desempenho Geral da cooperativa Perform_8 

O uso da informática melhora as atividades de distribuição do produto final 
da cooperativa 

Impacto_Down_3 

 

 

A composição do construto Performance após a execução da Análise Fatorial merece 

um destaque, pois os oito itens originais se mantiveram e foi incorporado um item que 

se refere à distribuição de produto. 

7.5 Análise da Confiabilidade dos Construtos 

Para analisar a confiabilidade dos construtos configurados pela Análise Fatorial 

Exploratória foi realizado teste de confiabilidade da escala pelo Alpha de Cronbach. Os 

resultados completos pela saída do SPSS estão no Apêndice D. 

Todos construtos apresentaram consideráveis índices de confiabilidade, visto que a 

literatura recomenda que seja maior que 0,6; resumidamente os valores foram: 

− Performance: 0,955 

− Impacto da TI na CS no segmento Upstream: 0,946  
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− Impacto da TI na CS no segmento Produção: 0,904 

− Impacto da TI na CS no segmento Downstream: 0,900 

− Governança: 0,895 

− Qualidade Técnica da TI: 0,816. 

Para investigação do Modelo de Mensuração e Modelo Estrutural primeiramente 

realiza-se a identificação de outliers; em seguida busca-se a análise e validação do 

Modelo Original, após é analisado o Modelo Complementar após a amostra é dividida 

em diversas características das cooperativas para ser analisada pelos dois modelos e 

finalmente todos resultados são comparados.  

7.6 Procura de Dados Extremos após Formação de Fatores 

Após a formação de fatores via análise fatorial e a respectiva confirmação da 

confiabilidade é possível proceder a busca por dados extremos na base de dados. A 

busca pelos outliers foi realizada através da análise de gráficos de regressão múltipla. 

Para uso na regressão foi gerada uma média entre os itens de cada construto. Foram 

eliminados casos como aqueles em que foi respondido uma única resposta no 

questionário inteiro. 

Esse procedimento foi realizado para preparar a base de dados para ser usada na análise 

dos Modelos de Mensuração e Modelo Estrutural. Ressaltando-se que os dados serão 

utilizados em um único conjunto primeiramente e depois pelos seguintes critérios de 

divisão: setor do respondente, região da cooperativa, tamanho da cooperativa, mercado 

de atuação e tempo de existência da cooperativa em anos. 

Vários os testes foram executados analisando as alternativas de eventuais eliminações, 

visando excluir o mínimo possível de observações. Conforme Hair et al (2005, p. 201): 

“... os casos influentes que são substancialmente diferentes dos demais dados em uma 

ou mais variáveis devem ser examinados atentamente. Se for comprovado que um caso 

é não-representativo da população geral, ele deverá ser eliminado. Nosso objetivo é 
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estimar a equação de regressão em uma amostra representativa para obter resultados 

generalizáveis. Se amostra contém uma ou mais observações não-representativas, somos 

impedidos de atingir essa meta”. 

O Modelo Original apresenta os seguintes construtos que serão analisados via PLS e 

que podem ter seus resultados simulados por regressão múltipla: 

− Imp-UP: Impacto da TI na CS no segmento Upstream, 

− Imp-Prod: Impacto da TI na CS no segmento Produção, 

− Imp-Down: Impacto da TI na CS no segmento Downstream 

− Performance: Performance da Cooperativa. 

Estes construtos foram analisados como variáveis dependentes via regressão múltipla. 

Os números identificados como outliers e excluídos da base são: 105,121,123,144,150. 

Para a seleção desses  códigos serem excluídos foi tomado como base os resultados das 

tentativas de exclusão na regressão múltipla e o perfil dos dados inseridos pelo 

respondente. Foram selecionados alguns gráficos que apresentam os códigos das 

cooperativas que foram analisadas como possíveis outliers. Os gráficos estão no 

Apêndice E. 

Os números identificados como outliers e excluídos da base são: 105,121,123,144,150. 

Para a seleção desses  códigos serem excluídos foi tomado com base os resultados das 

tentativas de exclusão na regressão múltipla e o perfil dos dados inseridos pelo 

respondente. 

Destaca-se que os códigos excluídos são maiores que 100 e indicam que foram 

cooperativas que responderam o questionário mais no fim do período de preenchimento 

e após alguns pedidos de participação na pesquisa. O que pode representar um 

respondente que inicialmente não tinha intenção de responder e após ser mais de uma 

contactado responder de uma forma inadequada. Como o caso localizado em que foi 

respondida somente uma respostas. 



 

 

107 

8 ANÁLISE DO MODELO ORIGINAL 

8.1 Apresentação do Modelo Original de Mensuração e Modelo Original 
Estrutural 

Após o processamento da Análise Fatorial Exploratória o Modelo Original de 

Mensuração e o Modelo Original  Estrutural a serem validados sofreram alterações em 

relação ao Modelo Conceitual Inicial. As alterações são em termos da composição dos 

construtos de Antecedentes do Impacto da TI e também aconteceu uma reconstituição 

dos itens relacionados a alguns construtos. 

 
 

 
Figura 8.1 – Modelo Original Estrutural a ser Validado 



 
 
 
 

 

108 

A figura 8.1 apresenta o Modelo Original Estrutural a ser avaliado. O raciocínio original 

que os Antecedentes influenciam o Impacto da TI e por sua vez esse Impacto influencia 

a Performance se mantém. O que houve de alteração devido à Análise Fatorial 

Exploratória foi a criação do construto Governança envolvendo itens que antes estavam 

ligados a Apoio da Alta Direção e Planejamento de TI.   

Como o Modelo Estrutural sofreu modificações após a execução da análise fatorial 

exploratória, conseqüentemente as hipóteses lançadas no capítulo anterior devem 

acompanhar essas modificações conforme comprova o quadro 8.1. 

Quadro 8.1 – Hipóteses do Modelo Original após Análise Fatorial 
 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

 

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream  

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento Upstream  

H1e Governança afeta direta e positivamente o o Impacto da TI na CS no segmento Produção 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento Downstream 

 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a performance da 
Cooperativa 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a performance da 
Cooperativa 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a performance da 
Cooperativa 

O Modelo Original de Mensuração da pesquisa está representado na figura 8.2. Deve-se 

destacar que a maior modificação, como já explicado anteriormente, foi a criação do 

construto Governança e que a composição dos itens relacionados aos construtos é muito 

semelhante ao planejado inicialmente. 
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Figura 8.2 – Modelo Original de Mensuração a ser Validado 

 

Como mencionado no capítulo da Metodologia, essa tese está direcionada pela 

estratégia de desenvolvimento de modelo. Por isso, primeiramente é analisado o Modelo 

Original, através de seu Modelo Estrutural e Modelo de Mensuração. Após é 

desenvolvido o Modelo Complementar, através do respectivo Modelo Estrutural e 

Modelo de Mensuração. As análises desse capítulo são realizadas utilizando todas 

observações coletas excluindo os 5 casos anteriormente considerados extremos.   

8.2 Análise do Modelo Original de Mensuração 

 
Para validação do Modelo Original de Mensuração é utilizada a abordagem PLS.  
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Figura 8.3 – Modelo de Mensuração com o resultado do PLS  
 

A figura 8.3 mostra o Modelo de Mensuração com o resultado do processamento do 

software Smart PLS. Na figura em questão os desenhos em forma de retângulo 

representam as variáveis observadas (também chamadas de itens ou fatores) e em forma 

de circunferência representam os construtos. A seta indo do construto para a variável 

observada representa que é um fator reflexivo. Os números em cima são os coeficientes 

de carga (os loadings da saída do software). E nessas cargas pode-se iniciar análise do 

Modelo de Mensuração, sendo importante que as cargas estejam acima de 0,7.  

Referentes aos Antecedentes do Impacto da TI: Governança e Qualidade Técnica de TI 

destaca-se que todos seus fatores tiveram cargas muito acima de 0,7. 

Quantas às cargas dos fatores relacionados aos Impactos da TI na CS, Impacto 

Upstream, Impacto na Produção e Impacto Downstream, todas foram acima de 0,7.  
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Em relação às cargas dos fatores ligados à Performance também nenhuma teve 

necessidade de ser excluída do modelo por apresentar valor insuficiente. 

8.3 Análise do Modelo Original Estrutural  

A figura 8.4 apresenta o Modelo Original Estrutural com os cálculos do  software Smart 

PLS. Onde cada caminho representa a relação entre um construto e outro. Os números 

em cima da seta representam o coeficiente de caminho, ou seja a intensidade da relação. 

E o número ao redor da circunferência é o R2, que é a proporção da variância explicada 

da variável dependente pelas suas respectivas variáveis independentes 

 

Figura 8.4 – Modelo Estrutural com Cálculos do PLS  
 

Pode-se observar que os Antecedentes do Impacto da TI exercem influência no Impacto 

da TI na CS. Tanto o Construto Governança quanto Qualidade Técnica do 
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Departamento de TI estão influenciado de forma positiva os construtos Impacto da TI 

Upstream da GCS, na Produção e no segmento Downstream. Os impactos da TI na 

GCS estão influenciando de forma positiva na Performance da Cooperativa. Destaca-se 

uma maior influência da Qualidade Técnica de TI nos Impactos da TI na CS. 

8.3.1 Testes das Hipóteses do Modelo Original 

  
Para a realização dos testes de hipóteses será utilizada a figura 8.5 que representa o 

Modelo Estrutural com os Cálculos da Opção Bootstrapping do PLS. Dessa forma os 

números em cima dos caminhos representa o valor da distribuição t de Student. 

 

Figura 8.5 - Modelo Original Estrutural com os Cálculos da Opção Bootstrapping  

O quadro 8.2 apresenta a verificação das hipóteses da pesquisa. Para a hipótese ser 

considerada verificada o resultado da estatística-t deve ser maior que 1,96 (BOEHE, 

2005).  
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Quadro 8.2 – Verificação das Hipóteses do Modelo Original 
 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

 

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  
na CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI 
na CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI 
na CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e 
positivamente a performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

 

Todas hipóteses a respeito da influência dos Antecedentes em relação ao Impacto da TI 

na CS foram verificadas. Isso confirma que existem fatores que influenciam no impacto 

da tecnologia da informação ao longo da gestão da cadeia de suprimentos. Mas devido 

ao R2 dos três construtos seriam necessários outros estudos para entender melhor ainda 

o que influencia esse impacto. Pois, os índices encontrados são adequados mas não 

ainda o suficiente para explicarem sozinhos a variação do impacto da TI. 

Em relação à influência dos impactos da TI na GCS nota-se que uma hipótese foi 

rejeitada e as outras aceitas. Uma explicação seria que os impactos no início da CS não 

se destaca tanto quanto os outros que são mais relacionados aos clientes e às vendas. 
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8.4 Validação do Modelo Original de Mensuração  

Para validação do Modelo de Mensuração foram utilizadas as figuras anteriores, a figura 

8.6 que é decorrente do cálculo da opção Bootstrapping do software PLS e dados 

provinientes do relatório do mesmo software. 

 
 

Figura 8.6 – Modelo Original de Mensuração com os Cálculos da Opção 
Bootstrapping 
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Para validação do Modelo de Mensuração inicialmente são avaliados os itens que 

compõem os construtos.  

8.4.1 Validade dos Itens do Modelo Original 

Conforme a tabela 8.1, em todo modelo apenas 1 item apresentou carga entre 0,61 e 

0,69. Sendo que 6 itens estiveram entre 0,71 e 0,79. E os outros são maior 0,8. Deve-se 

ressaltar que esse bom resultado também  é uma conseqüência da execução anterior da 

Análise Fatorial.  

Tabela 8.1 – Cargas dos Itens  
    governança qualid-tec  imp-up imp-prod imp-down performance 
   Apoio_Dir_1 0,7577 0 0 0 0 0 
   Apoio_Dir_2 0,8467 0 0 0 0 0 
   Apoio_Dir_3 0,8055 0 0 0 0 0 
   Apoio_Dir_4 0,8680 0 0 0 0 0 
Impacto_Down_2 0 0,8781 0 0 0 0 
Impacto_Down_3 0 0 0 0 0,7981 0 
Impacto_Down_4 0 0,9372 0 0 0 0 
Impacto_Down_6 0 0,9544 0 0 0 0 
Impacto_Prod_1 0 0 0,8398 0 0 0 
Impacto_Prod_2 0 0 0 0,851 0 0 
Impacto_Prod_4 0 0 0,8572 0 0 0 
Impacto_Prod_5 0 0 0,8556 0 0 0 
Impacto_Prod_6 0 0 0,8807 0 0 0 
Impacto_Prod_7 0 0 0,8743 0 0 0 
Impacto_Prod_8 0 0 0 0,8044 0 0 
  Impacto_Up_1 0 0 0 0,8611 0 0 
  Impacto_Up_2 0 0,6902 0 0 0 0 
  Impacto_Up_3 0 0 0 0,8797 0 0 
  Impacto_Up_4 0 0 0 0,9033 0 0 
  Impacto_Up_5 0 0 0 0,9095 0 0 
  Impacto_Up_6 0 0 0 0,8137 0 0 
     Perform_1 0 0 0 0 0,8911 0 
     Perform_2 0 0 0 0 0,8715 0 
     Perform_3 0 0 0 0 0,8906 0 
     Perform_4 0 0 0 0 0,8464 0 
     Perform_5 0 0 0 0 0,8370 0 
     Perform_6 0 0 0 0 0,8668 0 
     Perform_7 0 0 0 0 0,9343 0 
     Perform_8 0 0 0 0 0,7417 0 
   Planej_TI_1 0,7193 0 0 0 0 0 
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   Planej_TI_2 0,7594 0 0 0 0 0 
  Qualid_Tec_1 0 0 0 0 0 0,8182 
  Qualid_Tec_2 0 0 0 0 0 0,8018 
  Qualid_Tec_3 0 0 0 0 0 0,6642 
  Qualid_Tec_4 0 0 0 0 0 0,7785 

Outro aspecto a ser verificado e a estatística-t dos indicadores do construto que estão 

representados na figura 8.6. E todos indicadores tiveram valores acima de 1,96 o que 

ratifica a validade dos itens. 

8.4.2 Validade Convergente do Modelo Original 

A tabela 8.2 apresenta os dados para avaliação da Validade Convergente dos construtos, 

demonstrando os valores da Variância Média Extraída (AVE ou VME), a 

Confiabilidade Composta e dos coeficientes Alpha de Cronbach. 

Tabela 8.2 – Validade Convergente dos Construtos do Modelo Original 
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,6312 0,9109 0,8845 
qualid-tec 0,7592 0,9255 0,8895 
imp-down 0,7424 0,9351 0,9134 
imp-prod 0,7417 0,9525 0,9417 
imp-up 0,7306 0,9605 0,9533 

performance 0,5899 0,8511 0,7665 
 

Todos construtos apresentaram os valores dentro dos parâmetros aceitos pela literatura 

(PEREZ, 2006). A Variância Média Extraída e a Confiabilidade Composta devem estar 

acima de 0,5. E os valores do alpha devem estar pelo menos acima de 0,7. Tudo isso 

demonstrando a Validade Convergente dos Construtos. 

8.4.3 Validade Discriminante do Modelo Original 

 
A tabela 8.3 apresenta a correlação entre os construtos e na diagonal está a raiz de 

Variância Média Explicada.  
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Tabela 8.3 – Validade Discriminante dos Construtos do Modelo Original 
             governança   imp-down   imp-prod    imp-up   Performance   qualid-tec  
governança  0,7944 0 0 0 0 0
    imp-down  0,4786 0,8713 0 0 0 0
    imp-prod  0,3907 0,7148 0,8616 0 0 0
      imp-up  0,4471 0,7558 0,7637 0,8612 0 0
performance  0,3916 0,8188 0,7208 0,7788 0,8547 0
  qualid-tec  0,5967 0,5119 0,4861 0,5054 0,4274 0,768

 

Pode-se considerar que o modelo é adequado quanto à sua validade discriminante, visto 

que cada valor na diagonal é maior que a sua respectiva lina e coluna. Isso demonstra 

que os construtos medem situações diferentes e não necessitam de agrupamento.  

8.5 Validação do Modelo Original Estrutural 

A validação do Modelo Original Estrutural se dá pela análise dos caminhos e sua 

significância e pela variância explicada (R2). Os valores dos caminhos seguem 

apresentados na tabela 8.4. 

Tabela 8.4 – Coeficientes dos Caminhos do Modelo Original Estrutural 
 governança imp-down imp-prod imp-up performance qualid-tec 

governança  0,2689 0,1563 0,226   
imp-down     0,4921  
imp-prod     0,1400  
imp-up     0,2999  

performance       
qualid-tec  0,3515 0,3928 0,3706   

 

O valor mínimo adequado para os caminhos seria de 0,1, sendo que os únicos que não 

apresentaram valor maior que 0,2 é a sequência dos caminho Governança para Impactos 

da TI na CS sgmento Produção e esse para Performance.  

Em relação à variância explicada dos construtos pode-se considerar os resultados 

adequados. Onde o maior valor foi justamente para  a principal variável dependente que 
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é Performance, com um R2 de 0,737. Ou seja 73,7 da variação da Performance pode ser 

explicada pelos Impactos da TI na CS. Podendo assim afirmar que ambos modelos de 

Mensuração e Estrutural foram adequados para satisfazer os critérios de validação do 

Modelo Original. 
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9 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DO MODELO COMPLEMENTAR 

9.1 Desenvolvimento do Modelo Complementar  

Após o processamento da análise e validação do Modelo Original de Mensuração e 

Estrutural foi desenvolvido o Modelo Complementar. As alterações são em termos da 

composição das relações dos construtos de Antecedentes do Impacto da TI na CS e na 

relação entre si dos construtos do Impacto da TI na Cadeia de Suprimentos. 

 
 

 
Figura 9.1 – Modelo Complementar Estrutural a ser Validado 
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A figura 9.1 apresenta o Modelo Original Estrutural a ser avaliado. O raciocínio original 

que os Antecedentes influenciam o Impacto da TI e por sua vez esse Impacto influencia 

a Performance se mantém.  Houve a preocupação de continuar a seqüência de 

antecedentes e conseqüências. 

No momento da verificação de outliers multivariados os dados foram pré-processados. 

Utilizando-se regressão múltipla e a abordagem PLS. Nesses testes foram identificados 

situações que justificam a ligação da Governança com Qualidade Técnica da TI. 

Ocorrem momentos em que a Governança não teria ligações direta com o Impacto da TI 

na CS. 

Os Impactos da TI na CS foram relacionados entre si. Embora possa haver uma dúvida 

em que situação eles ficam melhor colocados como constructos correlacionados ou com 

uma ligação causal. Optou-se por analisá-los como uma relação de influência, pois, 

acredita-se que haja uma relação de dependência, onde o Impacto da TI na CS no 

segmento Upstream influencia positivamente o segmento Produção e conseqüentemente 

influencie o segmento Downstream.  

O quadro 9.1 reflete que como o Modelo Complementar é diferente do Modelo 

Original, conseqüentemente as hipóteses lançadas no capítulo anterior devem 

acompanhar essas modificações. 

Quadro 9.1 – Hipóteses do Modelo Complementar 
 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

 

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream  

 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 
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H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a Performance da 
Cooperativa 

H2b Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a Performance da 
Cooperativa 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a Performance da 
Cooperativa 

 

 Hipóteses Específicas do Modelo Complementar 

 

H2d Governança afeta direta e positivamente a Qualidade Técnica do Depto de TI 

H1e o Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente o o Impacto da TI na CS 
no segmento Produção 

H1f Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no 
segmento Downstream 

 

O Modelo Complementar de Mensuração está representado na figura 9.2. Deve-se 

destacar que os itens relacionados aos construtos são os mesmo do Modelo 

Complementar. E também o raciocínio de uma seqüência de influência contínua, ou seja 

os Antecedentes influencia o Impacto da TI, que por sua vez influencia  a Performance 

da Cooperativa. 

 

Figura 9.2 – Modelo Complementar de Mensuração  
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Como mencionado no capítulo da Metodologia, essa tese está direcionada pela 

estratégia de desenvolvimento de modelo. Por isso, primeiramente foi analisado o 

Modelo Original, através de seu Modelo Estrutural e Modelo de Mensuração. Após foi 

desenvolvido o Modelo Complementar que será analisado e validado através do 

respectivo Modelo Estrutural e Modelo de Mensuração. As análises desse capítulo são 

realizadas utilizando todas observações coletas excluindo os 5 casos anteriormente 

considerados extremos.   

9.2 Análise do Modelo Complementar de Mensuração 

 
Para validação do Modelo Complementar de Mensuração é utilizada a abordagem PLS.  

 

Figura 9.3 – Modelo de Mensuração com o resultado do PLS  
 

A figura 9.3 mostra o Modelo de Mensuração com o resultado do processamento do 

software Smart PLS. Na figura em questão os desenhos em forma de retângulo 

representam as variáveis observadas e em forma de circunferência representam os 
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construtos. A seta indo do construto para a variável observada representa essa é um 

fator reflexivo. Os números em cima são os coeficientes de carga (os loadings da saída 

do software). E nessas cargas pode-se iniciar análise do Modelo de Mensuração, sendo 

importante que as cargas estejam acima de 0,7.  

Referentes aos Antecedentes do Impacto da TI: Governança e Qualidade Técnica de TI 

destaca-se que dois itens tiveram carga menor de 0,7 e os outros tiveram cargas  acima 

de 0,7. 

Quanto às cargas dos fatores relacionados aos Impactos da TI na CS segmento 

Downstream  um item teve carga menos de 0,7. Todos os outros, inclusive os fatores 

relacionados aos segmentos Upstream e Downstream foram acima de 0,7.  

Em relação às cargas dos fatores ligados à Performance também nenhuma teve 

necessidade de ser excluída do modelo. 

9.3 Análise do Modelo Complementar Estrutural  

A figura 9.4 apresenta o Modelo Complementar Estrutural com os cálculos do  software 

Smart PLS. Onde cada caminho representa a relação entre um construto e outro. Os 

números em cima da seta representam o coeficiente de caminho, ou seja a intensidade 

da relação. E o número ao redor da circunferência é o R2, que é a proporção da 

variância explicada da variável dependente pelas suas respectivas variáveis 

independentes 
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Figura 9.4 – Modelo Estrutural com Cálculos do PLS  
 

Pode-se observar que os Antecedentes do Impacto da TI exercem influência no Impacto 

da TI na CS. Qualidade Técnica do Departamento de TI está influenciado de forma 

positiva os construtos Impacto da TI na CS no segmento Upstream, Produção e  

Downstream. Governança apresentou uma relação de destaque no construto Qualidade 

Técnica de TI. Os impactos da TI na CS estão influenciando de forma positiva na 

Performance da Cooperativa. Destaca-se uma maior influência da Qualidade Técnica de 

TI na CS no segmento Upstream. 

9.3.1 Testes das Hipóteses do Modelo Complementar 
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Para a realização dos testes de hipóteses será utilizada a figura 9.5 que representa o 

Modelo Estrutural com os Cálculos da Opção Bootstrapping do PLS. Dessa forma os 

números em cima dos caminhos representa o valor da distribuição t de Student. 

 

Figura 9.5 - Modelo Complementar Estrutural com os Cálculos da Opção 
Bootstrapping  

O quadro 9.2 apresenta a verificação das hipóteses da pesquisa. Para a hipótese ser 

considerada verificada o resultado da estatística-t deve ser maior que 1,96 (BOEHE, 

2005).  

Quadro 9.2 – Verificação das Hipóteses do Modelo Complementar 
 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

 



 
 
 
 

 

126 

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  
na CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI 
na CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI 
na CS no segmento Downstream  

Verificada 

 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e 
positivamente a performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

 

 Hipóteses Complementares 

 

H2d Governança afeta direta e positivamente a Qualidade Técnica do Depto de TI Verificada 

H1e o Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente o o 
Impacto da TI na CS no segmento Produção 

Verificada 

H1f Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente o 
Impacto da TI na CS no segmento Downstream 

Verificada 

Todas hipóteses lançadas no Modelo Complementar foram verificadas. 

9.4 Validação do Modelo Complementar de Mensuração  

Para validação do Modelo de Mensuração foram utilizadas a figura 9.3 e dados 

provinientes do relatório do software PLS. A figura 9.6 é decorrente dos cálculos da 

opção Bootstrapping do software PLS 
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Figura 9.6 – Modelo Complementar de Mensuração com Cálculos da Opção 
Bootstrapping 

 
Para validação do Modelo de Mensuração inicialmente são avaliados os itens que 

compõem os construtos.  

9.4.1 Validade dos Itens do Modelo Complementar 

Conforme a tabela 9.1, em todo modelo apenas 1 item apresentou carga entre 0,61 e 

0,69. Sendo que 6 itens estiveram entre 0,71 e 0,79. E os outros são maior 0,8.  

Tabela 9.1 – Cargas dos Itens do Modelo Complementar 

              governança imp-down imp-prod  imp-up performance qualid-tec 
   Apoio_Dir_1 0,8009 0 0 0 0 0 
   Apoio_Dir_2 0,8823 0 0 0 0 0 
   Apoio_Dir_3 0,8449 0 0 0 0 0 
   Apoio_Dir_4 0,8739 0 0 0 0 0 
Impacto_Down_2 0 0,8812 0 0 0 0 
Impacto_Down_3 0 0 0 0 0,7981 0 
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Impacto_Down_4 0 0,9422 0 0 0 0 
Impacto_Down_6 0 0,9577 0 0 0 0 
Impacto_Prod_1 0 0 0,838 0 0 0 
Impacto_Prod_2 0 0 0 0,858 0 0 
Impacto_Prod_4 0 0 0,8579 0 0 0 
Impacto_Prod_5 0 0 0,8587 0 0 0 
Impacto_Prod_6 0 0 0,8805 0 0 0 
Impacto_Prod_7 0 0 0,8731 0 0 0 
Impacto_Prod_8 0 0 0 0,8136 0 0 
  Impacto_Up_1 0 0 0 0,8589 0 0 
  Impacto_Up_2 0 0,6729 0 0 0 0 
  Impacto_Up_3 0 0 0 0,875 0 0 
  Impacto_Up_4 0 0 0 0,9002 0 0 
  Impacto_Up_5 0 0 0 0,903 0 0 
  Impacto_Up_6 0 0 0 0,816 0 0 
     Perform_1 0 0 0 0 0,8911 0 
     Perform_2 0 0 0 0 0,8716 0 
     Perform_3 0 0 0 0 0,8906 0 
     Perform_4 0 0 0 0 0,8464 0 
     Perform_5 0 0 0 0 0,837 0 
     Perform_6 0 0 0 0 0,8668 0 
     Perform_7 0 0 0 0 0,9343 0 
     Perform_8 0 0 0 0 0,7417 0 
   Planej_TI_1 0,6397 0 0 0 0 0 
   Planej_TI_2 0,7279 0 0 0 0 0 
  Qualid_Tec_1 0 0 0 0 0 0,8176 
  Qualid_Tec_2 0 0 0 0 0 0,8088 
  Qualid_Tec_3 0 0 0 0 0 0,6574 
  Qualid_Tec_4 0 0 0 0 0 0,778 

 

Outro aspecto a ser verificado é a estatística-t dos indicadores do construto que estão 

representados na figura 9.6. E todos indicadores tiveram valores acima de 1,96 o que 

ratifica a validade dos itens. 

9.4.2 Validade Convergente do Modelo Complementar 

A tabela 9.2 apresenta os dados para avaliação da Validade Convergente dos construtos, 

demonstrando os valores da Variância Média Extraída (AVE), a Confiabilidade 

Composta e dos coeficientes Alpha de Cronbach. 
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Tabela 9.2 – Validade Convergente dos Construtos do Modelo Complementar 
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,6395 0,9132 0,8845 
imp-down 0,7585 0,9251 0,8895 
imp-prod 0,7426 0,9352 0,9134 
imp-up 0,7418 0,9526 0,9417 

performance 0,7306 0,9605 0,9533 
qualid-tec 0,5900 0,8511 0,7665 

 

Todos construtos apresentaram os valores dentro dos parâmetros aceitos pela literatura 

(PEREZ, 2006). A Variância Média Extraída e a Confiabilidade Composta devem estar 

acima de 0,5. E os valores do alpha devem estar pelo menos acima de 0,7. Tudo isso 

demonstrando a Validade Convergente dos Construtos. 

9.4.3 Validade Discriminante do Modelo Complementar 

 
A tabela 9.3 apresenta a correlação entre os construtos e na diagonal está a raiz de 

Variância Média Explicada.  

Tabela 9.3 – Validade Discriminante dos Construtos do Modelo Complementar 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança       0,7996                 -                  -                  -                  -                   -   
    imp-down       0,4444       0,8709                -                  -                  -                   -   
    imp-prod       0,3583       0,7170      0,8617                -                  -                   -   
      imp-up       0,4049       0,7567      0,7661      0,8612                 -                   -   
performance       0,3614       0,8230      0,7199      0,7762       0,8547                 -   
  qualid-tec       0,6031       0,5066      0,4835      0,5066       0,4268       0,7681 

 

Pode-se considerar que o modelo é adequado quanto à sua validade discriminante, visto 

que cada valor na diagonal é maior que a sua respectiva linha e coluna. Isso demonstra 

que os construtos medem situações diferentes e não necessitam de agrupamento.  
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9.5 Validação do Modelo Complementar Estrutural 

A validação do Modelo Original Estrutural se dá pela análise dos caminhos e sua 

significância e pela variância explicada (R2). Os valores dos caminhos seguem 

apresentados na tabela 9.4. 

Tabela 9.4 – Coeficientes dos Caminhos do Modelo Original Estrutural 
 governança imp-down imp-prod imp-up performance qualid-tec 

governança    0,6031
imp-down  0,5081 
imp-prod  0,6161 0,1342 
imp-up  0,7011 0,2889 

performance   
qualid-tec  0,2086 0,1283 0,5066  

 

O valor mínimo adequado para os caminhos seria de 0,1, sendo que todos apresentaram 

valor maior que 0,1.  

Em relação à variância explicada dos construtos pode-se considerar os resultados 

adequados. Onde o maior valor foi justamente para  a principal variável dependente que 

é Performance, com um R2 de 0,739. Ou seja 73,9 da variação da Performance pode ser 

explicada pelos Impactos da TI na GCS. Podendo assim afirmar que ambos modelos de 

Mensuração e Estrutural foram adequados para satisfazer os critérios de validação do 

Modelo Original. 
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9.6 Comparação entre o Modelo Original e o Modelo Complementar 

A tabela 9.5 apresenta os resultados encontrados para o Modelo Original e o Modelo 

Complementar. É indicado a aceitação das hipóteses e o coeficientes dos caminhos. 

Tabela 9.5 – Comparação dos Modelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Destaca-se o valor da variância explicada da variável Performance que foi praticamente 

o mesmo nos dois modelos. No caso dos Impactos da TI na CS nos segmentos Produção 

e Downstream houve um aumento considerável.  

 Modelo Original Modelo Complementar 
Sustentação 

Das Hipóteses   

Qual TI→Imp-Up Sim - 0,3706 Sim - 0,507 

Qual TI→Imp-Prod Sim - 0,3928 Sim - 0,128 

Qual TI→Imp-Down Sim - 0,3515 Sim - 0,209 

Gov→Imp-Up Sim - 0,2260 --- 

Gov→Imp-Prod Sim - 0,1563 --- 

Gov→Imp-Down Sim - 0,2689 --- 

Gov→Qualid TI --- Sim - 0,603 

Imp-Up→Perform Sim - 0,2999 Sim - 0,289 

Imp-Prod→Perform Sim - 0,1400 Sim - 0,134 

ImpDown→Perform Sim - 0,4921 Sim - 0,508 

Imp-Up→Imp-Prod --- Sim - 0,701 

Imp-Prod→Imp-Dow --- Sim - 0,616 

Variância Explicada   

R2 – Qualid TI ---  

R2 - Imp-Up 0,288 0,257 

R2 - Imp-Prod 0,252 0,599 

R2 - Imp-Down 0,309 0,547 

R2 – Perform 0,737 0,739 

Validade Convergente Válido Válido 
 

Validade Discriminante Válido Válido 
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O Modelo Original tem a vantagem de mostrar mais facilmente qual dos antecedentes 

está exercendo uma influência mais ou menor nos construtos de impactos. Isso pode ser 

uma diferença importante no momento de profissionais analisarem os modelos. 

O próximo capítulo auxilia a visualizar outras diferenças entre os modelos, 

principalmente no que se refere ao construto Governança. 

 



 

 

133 

10 ANÁLISE DOS MODELOS POR SUB-AMOSTRAS  

O Modelo Original da pesquisa foi anteriormente analisado e validado e após foi 

desenvolvido e validado o Modelo Complementar. Tudo isso visando a execução da 

estratégia de desenvolvimento de modelos. Nesse capítulo são executadas várias 

divisões da amostra para um melhor entendimento dos dados coletados e dos modelos; e 

também para poder gerar novas possibilidades de pesquisa. Conforme Hair et al (2005, 

p. 475), “A estratégia de desenvolvimento de modelos difere das duas anteriores 

(confirmatória e de modelos concorrentes) no sentido de que apesar de um modelo ser 

proposto, o propósito do esforço da modelagem é melhorar o modelo por meio de 

modificações dos modelos estrutural e/ou de mensuração... Assim o pesquisador deve 

empregar SEM (Modelagem de Equações Estruturais) não apenas para testar o modelo 

empiricamente, mas também para fornecer idéias sobre sua reespecificarão. Uma nota 

de cuidado deve ser feita. O pesquisador deve ser cuidadoso para não empregar essa 

estratégia ao ponto em que o modelo final tenha ajuste aceitável mas que não possa ser 

generalizado para outras amostras ou populações”.  

10.1 Composição das sub-amostras a serem analisadas e comparadas  

Nesta seção é preparada a composição das sub-amostras que serão utilizadas na análise 

dos Modelos de Mensuração e Modelo Estrutural. Serão utilizados os seguintes critérios 

para divisão: setor do respondente, região, tamanho, mercado e tempo de existência da 

cooperativa. Destacando que a divisão por região, tamanho, mercado e tempo de 

existência da cooperativa estará considerando somente os respondentes dos setores de 

TI e CS. Essa forma de divisão é detalhada posteriormente mas deve-se basicamente em 

tentar isolar a diferença entre os setores e compor as sub-amostras de forma mais 

homogênea. 
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10.1.1 Comparação entre Setor 

Primeiramente é necessária a análise de quais os respondentes que serão levados em 

consideração. Os respondentes estão divididos de acordo com o seu respectivo setor de 

atuação: Administrativo, TI e CS (setores ligados a CS de uma forma geral). Decidiu-se 

realizar essa análise para verificar quais setores que devem ser analisados 

conjuntamente, visto que o reduzido número de respondentes de CS não permite uma 

análise isolada.  

A análise entre os setores foi a primeira a ser executada pela expectativa de ocorrer a 

tradicional diferença entre setores de usuários e setor de especialistas em TI. Essa 

ressalva foi indicada por alguns dos especialistas consultados na primeira fase da 

pesquisa. O prof. João Alexandre Bonin de Mello comenta “...Ocorre que existem 

opinões divergentes entre os diversos setores de uma cooperativa, por exemplo: a área 

comercial pode estar satisfeita com a informática enquanto que a financeira pode não ter 

a mesma opinião”. O prof. Fabiano Larentis indica que as opiniões do pessoal da 

informática poderiam ser diferentes dos usuários dos serviços de informática. E o prof. 

Tiago Nascimento Borges faz em seu comentário uma comparação muito bem 

apropriada: “... não seria o mesmo que pesquisar qual é o gosto das pessoas por futebol, 

e perguntar para homens e mulheres? Você percebe que a questão tenderia ao empate 

(50/50), uma vez que geralmente homens gostam e mulheres não?...”.  

Tabela 10.1 - Setor de Atividade do Respondente 
 

 Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
acumulativo 

Administrativo 27 26,0 26,0 26,0 

CS 6 5,8 5,8 31,7 

TI 71 68,3 68,3 100,0 

 

Total 104 100,0 100,0  

 

A tabela 10.1 apresenta os setores de atividades dos respondentes do questionário. 

Destaca-se que os os outliers identificados anteriormente não estão nessa tabela. Na 
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sub-amostra por setor serão analisados o setor Administrativo e em outra os setores TI e 

CS.  

10.1.2 Comparação entre Região 

A tabela a seguir apresenta as freqüências do setor TI com CS divididos por região. 

 Tabela 10.2 - Setor de Atividade x Região 
Região    

Região Sul Região 
Sudeste 

Outras 
Regiões 

Total 

Produção 4 1 1 6 Setor de Atividade 
TI 39 26 6 71 

Total 43 27 7 77 

 

Referente à Região serão criadas duas sub-amostras 43 observações referentes à Região 

Sul e 27 observações para Região Sudeste. Ressalta-se que já está desconsiderada a 

observação com código 105,144,121. Da mesma forma acontece com as demais sub-

amostras. 

10.1.3 Comparação entre Tamanho 

A tabela a seguir apresenta as freqüências do setor TI com CS divididos por Tamanho. 

Tabela 10.3 - Setor de Atividade x Tamanho 
Tamanho da Cooperativa  

Pequena Média Grande 
Total 

Produção 2 2 2 6 Setor de Atividade 
TI 15 42 14 71 

Total 17 44 16 77 

 

Devido ao baixo número de cooperativas classificadas como Pequenas e Grandes, 

resolveu-se criar as sub-unidades por uma tamanho diferenciado. Serão criadas duas 
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sub-amostras: tamanho de 50 até 200 empregados (38 observações) e mais de 200 

empregados (39 observações). 

10.1.4 Comparação entre Mercado 

A tabela a seguir apresenta as freqüências do setor TI com CS divididos por Mercado. 

 Tabela 10.4 - Setor de Atividade x Mercado 
Mercado  

Regional Estadual Nacional Internacional 
Total 

Produção 3 0 0 3 6 Setor de Atividade 
TI 21 6 27 16 70 

Total 24 6 27 19 76 

 

Devido ao baixo número de cooperativas classificadas por Mercado, resolveu-se criar as 

sub-unidades por uma forma alternativa. Serão criadas duas sub-amostras: 

Regional/Estadual (30 observações) e Nacional e Internacional (46 observações). 

Agrupando-se assim primeiramente as cooperativas com um mercado mais restrito e 

numa segunda sub-amostra as cooperativas com mercado mais amplo. 

10.1.5 Comparação entre Tempo de Existência 

A tabela a seguir apresenta as freqüências do setor TI com CS divididos por Tempo de 

Existência. 

 Tabela 10.5 - Setor de Atividade x Tempo de Existência 
Tempo de existência    

até 11 anos de 12 até 
30 anos 

mais de 
30 anos 

Total 

Produção 0 0 6 6 Setor de Atividade 
TI 7 15 49 71 

Total 7 15 55 77 
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Devido ao baixo número de cooperativas classificadas por Tempo de Existência, 

resolveu-se criar as sub-unidades por uma forma alternativa. Serão criadas duas sub-

amostras: Até 30 anos (22 observações) e Mais de 30 anos (55 observações). 

10.1.6  Composição das Sub-amostras 

A tabela a seguir apresenta a composição das sub-amostras a serem utilizadas para 

analisar e validar os Modelos de Mensuração e Estrutural. 

 Tabela 10.6 – Composição das sub-amostras 
 Setor Região Tamanho Mercado Tempo de 

existência 
Sub-
amostra 

Adm TI/CS Sul Sudeste Até 200 
empregados 

Mais de 200 
empregados 

Regional/ 
Estadual 

Nacional/ 
Internac. 

Até 
30 
anos 

Mais 
de 30 
anos 

Nro 
Obser-
vações 

27 77 43 27 38 39 30  46 22 55 

 

Planejou-se a pesquisa com uma divisão diferente da amostra. Onde seria de acordo 

com a característica da cooperativa sem os agrupamentos que foram realizados, 

conforme a tabela 10.6. Como por exemplo, analisar separadamente o mercado 

Regional, Estadual, Nacional e Internacional. Todavia não foi possível devido ao baixo 

número de respostas. Salienta-se que tal agrupamento realizado não é a melhor forma. 

Contudo essa foi forma escolhida para viabilizar a análise e validação do modelo por 

diferentes sub-amostras. Eventualmente, essa divisão pode acarretar alguma falta de 

precisão necessária na análise.  

As sub-amostras serão utilizadas para análise do Modelo Original e Modelo 

Complementar, assim estarão na seguinte seqüência: 

− Modelo Original por Setor Administrativo, 

− Modelo Original por Setor TI-CS, 

− Modelo Original por Região Sul 

− Modelo Original por Região Sudeste, 
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− Modelo Original por Tamanho – de 50 até 200 funcionários, 

− Modelo Original por Tamanho – mais de 200 funcionários, 

− Modelo Original por Mercado – Regional/Estadual, 

− Modelo Original por Mercado – Internacional/Nacional, 

− Modelo Original por Tempo de Existência – até 30 anos, 

− Modelo Original por Tempo de Existência – mais de 30 anos, 

− Modelo Complementar por Setor Administrativo, 

− Modelo Complementar por Setor TI-CS. 

São realizados também os testes das hipóteses de acordo com o modelo em questão. 

Após são realizadas análises procurando semelhanças e diferenças entre as sub-amostras 

e um melhor entendimento dos modelos. 

As seguintes verificações estão sinteticamente apresentadas no Apêndice F: 

− Modelo Complementar por Região Sul, 

− Modelo Complementar por Região Sudeste, 

− Modelo Complementar por Tamanho – de 50 até 200 funcionários, 

− Modelo Complementar por Tamanho – mais de 200 funcionários, 

− Modelo Complementar por Mercado – Regional/Estadual, 

− Modelo Complementar por Mercado – Internacional/Nacional, 

− Modelo Complementar por Tempo de Existência – até 30 anos, 

− Modelo Complementar por Tempo de Existência – mais de 30 anos. 

10.2 Análise do Modelo Original pelas sub-amostras 

10.2.1 Modelo Original por Setor Administrativo 

A figura 10.1 apresenta o processamento PLS apresentando os coeficientes de carga dos 

fatores, a intensidade da relação e o coeficiente de variância explicada. Esses resultados 
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do software estão detalhados no capítulo 8 deste trabalho, quando foi descrito o Modelo 

Original. 

 

 
Figura 10.1 Modelo Original por Setor – Administrativo – Cálculo PLS 

 

Para o setor Administrativo a Qualidade Técnica de TI exerce uma influência positiva 

em relação aos Impactos da TI na CS principalmente no segmento Upstream. O Impacto 

da TI na CS segmento Downstream é quem exerce com destaque influência na 

Performance.  

A figura 10.2 demonstra a saída do software para opção Bootstrapping que indica a 

estatística-t para as cargas e caminhos.  
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Figura 10.2 Modelo Original por Setor – Administrativo – Cálculo Bootstrapping 
 

Para validação do Modelo de Mensuração utiliza-se a carga fatorial apresentada na 

figura 10.1, que devem ser maior que 0,7. E também utiliza-se a significância calculada 

pelo bootstrapping apresentada na figura10.2, que deve ser maior 1,96. 

Em relação à carga fatorial, para essa sub-amostra serão excluídos as seguintes 

variáveis: Apoio_Dir_4, Planej_TI_1; Planej_TI_2; Imp_UP2. Sendo que a próxima 

seção analisa essa exclusão e nesta seção continua a análise. 

Tabela 10.7 – Validade Convergente para Modelo Original por Setor Adm  
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,2215 0,4361 0,7686 
imp-down 0,7054 0,8981 0,8406 
imp-prod 0,7746 0,9449 0,9270 
imp-up 0,7664 0,9582 0,9489 

performance 0,7994 0,9727 0,9677 
qualid-tec 0,6184 0,8644 0,8020 

 



 

 

141 

Para verificação da Validade Convergente utiliza-se os valores apresentados na Tabela 

10.7. Os valores são da Variância Média Extraída (VME ou AVE), Confiabilidade 

Composta e Alfa de Cronbach. 

Em relação ao construto Governança nota-se que não apresentou os valores adequados 

para AVE e Confiabilidade Composta. O que comprova a necessidade do ajuste para 

esse construto. Sendo que os outros construtos apresentam os valores dentro dos 

parâmetros aceitos pela literatura (PEREZ, 2006). A Variância Média Extraída e a 

Confiabilidade Composta devem estar acima de 0,5. E os valores do alpha devem estar 

pelo menos acima de 0,7. Tudo isso demonstrando a Validade Convergente desses 

Construtos. 

Tabela 10.8 – Validade Discriminante para Modelo Original Setor Adm  
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança   0,4706                 -                  -                   -                   -    0 
    imp-down  (0,3470)      0,8399                 -                   -                   -    0 
    imp-prod  (0,5807)      0,5562       0,8801                 -                   -    0 
      imp-up  (0,4572)      0,8002       0,7779       0,8754                 -    0 
performance  (0,4305)      0,8989       0,6501       0,8296       0,8941  0 
  qualid-tec  (0,0085)      0,4153       0,3565       0,5204       0,4002  0,78638 

 

Pode-se considerar que o modelo é parcialmente adequado quanto à sua validade 

discriminante, visto que os construtos Performance e Impactos da TI na CS no segmento 

Downstream não apresentaram os valores adequados. Isso demonstra que os construtos 

não estão medindo situações diferentes e então necessitariam readequação.  

O quadro 10.1 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que o construto 

Governança não apresentou a esperada influência direta e positiva nos impactos da TI 

na CS. 

Quadro 10.1 – Verificação de hipóteses do Modelo Original Setor Adm  
 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

 

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na Verificada 
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CS no segmento Upstream 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Não Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Não Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Não Verificada 

 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

 

Para validade do Modelo Estrutural utiliza-se os coeficientes dos caminhos que foram 

adequados, excluindo-se os caminho da Governança para os impactos. Os valores do R2 

apresentados na figura 10.1 são adequados e com o destaque da variância explicada da 

Performance de 84,9%. Todavia devido à situação do construto governança poder-se-ia 

classificar o modelo como moderadamente válido. Onde o modelo apresenta validade 

mas em não em todos quesitos. Por isso a próxima seção desse capítulo é validação do 

Modelo Original por Setor Administrativo com ajustes. 

10.2.1.1 Modelo Original por Setor Administrativo após Ajustes 

A figura 10.3 apresenta o processamento PLS apresentando os coeficientes de carga dos 

fatores, a intensidade da relação e o coeficiente de variância explicada. 
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Figura 10.3 Modelo Original por Setor – Administrativo – 
Cálculo PLS – após ajustes 

Para essa análise foram retiradas as variáveis: Apoio_Dir_4, Planej_TI_1; Planej_TI_2; 

Imp_UP2.  Avaliando as cargas fatoriais apresentadas na figura 10.3 e significância 

apresentada na figura 10.4 pode-se afirma que o Modelo Original por setor 

Administrativo tem Validade de Mensuração. 
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Figura 10.4 Modelo Original por Setor – Administrativo – Cálculo 
Bootstrapping – Após ajustes 

Para verificação da Validade Convergente utiliza-se os valores apresentados na Tabela 

10.9. Os valores são da Variância Média Extraída (VME ou AVE), Confiabilidade 

Composta e Alfa de Cronbach. 

Tabela 10.9 – Validade Convergente para Modelo 
Original por Setor Adm – após ajustes 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,6960 0,8728 0,7823 
imp-down 0,8955 0,9625 0,9412 
imp-prod 0,7737 0,9446 0,9270 
imp-up 0,7664 0,9582 0,9489 

performance 0,7994 0,9727 0,9677 
qualid-tec   0,6167 0,8634 0,8020 

 

Todos construtos apresentaram os valores dentro dos parâmetros aceitos pela literatura. 

A Variância Média Extraída e a Confiabilidade Composta devem estar acima de 0,5. E 
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os valores do alpha devem estar pelo menos acima de 0,7. Tudo isso demonstrando a 

Validade Convergente dos Construtos após os ajustes. 

Tabela 10.10 – Validade Discriminante para Modelo Original por Setor Adm – 
após ajustes 

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8343      
    imp-down  -0,1662 0,9463     
    imp-prod  -0,3287 0,5793 0,8796    
      imp-up  -0,1992 0,8084 0,7794 0,8754    
performance  -0,1600 0,9149 0,6522 0,8292       0,9041    -    
  qualid-tec  0,2998 0,3801 0,3668 0,5237       0,4025       0,7853 

 

Com a apresentação da tabela 10.10, comprova-se que com os ajustes o modelo 

alcançou a Validade Discriminante. Pois, agora sim cada valor da diagonal (raiz de 

AVE) é maior que sua respectiva linha e coluna (correlação entre os construtos). 

 O quadro 10.2 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que o construto 

Governança não apresentou a influência direta e positiva nos impactos da TI na CS 

mesmos após os ajustes 

Quadro 10.2 – Verificação de hipóteses do Modelo Original Setor Adm 
– após ajustes 

 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

 

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Não Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Não Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Não Verificada 
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Influência dos Impactos da TI  na Performance 

 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

Para validade do Modelo Estrutural utiliza-se os coeficientes dos caminhos que foram 

adequados, excluindo-se os caminho da Governança para os impactos. Os valores do R2 

apresentados na figura 10.3 são adequados e com o destaque da variância explicada da 

Performance de 86,5%. Todavia devido à situação do construto governança poder-se-ia 

classificar o modelo como moderadamente válido. 

10.2.2 Modelo Original por Setor TI-CS 

A figura 10.5 apresenta o Modelo Original com o processamento PLS. Nota-se uma 

influência maior da Governança nos impactos da TI na CS. E uma influência maior do 

Impacto da TI na CS no segmento Downstream em relação à Performance. 
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Figura 10.5 Modelo Original por Setor – TI/CS – Cálculo PLS 

A figura 10.6 demonstra a saída do software para opção Bootstrapping que indica a 

estatística-t para as cargas e caminhos.  As figuras 10.5 e 10.6 apresentam os dados 

necessários para a Validação do Modelo de Mensuração. No sentido de possibilitarem a 

confirmação de que todos itens ligados aos construtos são válidos. 
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Figura 10.6 Modelo Original por Setor – TI/CS – Cálculo Bootstrapping 

Para verificação da Validade Convergente utiliza-se os valores apresentados na Tabela 

10.11. Os valores são da Variância Média Extraída (VME ou AVE), Confiabilidade 

Composta e Alfa de Cronbach. Sendo que todos encontram-se nos parâmetros 

necessários para garantir a Validade Convergente 

Tabela 10.11 – Validade Convergente para Modelo Original por Setor TI-CS 
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,6794 0,9266 0,9044 
imp-down 0,7692 0,9300 0,8991 
imp-prod 0,6977 0,9202 0,8921 
imp-up 0,6990 0,9419 0,9277 

performance 0,6411 0,9412 0,9294 
qualid-tec 0,5688 0,8402 0,7476 

 

De acordo com a tabela 10.12, pode-se considerar que o modelo tem validade 

discriminante, visto que os construtos apresentaram os valores adequados. Isso 
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demonstra que os construtos estão medindo situações diferentes e não necessitariam de 

readequação.  

Tabela 10.12 – Validade Discriminante  para Modelo Original por Setor TI-CS 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança       0,8243                 -                  -                  -                  -                   -   
    imp-down       0,6339       0,8770                 -                  -                  -                   -   
    imp-prod       0,5119       0,7860       0,8353                 -                  -                   -   
      imp-up       0,5830       0,6955       0,7213       0,8361                 -                   -   
performance       0,5277       0,7365       0,7229       0,6902       0,8007                 -   
  qualid-tec       0,6362       0,5578       0,5356       0,5058       0,4496       0,7542  

 

O quadro 10.3 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que o construto 

Governança não apresentou a esperada influência direta e positiva nos impactos da TI 

na CS. 

Quadro 10.3 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Setor TI-CS 
 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

 Para verificação da validade do Modelo Estrutural utilizam-se os coeficientes dos 

caminhos. E pode-se afirmar que todos foram adequados. Os valores do R2 
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apresentados na figura 10.5 são adequados e com o destaque da variância explicada da 

Performance de 62,6. Por tudo isso classifica-se o modelo com válido. 

10.2.3 Modelo Original por Região Sul 

Na figura 10.7 estão apresentados os resultados do processamento PLS para o Modelo 

Original aplicado à sub-amostra Região Sul. Nota-se a maior influência da Governança 

nos impactos da TI na CS, principalmente no segmento Donwstream. E destaca-se o 

segmento Produção na relação de influência na Performance. 
 

 

Figura 10.7 Modelo Original por Região Sul – Cálculo PLS 
 

  

O processamento da opção Bootstrapping do Modelo Original em relação à Região Sul 

está apresentado na tabela 10.8. Os dados apresentados permitem afirmar que o Modelo 

de Mensuração tem validade, visto que nenhum item é necessário excluir. 
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Figura 10.8 Modelo Original por Região Sul – Cálculo Bootstrapping 

Para verificação da Validade Convergente utiliza-se os valores apresentados na Tabela 

10.13. Os valores são da Variância Média Extraída (VME ou AVE), Confiabilidade 

Composta e Alfa de Cronbach. Pelos valores apresentados pode-se afirma que o modelo 

em questão apresenta Validade Convergente. 

Tabela 10.13 – Validade Convergente para Modelo Original por Região Sul 
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,5961 0,8974 0,8617 
imp-down 0,7522 0,9237 0,8892 
imp-prod 0,8475 0,9652 0,9549 
imp-up 0,7348 0,9509 0,9394 

performance 0,6318 0,9388 0,9261 
qualid-tec 0,6420 0,8774 0,8138 

 

Pode-se considerar que o modelo é moderadamente adequado quanto à sua validade 

discriminante, visto que só teve dois construtos não totalmente dentro dos parâmetros 

necessários. Os quais foram Performance e Imp-Prod.  
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Tabela 10.14 – Validade Discriminante  para Modelo Original por Região Sul 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança       0,7721                 -                  -                  -                  -                   -   
    imp-down       0,6353       0,8673                 -                  -                  -                   -   
    imp-prod       0,6156       0,8592       0,9306                 -                  -                   -   
      imp-up       0,5328       0,6874       0,7092       0,8512                 -                   -   
performance       0,5624       0,7914       0,8090       0,6682       0,7949                 -   
  qualid-tec       0,6855       0,5362       0,5541       0,4721       0,4725  0,8012 

O quadro 10.4 apresenta a verificação das hipóteses. Onde apresentam-se todas 

hipóteses verificadas, já que todos caminho apresentaram estatisticamente significantes. 

Quadro 10.4 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Região Sul  
 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

 

Considera-se o modelo apresentado com a devida Validade Estrutural, visto os 

caminhos serem válidos e os adequados valores de R2. Com tudo isso considera-se o 

Modelo Original por Setor de TI e CS como válido. 

 



 

 

153 

10.2.4 Modelo Original por Região Sudeste 

A figura 10.9 apresenta os resultados do PLS para o Modelo Original por Região 

Sudeste. Poder-se-ia classificar com equilibrada a influência de Governança e 

Qualidade Técnica nos Impactos da TI na CS. E maior influência de Impacto da TI na 

CS segmento Upstream em relação à Performance.  
 

 

Figura 10.9 Modelo Original por Região Sudeste – Cálculo PLS 

A figura 10.7 revela os cálculos da opção Bootstrapping do software PLS. Com essa 

figura e a anterior é possível afirmar que é válido o Modelo de Mensuração. 



 
 
 
 

 

154 

 

Figura 10.10 Modelo Original por Região  Sudeste – Cálculo Bootstrapping 
 

Para verificação da Validade Convergente utiliza-se os valores apresentados na Tabela 

10.15. Os valores são da Variância Média Extraída (VME ou AVE), Confiabilidade 

Composta e Alfa de Cronbach. 

Tabela 10.15 – Validade Convergente para Modelo Original por Região Sudeste 
 AVE Confiabilidade Composta Cronbachs Alpha 

governança 0,7714 0,9527 0,9404 
imp-down 0,8040 0,9424 0,9191 
imp-prod 0,5831 0,8740 0,8273 
imp-up 0,7020 0,9426 0,9285 

performance 0,6576 0,9450 0,9340 
qualid-tec 0,5145 0,8076 0,6928 

 

Os construtos apresentam os valores dentro dos parâmetros aceitos pela literatura 

(PEREZ, 2006). A Variância Média Extraída e a Confiabilidade Composta devem estar 
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acima de 0,5. E os valores do alpha devem estar pelo menos acima de 0,7. Tudo isso 

demonstrando a Validade Convergente desses Construtos. 

Tabela 10.16 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Região  Sudeste 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8783 - - - - - 
    imp-down  0,6415 0,8967 - - - - 
    imp-prod  0,4968 0,7766 0,7636 - - - 
      imp-up  0,6618 0,7351 0,7916 0,8379 - - 
performance  0,5489 0,7624 0,7448 0,8090 0,8109 - 
  qualid-tec  0,6880 0,6641 0,5410 0,5786 0,5290 0,7173 

 

Conforme a tabela 10.16, pode-se considerar que o modelo é parcialmente adequado 

quanto à sua validade discriminante, visto que os construtos Performance e Impactos da 

TI na CS no segmento Downstream e Produção não apresentaram os valores adequados. 

Isso demonstra que os construtos não estão medindo situações diferentes e então 

necessitariam readequação.  

O quadro 10.5 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que todas foram 

verificadas. 

Quadro 10.5 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Região  Sudeste 
 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

 

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 
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H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

Para validade do Modelo Estrutural utilizam-se os coeficientes dos caminhos que foram 

adequados. Os valores do R2 apresentados na figura 10.9 são adequados e com o 

destaque da variância explicada da Performance de 71,9%. Todavia devido à situação da 

Validade Discriminante poder-se-ia classificar o modelo como moderadamente válido. 

Onde o modelo apresenta validade mas em não em todos quesitos.  

10.2.5 Modelo Original por Tamanho de 50 até 200 funcionários 

A figura 10.11 apresenta os cálculos do processamento do software PLS para o Modelo 

Original por Tamanho de 50 a 200 funcionários. Pode-se afirmar que a influência da 

Governança é maior que Qualidade Técnica nos Impactos da TI na CS. E maior 

influência de Impacto da TI na CS segmento Downstream em relação à Performance.  
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Figura 10.11 Modelo Original por Tamanho de 50 a 200 empregados – Cálculo 
PLS 

 

Para validação do Modelo de Mensuração utiliza-se a carga fatorial apresentada na 

figura 10.11, que devem ser preferencialmente maior que 0,7. E também utiliza-se a 

significância calculada pelo bootstrapping apresentada na figura10.12, que deve ser 

maior 1,96. De acordo com os valores apresentados pode-se considerar o Modelo de 

Mensuração válido. 
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Figura 10.12 Modelo Original por Tamanho de 50 a 200 
empregados – Cálculo Bootstrapping 

 

Para verificação da Validade Convergente utiliza-se os valores apresentados na Tabela 

10.17. Os valores são da Variância Média Extraída (VME ou AVE), Confiabilidade 

Composta e Alfa de Cronbach. O modelo pode-se considerar com uma Validade 

Convergente moderada visto o valor AVE para Qualidade-Técnica, que está um pouco 

abaixo do parâmetro de 0,5. E também um pouco abaixo do esperado para o alpha. 

Tabela 10.17 – Validade Convergente para Modelo Original por Tamanho de 50 
até 200 funcionários 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,7045 0,9342 0,9161 
imp-down 0,8100 0,9445 0,9214 
imp-prod 0,7771 0,9455 0,9270 
imp-up 0,7165 0,9463 0,9333 

performance 0,6512 0,9433 0,9318 
qualid-tec 0,4434 0,7605 0,5882 
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A tabela 10.18 apresenta os valores que confirmam a Validade Discriminante  do 

Moldelo Original por Tamanho de 50 até 200 empregados. 

Tabela 10.18 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Tamanho de 50 
até 200 funcionários 

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8393 - - - - - 
    imp-down  0,6948 9,9000 - - - - 
    imp-prod  0,5452 0,8509 0,8815 - - - 
      imp-up  0,5945 0,7535 0,7603 0,8465 - - 
performance  0,5053 0,7514 0,7405 0,7091 0,9070 - 
  qualid-tec  0,6411 0,6155 0,5274 0,5576 0,3574 0,6659 

 

O quadro 10.6 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se todas hipóteses 

foram verificadas adequadamente. 

Quadro 10.6 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Tamanho de 50 até 
200 funcionários 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 



 
 
 
 

 

160 

Considera-se o Modelo Estrutural válido visto seus caminhos e o coeficiente de variação 

da Performance de 62,8%. Por tudo isso considera-se o Modelo Válido mas com a única 

ressalva da Validade Convergente em termo de Qualidade Técnica. 

10.2.6 Modelo Original por Tamanho com mais de 200 funcionários 

A figura 10.13 apresenta os cálculos do processamento do software PLS para o Modelo 

Original por Tamanho em mais de 200 funcionários. Pode-se afirmar que a influência da 

Governança é maior nos Impactos da TI na CS. E maior influência de Impacto da TI na 

CS segmento Downstream em relação à Performance.  

Figura 10.13 Modelo Original por Tamanho com mais de 200 empregados – 
Cálculo PLS 

 

A tabela 10.14 apresenta os valores do processamento Bootstrapping. Com esses 

valores juntamente com os valores apresentados na figura 10.13 pode-se analisar a 

validade do Modelo de Mensuração. Pode-se considerá-lo válido. Mas fazendo a 

ressalva de uma carga fatorial que ficou próximo de 0,6 (Planej_TI_1). 
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Figura 10.14 Modelo Original por Tamanho com mais de 200 empregados 

–  Cálculo Bootstrapping 
 

Avaliando-se os valores da tabela 10.19 pode-se considerar o Modelo Original por 

Tamanho com mais de 200 funcionários válido em termos de Validade Convergente. 

Tabela 10.19 – Validade Convergente para Modelo Original por Tamanho com 
mais de 200 funcionários 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,6368 0,9118 0,8824 
imp-down 0,7094 0,9061 0,8595 
imp-prod 0,6261 0,8922 0,8546 
imp-up 0,6826 0,9375 0,9216 

performance 0,5784 0,9246 0,9077 
qualid-tec 0,7222 0,9122 0,8717 

 

A tabela 10.20 apresenta os valores para possibilitar a avaliação da Validade 

Discriminante. 
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Tabela 10.20 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Tamanho com 
mais de 200 funcionários  

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,7980 - - - - 0 
    imp-down  0,5524 0,8423 - - - 0 
    imp-prod  0,5121 0,7356 0,7913 - - 0 
      imp-up  0,5617 0,6282 0,6894 0,8262 - 0 
performance  0,5642 0,8416 0,7509 0,6644 0,7605 0 
  qualid-tec  0,6667 0,5579 0,5762 0,4445 0,5562 0,8498 

 

Pode-se considerar que o modelo é parcialmente adequado quanto à sua validade 

discriminante, visto que os construtos Performance e Impactos da TI na CS no segmento 

Downstream não apresentaram os valores adequados. Isso demonstra que os construtos 

não estão medindo situações diferentes e então necessitariam readequação.  

Quadro 10.7 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Tamanho com 
mais de 200 funcionários 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

O quadro 10.7 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que todas foram 

verificadas. 
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Pode-se considerar válido o Modelo Estrutural levando-se em consideração a 

intensidade dos caminhos e o R2 da Performance de 75,6. Com tudo isso considera-se o 

Modelo Original para Tamanho mais de 200 funcionários válido. Mas fazendo-se a 

ressalva da Validade Discriminante. 

10.2.7 Modelo Original por Mercado Regional/Estadual 

A figura 10.15 apresenta os cálculos do processamento do software PLS para o Modelo 

Original por Mercado Regional e Estadual. Pode-se afirmar que a influência da 

Qualidade Técnica nos Impactos da TI na CS é a maior. E maior influência de Impacto 

da TI na CS segmento Upstream em relação à Performance.  

 

 

Figura 10.15 Modelo Original por Mercado Regional/Estadual – 
Cálculo PLS 

A figura 10.16 apresenta os valores da opção bootstrapping para o Modelo Original por 

Mercado Regional/Estadual. 
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Figura 10.16 Modelo Original por Mercado Regional/Estadual – Cálculo 
Bootstrapping 

Para validação do Modelo de Mensuração utiliza-se a carga fatorial apresentada na 

figura 10.15, que devem ser maior que 0,7. E também utiliza-se a significância 

calculada pelo bootstrapping apresentada na figura10.16, que deve ser maior 1,96. 

Em relação à carga fatorial, para essa sub-amostra serão excluídos as seguintes 

variáveis: Imp_Prod_5, Perform_1; Perform_2; Perform_6 ; Perform_8; Imp_Up_6; 

Imp_Up2; Qualid_TI_3; Imp_Prod_6. Sendo que a próxima seção analisa essa exclusão 

e nesta seção continua a análise. 

Tabela 10.21 – Validade Convergente para Modelo Original por Mercado 
Regional/Estadual 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,6458 0,9155 0,8913 
imp-down 0,5468 0,8236 0,7626 
imp-prod 0,3481 0,6896 0,6401 
imp-up 0,5274 0,8852 0,8509 

performance 0,4018 0,8476 0,8189 
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qualid-tec 0,4286 0,7470 0,5798 
 

A tabela 10.21 apresenta os valores para avaliação da Validade Convergente. Onde os 

construtos de Impacto da TI na CS no segmento Produção, Qualidade Técnica em TI e 

Performance apresentaram valores abaixo do esperado para Variância Media Extraída. 

Tabela 10.22 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Mercado 
Regional/Estadual 

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8036 - - - - - 
    imp-down  0,5302 0,7395 - - - - 
    imp-prod  0,2880 0,5534 0,5900 - - - 
      imp-up  0,3157 0,2537 0,4858 0,7262 - - 
performance  0,2587 0,3675 0,4234 0,5121 0,6339 - 
  qualid-tec  0,4971 0,5044 0,5931 0,3955 0,2907 0,6547 

 

Pode-se considerar que o Modelo Original por Mercado Regional/Estadual em termos 

de Validade Discriminante é válido. Significando que os construtos estão medindo 

situações diferentes. 

Quadro 10.8 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Mercado 
Regional/Estadual 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Não Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a Não Verificada 
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performance da Cooperativa 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Não Verificada 

O quadro 10.8 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que as hipóteses H1e, 

H2b e H2c não foram verificadas. 

Em relação à validade do Modelo Estrutural considera-se moderadamente válido. Visto 

as hipóteses que não foram verificadas. E o Modelo Original por Mercado 

Regional/Estadual pode considerar moderadamente válido, visto as questões da 

Validade Convergente e das hipóteses não verificadas. 

10.2.7.1 Modelo Original por Mercado Regional/Estadual – após ajustes 

A figura 10.17 apresenta os cálculos após ajustes do processamento do software PLS 

para o Modelo Original por Mercado Regional e Estadual. Pode-se afirmar que a 

influência da Qualidade Técnica nos Impactos da TI na CS é a maior. E maior 

influência de Impacto da TI na CS segmento Produção em relação à Performance.  
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Figura 10.17 Modelo Original por Mercado Regional/Estadual – Após 

Ajustes –  Cálculo PLS 

 

Na tabela 18 encontra-se o resultado do processamento bootstrapping para o Modelo 

Original por Mercado Regional/Estadual após ajustes. 
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Figura 10.18 Modelo Original por Mercado Regional/Estadual – 
Após Ajustes –  Cálculo Bootstrapping 

Após ajustes pode-se afirmar que o Modelo de Mensuração Original por Mercado 

Regional/Estadual após ajustes é válido. 

Para verificação da Validade Convergente utiliza-se os valores apresentados na Tabela 

10.23. Os valores são da Variância Média Extraída (VME ou AVE), Confiabilidade 

Composta e Alfa de Cronbach. 

Tabela 10.23 – Validade Convergente para Modelo Original por Mercado 
Regional/Estadual - após ajustes 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,6466 0,9158 0,8913 
imp-down 0,6468 0,8455 0,7844 
imp-prod 0,5316 0,7728 0,6065 
imp-up 0,5746 0,8896 0,8523 

performance 0,7213 0,9117 0,8830 
qualid-tec 0,4963 0,7471 0,5100 
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Os valores apresentados pela tabela 10.24 demonstram a Validade Convergente desses 

Construtos. Considerando-se a Qualidade Técnica no limite mínimo. 

Tabela 10.24 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Mercado 
Regional/Estadual  - após ajustes 

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8041 - - - - - 
    imp-down  0,5426 0,8042 - - - - 
    imp-prod  0,2636 0,5306 0,7291 - - - 
      imp-up  0,3494 0,2562 0,4974 0,7580 - - 
performance  0,1398 0,3116 0,5154 0,4686 0,8493 - 
  qualid-tec  0,5144 0,5126 0,5662 0,4161 0,1879 0,7045 

Pode-se considerar que o modelo é adequado quanto à sua validade discriminante, visto 

que os construtos apresentaram os valores adequados. Isso demonstra que os construtos 

estão medindo situações diferentes e então necessitariam readequação.  

Quadro 10.9 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Mercado 
Regional/Estadual - após ajustes 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Não Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Não Verificada 

O quadro 10.9 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que o construto 

Governança não apresentou a esperada influência direta e positiva no impacto da TI na 
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CS no segmento Produção. E caminho entre o Impacto da TI na CS no segmento 

Downstream e Performance. 

Para validade do Modelo Estrutural utilizam-se os coeficientes dos caminhos que foram 

adequados, excluindo-se os caminho das hipóteses não verificadas. Os valores do R2 

apresentados na figura 10.17 são adequados.Por isso classifica-se o modelo como 

moderadamente válido.  

10.2.8 Modelo Original por Mercado Internacional/Nacional 

Na figura 10.19 apresenta os cálculos do processamento do software PLS para o Modelo 

Original por Mercado Nacional e Internacional. Pode-se afirmar que a influência da 

Governança nos Impactos da TI na CS é a maior. E maior influência de Impacto da TI 

na CS segmento Downstream em relação à Performance.  
 

 

Figura 10.19 Modelo Original por Mercado Nacional/Internacional – 
Cálculo PLS 
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A tabela 10.20 apresenta o Modelo Original por Mercado Nacional/Internacional com o 

processamento bootstrapping. 

 

Figura 10.20 Modelo Original por Mercado Nacional/Internacional – 
Cálculo Bootstrapping 

Para validação do Modelo de Mensuração utiliza-se a carga fatorial apresentada na 

figura 10.19, que devem ser preferencialmente maior que 0,7. E também utiliza-se a 

significância calculada pelo bootstrapping apresentada na figura10.20, que deve ser 

maior 1,96. Por tudo isso considera-se válido o Modelo Original de Mensuração por 

Mercado Nacional/Internacional. 

Tabela 10.25 – Validade Convergente para Modelo Original por Mercado 
Internacional/Nacional 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs 
Alpha 

governança 0,7047 0,9342 0,9139 
imp-down 0,8292 0,9509 0,9307 
imp-prod 0,8429 0,9641 0,9534 
imp-up 0,7643 0,9577 0,9483 

performance 0,7446 0,9632 0,9569 
qualid-tec 0,6107 0,8622 0,7924 
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Para verificação da Validade Convergente utiliza-se os valores apresentados na Tabela 

10.25. Os valores são da Variância Média Extraída (VME ou AVE), Confiabilidade 

Composta e Alfa de Cronbach. Os valores indicam que o modelo apresenta Validade 

Convergente. 

Tabela 10.26 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Mercado 
Internacional/Nacional  

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança       0,8395                 -                  -                  -                  -                   -   
    imp-down       0,6993       0,9106                 -                  -                  -                   -   
    imp-prod       0,6255       0,8607       0,9181                 -                  -                   -   
      imp-up       0,6933       0,8272       0,8000       0,8742                 -                   -   
performance       0,6424       0,8550       0,8395       0,7588       0,8629                 -   
  qualid-tec       0,7374       0,6255       0,5784       0,5897       0,5036       0,7815  

 

Pode-se considerar que o modelo é adequado quanto à sua validade discriminante, visto 

que os construtos apresentaram os valores adequados.  

Quadro 10.10 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Mercado 
Internacional/Nacional 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 
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H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

O quadro 10.10 apresenta a verificação das hipóteses. Destaca-se que todas hipóteses 

foram verificadas. 

Considerando os caminhos do Modelo Estrutural, as hipóteses verificadas e os valores 

do R2 afirma-se que o Modelo Estrutural é válido. E levando isso em consideração e as 

validações do Modelo de Mensuração considera-se o Modelo Original por Mercado 

Nacional e Internacional como válido. 

10.2.9 Modelo Original por Tempo de Existência até 30 anos 

A figura 10.21 apresenta o processamento PLS para o Modelo Original por Tempo de 

Existência até 30 anos. Pode-se afirmar que a influência da Qualidade Técnica nos 

Impactos da TI na CS é a maior. E maior influência de Impacto da TI na CS segmento 

Produção em relação à Performance.  
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Figura 10.21 Modelo Original por Tempo de Existência até 30 anos – 
Cálculo PLS 

O modelo Original por Tempo de Existência até 30 anos processados pela opção 

bootstrapping está apresentado na figura 10.22. 

 

Figura 10.22 Modelo Original por Tempo de Existência até 30 anos – 
Cálculo Bootstrapping 

Em relação à carga fatorial, para essa sub-amostra serão excluídos as seguintes 

variáveis:  Planej_TI_1; Qualid_Tec_1; Qualid_Tec_4; Imp_UP1; Imp_UP2; 

Imp_Down3 e Perform_8. Sendo que a próxima seção analisa essas exclusões e nesta 

seção continua a análise. 

Tabela 10.27 – Validade Convergente para Modelo Original por Tempo de 
Existência até 30 anos 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,5750 0,8812 0,8247 

imp-down 0,6543 0,8821 0,8255 

imp-prod 0,7274 0,9300 0,9077 

imp-up 0,5573 0,8968 0,8771 
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performance 0,5855 0,9255 0,9090 

qualid-tec 0,4623 0,7714 0,6356 

 

Em relação ao construto Qualidade Técnica em TI nota-se que não apresentou os 

valores esperados adequados para AVE e Alpha. Então pode-se considerar uma validade 

discriminante parcial. 

Tabela 10.28 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Tempo de 
Existência até 30 anos 

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  

     0,7583  
               
-                   -                 -                  -    

               
-    

    imp-down  

     0,4639  
     
0,8089                 -                 -                  -    

               
-    

    imp-prod  

     0,1750  
     
0,8129       0,8529                -                  -    

               
-    

      imp-up  

   (0,0262) 
     
0,6661       0,8107      0,7465                -    

               
-    

performance  

     0,2434  
     
0,5627       0,7510      0,4900      0,7652  

               
-    

  qualid-tec  

     0,5996  
     
0,6378       0,4912      0,4165      0,4481       0,6799 

 

Pode-se considerar que o modelo é parcialmente adequado quanto à sua validade 

discriminante, visto que os construtos Impactos da TI na CS nos segmentos 

Downstream e Produção não apresentaram os valores adequados. Isso demonstra que os 

construtos não estão medindo situações diferentes e então necessitariam readequação.  

Quadro 10.11 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Tempo de 
Existência até 30 anos 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Não Verificada 
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H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Não Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Não Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Não Verificada 

O quadro 10.11 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que o construto 

Governança não apresentou a esperada influência direta e positiva nos impactos da TI 

na CS nos segmentos Upstream e Produção. Também não foi verificado o caminho 

entre Segmento Produção e Performance. 

Levando em consideração as hipóteses não verificadas pode-se classificar o Modelo 

Estrutural como parcialmente válido. E em relação ao modelo visto também os ajustes 

que serão feitos classifica-se como parcialmente válido. 

10.2.9.1 Modelo Original por Tempo de Existência até 30 anos – após ajustes 

A figura 10.23 apresenta os ajustes do Modelo Original por Tempo de Existência até 30 

anos pelo processamento PLS. Nota-se a maior influência da Qualidade Técnica de TI 

nos Impactos da TI. E fica evidente a maior influência positiva do Impacto da TI na CS 

segmento Produção na Performance. 
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Figura 10.23 Modelo Original por Tempo de Existência – até 30 anos – 

Cálculo PLS 

A figura 10.24 apresenta o Modelo Original por Tempo de Existência com até 30 anos 

após os ajustes. Justamente pelos ajustes, ou seja pela eliminação de alguns itens 

relacionados aos construtos, é agora possível afirmar que o Modelo de Mensuração tem 

validade. 
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Figura 10.24 Modelo Original por Tempo de Existência – até 30 anos – 
Cálculo Bootstrapping 

Para verificação da Validade Convergente utiliza-se os valores apresentados na Tabela 

10.29. Os valores são da Variância Média Extraída (VME ou AVE), Confiabilidade 

Composta e Alfa de Cronbach. Os valores da tabela indicam que o Modelo de 

Mensuração é apresenta Validade Convergente. 

Tabela 10.29 – Validade Convergente para Modelo 
Original por Tempo de Existência até 30 anos – após 

ajustes 
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,6962 0,9194 0,8932 
imp-down 0,7580 0,9036 0,8469 
imp-prod 0,7260 0,9295 0,9077 
imp-up 0,6034 0,9011 0,8726 

performance 0,6811 0,9372 0,9219 
qualid-tec 0,6271 0,7708 0,4057 

 

A Tabela 30 demonstra os valores para avaliação da Validade Discriminante dos 

Construtos para o Modelo Original por Tempo até 30 anos. 
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Tabela 10.30 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Tempo de 
Existência até 30 anos – após ajustes 

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8344 - - - - - 
    imp-down  0,4058 0,8706 - - - - 
    imp-prod  0,1668 0,8206 0,8521 - - - 
      imp-up  (0,0322) 0,7127 0,8122 0,7768 - - 
performance  0,2205 0,4787 0,6860 0,4308 0,8253 - 
  qualid-tec  0,5936 0,6561 0,5260 0,4699 0,3561 0,7919 

 

Pode-se considerar que o modelo é parcialmente adequado quanto à sua validade 

discriminante, visto que os construtos Impactos da TI na CS nos segmentos Upstream 

com Produção não apresentou o valores adequado. Isso demonstra que os construtos não 

estão medindo situações diferentes e então necessitariam readequação.  

O quadro 10.12 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que o construto 

Governança não apresentou a esperada influência direta e positiva nos impactos da TI 

na CS nos segmentos Upstream e Produção. E também o Impacto da TI na CS no 

segmento Upstream em relação à Performance. 

Quadro 10.12 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Tempo de 
Existência até 30 anos – após ajustes 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Não Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Não Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Não Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 
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H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

  

Para validade do Modelo Estrutural utilizam-se os coeficientes dos caminhos que foram 

adequados, excluindo-se os caminho da Governança para os impactos TI na CS nos 

segmentos na Upstream e Produção. E o caminho Imp-Up e Performance. Os valores do 

R2 apresentados na figura 10.29 são adequados. Todavia devido à situação das 

hipóteses não verificada poder-se-ia classificar o modelo como moderadamente válido. 

Onde o modelo apresenta validade mas em não em todos quesitos.  

10.2.10 Modelo Original por Tempo de Existência com mais de 30 anos 

A tabela 10.25 expõe os valores resultantes dos cálculos PLS para Modelo Original – 

Tempo de Existência mais de 30 anos. Esses resultados revela que Governança é o 

antecedente com maior influência nos Impactos da TI na CS. E os segmentos 

Downstream e Upstream da CS são os mais influentes na Performance. 
 

 

Figura 10.25 Modelo Original por Tempo de Existência com mais de 30 
anos – Cálculo PLS 
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A tabela 10.26 apresenta o processamento da opção bootstrapping do Modelo Original 

por Tempo de Existência com mais de 30 anos. 
 

 

Figura 10.26 Modelo Original por Tempo de Existência com mais de 
30 anos –  Cálculo Bootstrapping 

 

Para validação do Modelo de Mensuração utiliza-se a carga fatorial apresentada na 

figura 10.25, que devem ser maior que 0,7. E também utiliza-se a significância 

calculada pelo bootstrapping apresentada na figura10.26, que deve ser maior 1,96. Os 

valores apresentados confirmam que é válido o Modelo de Mensuração. 

Tabela 10.31 – Validade Convergente para Modelo Original por Tempo de 
Existência com mais de 30 anos  

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,7153 0,9376 0,9198 
imp-down 0,8037 0,9423 0,9182 
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imp-prod 0,6911 0,9178 0,8888 
imp-up 0,7333 0,9505 0,9389 

performance 0,6588 0,9454 0,9348 
qualid-tec 0,6366 0,8745 0,8126 

 

Os valores apresentados na tabela 10.31 permitem afirmar que o modelo tem de forma 

adequada Validade Convergente. 

Tabela 10.32 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Tempo de 
Existência com mais de 30 anos  

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8458 - - - - - 
    imp-down  0,6675 0,8965 - - - - 
    imp-prod  0,5916 0,7877 0,8313 - - - 
      imp-up  0,6728 0,7001 0,7062 0,8563 - - 
performance  0,5812 0,7817 0,7337 0,7546 0,8117 - 
  qualid-tec  0,6790 0,5857 0,6088 0,5904 0,4807 0,7979 

 

A tabela 10.32 apresenta os valores relativos à Validade Discriminante. Sendo que eles 

possibilitam afirmar que o modelo apresenta Validade Discriminante. Pois os valores da 

diagonal são maiores que as colunas e linha. Ou seja a raiz de AVE é maior que as 

correlações entre os construtos. Visto que os construtos Performance e Impactos da TI 

na CS no segmento Downstream não apresentaram os valores adequados. Isso 

demonstra que os construtos não estão medindo situações diferentes e então 

necessitariam readequações. 

Quadro 10.13 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Tempo de 
Existência com mais de 30 anos 

 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

 

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 
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H1d Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na CS no segmento 
Upstream  

Verificada 

H1e Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Produção 

Verificada 

H1f Governança afeta direta e positivamente o Impacto da TI na CS no segmento 
Downstream 

Verificada 

 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

 

O Quadro 13 apresenta os resultados da verificação das hipóteses. E como esperado 

todas hipóteses foram verificadas. 

Ao final da análise pode-se afirma que para divisão da amostra em termos de 

cooperativas com mais de 30 anos o Modelo de Mensuração é válido. E da mesma 

forma considera-se o Modelo Original para Tempo de Existência mais de 30 anos como 

válido. 

Para validade do Modelo Estrutural utilizam-se os coeficientes dos caminhos que foram 

adequados, excluindo-se os caminho da Governança para os impactos. Os valores do R2 

apresentados na figura 10.25 são adequados e com o destaque da variância explicada da 

Performance de 84,9%. Todavia devido à situação do construto governança poder-se-ia 

classificar o modelo como moderadamente válido. Onde o modelo apresenta validade 

mas não em todos quesitos. Por isso a próxima seção desse capítulo é validação do 

Modelo Original por Setor Administrativo com ajustes. 
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10.3 Análise do Modelo Complementar pelas sub-amostras 

10.3.1 Modelo Complementar por Setor Administrativo 

 A tabela 10.27 apresentam os valores do processamento PLS para o Modelo 

Complementar para Setor Administrativo. Destaca-se a influência do Impacto da TI na 

CS no segmento Downstream em relação à Performance. 

 

Figura 10.27 Modelo Complementar de Mensuração por Setor – Administrativo – 
Cálculo PLS 

Na tabela 10.28 estão os resultados dos cálculos da opção bootstrapping do software 

PLS. 
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Figura 10.28 - Modelo Complementar de Mensuração por Setor – Administrativo 
– Cálculo Bootstrapping 

Apoiando-se nos dados apresentados pelas figuras 10.27 e 10.28 pode-se avaliar a 

validade do Modelo de Mensuração. No caso nota-se que devem ser excluídos os 

seguintes itens: Apoio_Dir_1; Planej_TI_1; Planej_TI2; Imp_UP2 e Qualid_TI_3. Que 

serão excluídos na próxima seção desse capítulo. 

Tabela 10.33 – Validade Convergente para Modelo Complementar por Setor 
Administrativo 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,4620 0,8331 0,7686 
imp-down 0,7040 0,8969 0,8406 
imp-prod 0,7740 0,9447 0,9270 
imp-up 0,7665 0,9582 0,9489 

performance 0,7994 0,9727 0,9677 
qualid-tec 0,6249 0,8679 0,8020 
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A tabela 10.33 apresenta os valores para avaliação da Validade Convergente. Onde o 

construto Governança apresenta um valore próximo mas abaixo do esperado para 

Variância Media Extraída. 

Tabela 10.34 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Setor 
Administrativo 

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,6797 - - - - - 
    imp-down  0,0596 0,8390 - - - - 
    imp-prod  (0,0510) 0,5658 0,8798 - - - 
      imp-up  0,0239 0,7945 0,7905 0,8755 - - 
performance  0,0914 0,9031 0,6516 0,8210 0,8941 - 
  qualid-tec  0,4634 0,3999 0,3485 0,5114 0,3879 0,7905 

 

Pode-se considerar que o Modelo Original por Setor Administrativo em termos de 

Validade Discriminante é moderadamente válido. No caso os Construtos Performance e 

Impacto da TI na CS no segmento Downstream não apresentam validade discriminante. 

Significando que os construtos não estão medindo situações diferentes. 

Quadro 10.14 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Setor 
Administrativo 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Não Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

 

 Hipóteses Complementares 

 

H2d Governança afeta direta e positivamente a Qualidade Técnica do Depto de TI Verificada 

H1e o Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente o o Verificada 
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Impacto da TI na CS no segmento Produção 

H1f Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente o Impacto 
da TI na CS no segmento Downstream 

Verificada 

 

O quadro 10.14 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que as hipóteses 

H1b foi a única não verificada. 

O Modelo Estrutural para essa divisão da amostra pode ser considerado como 

moderadamente válido. E o Modelo Complementar para Setor Administrativo também 

foi considerado como moderadamente válido a hipótese que não foi aceita, os itens que 

devem ser eliminados e problemas na validade discriminante e convergente. 

10.3.1.1 Modelo Complementar por Setor Administrativo após ajustes 

A tabela 10.29 apresentam os valores do processamento PLS para o Modelo 

Complementar para Setor Administrativo após ajustes. Destaca-se a influência do 

Impacto da TI na CS no segmento Downstream em relação à Performance. 
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Figura 10.29 Modelo Complementar de Mensuração por Setor – Administrativo – 

Cálculo PLS – após ajustes 

Na tabela 10.30 estão os resultados dos cálculos da opção bootstrapping do software 

PLS. 
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Figura 10.30 Modelo Complementar de Mensuração por Setor – Administrativo  
após ajustes – Cálculo Bootstrapping 

Apoiando-se nos dados apresentados pelas figuras 10.29 e 10.30 pode-se avaliar a 

validade do Modelo de Mensuração. No caso nota-se que a exclusão dos seguintes itens: 

Apoio_Dir_1; Planej_TI_1; Planej_TI2; Imp_UP2; foi possível validar o Modelo de 

Mensuração. 

Tabela 10.35 – Validade Convergente para Modelo Complementar por Setor 
Administrativo – após ajustes 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,7339 0,8921 0,8209 
imp-down 0,8951 0,9624 0,9412 
imp-prod 0,7741 0,9447 0,9270 
imp-up 0,7665 0,9582 0,9489 

performance 0,7994 0,9727 0,9677 
qualid-tec 0,6954 0,8718 0,7820 

 

A tabela 10.35 apresenta os valores que possibilitam a confirmação da avaliação 

positiva para Validade Convergente.  
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Tabela 10.36 – Validade Discriminante  do Modelo Original por Setor – 
Administrativo  após ajustes – após ajustes 

             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8567 0 0 0 0 0 
    imp-down  (0,1221) 0,9461 0 0 0 0 
    imp-prod  (0,0199) 0,5818 0,8798 0 0 0 
      imp-up  (0,0961) 0,8015 0,7902 0,8755 0 0 
performance  (0,0614) 0,9158 0,6518 0,8209 0,8941 0 
  qualid-tec  0,3539 0,3883 0,3842 0,5465 0,4306 0,8339 

 

Pode-se considerar que o Modelo Original por Mercado Regional/Estadual em termos 

de Validade Discriminante é moderadamente válido. No caso os Construtos 

Performance e Impacto da TI na CS no segmento Downstream não apresentam validade 

discriminante. Significando que os construtos não estão medindo situações diferentes. 

Quadro 10.15 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por Setor – 
Administrativo  após ajustes 

 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Não Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

 Hipóteses Complementares 

H2d Governança afeta direta e positivamente a Qualidade Técnica do Depto de TI Verificada 

H1e o Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente o o 
Impacto da TI na CS no segmento Produção 

Verificada 

H1f Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente o Impacto 
da TI na CS no segmento Downstream 

Verificada 

 

O quadro 10.15 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que as hipóteses 

H1b foi a única não verificada. 
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O Modelo Estrutural para essa divisão da amostra pode ser considerado como 

moderadamente válido. E o Modelo Complementar para Setor Administrativo após 

ajustes também foi considerado como moderadamente válido a hipótese que não foi 

aceita e os problemas na validade discriminante e convergente. 

10.3.2 Modelo Complementar por Setor TI-CS 

A figura 10.31 apresenta os valores do processamento do software PLS para o Modelo 

Complementar por Setor TI-CS. 

 

Figura 10.31 Modelo Complementar de Mensuração por Setor – TI/CS – Cálculo 
PLS 

A tabela 10.31 apresentam os valores do processamento PLS para o Modelo 

Complementar para Setor Administrativo. Destaca-se a influência do Impacto da TI na 

CS no segmento Downstream em relação à Performance. 

Na tabela 10.32 estão os resultados dos cálculos da opção bootstrapping do software 

PLS. 
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Figura 10.32 Modelo Complementar de Mensuração por Setor TI/CS Cálculo 
Bootstrapping 

Apoiando-se nos dados apresentados pelas figuras 10.31 e 10.32 pode-se avaliar a 

validade do Modelo de Mensuração. Todos itens dos construtos estão apresentados 

valores aceitáveis e não necessitando de exclusão. 

Tabela 10.37 – Validade Convergente para Modelo Complementar por Setor 
TI/CS 

 AVE Confiabilidade 
Composta 

Cronbachs Alpha 

governança 0,6812 0,9269 0,9044 
imp-down 0,7696 0,9301 0,8991 
imp-prod 0,6983 0,9204 0,8921 
imp-up 0,6990 0,9419 0,9277 

performance 0,6411 0,9412 0,9294 
qualid-tec 0,5707 0,8410 0,7476 

 

A tabela 10.37 apresenta os valores adequados permitindo uma avaliação positiva da 

Validade Convergente.   
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Tabela 10.38 – Validade Discriminante  do Modelo Original por  Setor TI/CS 
 governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 

governança 

0,8253 - - - - 
               
-    

imp-down 

0,6184 0,8773 - - - 
               
-    

imp-prod 

0,4981 0,7843 0,8356 - - 
               
-    

imp-up 

0,5608 0,6938 0,7220 0,8361 - 
               
-    

performance 

0,5145 0,7353 0,7204 0,6907 0,8007 
               
-    

qualid-tec 0,6451 0,5508 0,5284 0,5009 0,4419      0,7554 
 

Conforme a tabela 10.38, pode-se considerar que o Modelo Original em termos de 

Validade Discriminante é válido. Significando que os construtos estão medindo 

situações diferentes. 

Quadro 10.16 – Verificação de hipóteses do Modelo Original por  Setor TI/CS 
 Influência dos Antecedentes do Impacto da TI na CS  

H1a Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI  na 
CS no segmento Upstream 

Verificada 

H1b Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Produção 

Verificada 

H1c Qualidade Técnica do Depto de TI afeta direta e positivamente o Impacto da TI na 
CS no segmento Downstream  

Verificada 

Influência dos Impactos da TI  na Performance 

H2a Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2b Impacto Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

H2c Impacto da TI na CS no segmento Downstream afeta direta e positivamente a 
performance da Cooperativa 

Verificada 

 Hipóteses Complementares 

H2d Governança afeta direta e positivamente a Qualidade Técnica do Depto de TI Verificada 

H1e o Impacto da TI  na CS no segmento Upstream afeta direta e positivamente o o 
Impacto da TI na CS no segmento Produção 

Verificada 

H1f Impacto da TI na CS no segmento Produção afeta direta e positivamente o Impacto 
da TI na CS no segmento Downstream 

Verificada 
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O quadro 10.16 apresenta a verificação das hipóteses. Onde nota-se que todas as 

hipóteses foram verificadas. 

O Modelo Estrutural para essa divisão da amostra pode ser considerado como válido. E 

o Modelo Complementar para Setor Administrativo também foi considerado como 

válido visto que apresenta validade o  Modelo Estrutural e do Modelo de Mensuração. 

As análises seguintes do Modelo Complementar pelos aspectos de Região, Tamanho e 

Tempo de Existência estão no Apêndice F. No apêndice estão apresentadas para cada 

característica a figura com processamento PLS, depois a Validade Convergente, após 

processamento Bootstrapping e por fim Validade Discriminante. 
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11 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nessa capítulo são comparados entre si os resultados já apresentados. Busca-se um 

melhor entendimento e eventualmente vislumbrar possibilidades de readequações aos 

modelos e também pesquisas futuras.  

Primeiramente a tabela 11.1 apresenta os resultados do Modelo Original e do Modelo 

Complementar. Esses resultados estão divididos pelas sub-amostras e incluem  os 

ajustes realizados para o Modelo Original. Na seqüência a tabela 11.2 concentra a 

apresentação em dados sem ajustes. E depois tabela 11.3 expõe os resultados do Modelo 

Original divididos pelas sub-amostras e sem os ajustes. 

Esse capítulo busca averiguar:   

− Modelo de Mensuração com  ajustes concentrado-se no Modelo Original e 

− Modelo Estrutural principalmente do Modelo Original. 

Nesse contexto é interessante ressaltar que no capítulo 5 - Modelo de Pesquisa e 

Metodologia afirmou-se que o modelo Byrd e Davidson (2003) foi o ponto de partida 

para concepção do Modelo Conceitual. Mas deve-se apontar algumas diferenças dos 

resultados dessa pesquisa com os resultados da pesquisa de Byrd e Davidson (2003). No 

presente estudo no momento da análise fatorial foi necessário a junção de duas variáveis 

de antecedentes em uma (Governança). E no estudo dos autores não ocorreu dessa 

forma. Merece destaque que os autores não fizeram nenhuma sub-divisão da amostra. O 

modelo foi analisado com todos respondentes conjuntamente. Diferente do presente 

estudo que realizou a divisão em sub-amostras e assim obteve uma gama muito 

interessante de situações. Como já apresentado, caso não fosse feito as divisões da 

amostra, não se teria investigado a riqueza dos dados. Além disso, o estudo divulgado 

não apresenta outros detalhes para maiores comparações, como por exemplo a 

correlação obtida entre os construtos.  
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Tabela 11.1 – Comparação dos Modelos nas sub-amostras com ajustes  
  Setor Região Tamanho Mercado Tempo de Existência 

Sub-amostra  Adm   TI/CS   Sul Sudeeste    50 a 200 Mais de 200  Reg/ Estad Nac/Int   Até 30 Anos Mais 30 anos 

         67% 
64% 
78% 

Maior 
Nac/Int 
Antiga 

71% 
59% 
64% 

Menor 
Reg/Estad
Antiga 

51% 
53% 
59% 

Sudeste 
Reg/Estad 
Antiga 

73% 
68% 
80% 

Sul 
Nac/Int 
Antiga 

48,5% 
48,5% 
61% 
73% 

Reg Sul 
Sudeste 
Menor 
Antiga 

63% 
24% 
60% 
70% 

Reg Sul 
Sudeste 
Maior 
Antiga 

41,7% 
41,7% 
67% 
61% 

Reg Sul 
Sudeste 
Menor 
Nac/Int 

 
62,5% 
32,1% 
59% 
57% 

Reg Sul 
Sudeste 
Maior 

Nac/Int 

Validade Convergente 1º. M 1º. M 
Ajustes 2º. M 2º. M 

Ajustes 1º. M 2º. M 1º. M 2º. M 1º. M 2º.M 1º. M 2º.M 1º. M 2º.M 1º. M 1º. M 
Ajustes 2º. M 1º. M 2º.M 1º. M 1º. M 

Ajustes 2º. M 1º. M 2º. M 

AVE Gov sim Gov sim sim sim sim sim Sim sim QualTI QualTI sim sim ImpProd sim ImpProd sim sim QualTI sim QualTI sim sim 
    Perform Perform   
    QualTI QualTI   

Confiabilidade Composta Gov sim sim sim sim sim sim sim Sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim 
Alfa de Cronbah sim sim sim sim sim sim sim sim Sim sim QualTI sim sim sim QualTI sim QualTI sim sim QualTI QualTI sim sim sim 

           
Validade Discriminante ImpDown ImpDown ImpDown ImpDown sim sim ImpProd ImpDown ImpDown ImpUP sim sim ImpDown ImpDown ImpProd sim sim sim ImpUP ImpProd ImpProd ImpUP sim sim 

 Perform Perform Perform Perform Perform Perform ImpProd ImpProd Perform Perform QualTI ImpProd ImpUP ImpUP ImpProd   
   ImpProd Imp-Down  ImpDown    

Sustentação    Perform   
das Hipóteses       

Qual TI→Imp-Up S/0,516 S/0,641 S/0,511 S/0,546S/0,227S/0,501S/0,202 S/0,470 S/0,234 S/0,574 S/0,300S/0,544 S/0,126 S/0,446 S/0,317 S/0,321 S/0,383S/0,172 S/0,579 S/0,675S/0,755S/0,370S/0,248 S/0,585 

Qual TI→Imp-Prod S/0,352 
 S/0,511 NÃO NÃO S/0,353S/0,611S/0,249 S/0,282 S/0,378 S/0,090 S/0,302S/0,136 S/0,423 S/0,327 S/0,598 S/0,586 S/0,464S/0,257 S/0,159 S/0,603S/0,659S/0,163S/0,384 S/0,283 

Qual TI→Imp-Down S/0,412 S/0,472 S/0,231 S/0,193S/0,260S/0,684S/0,190 S/0,079 S/0,423 S/0,338 S/0,289S/0,222 S/0,341 S/0,207 S/0,320 S/0,318 S/0,246S/0,241 S/0,180 S/0,561S/0,641S/0,309S/0,246 S/0,169 
Gov→Imp-Up NÃO NÃO --- --- S/0,439 --- S/0,395 --- S/0,501 --- S/0,402 --- S/0,478 --- S/0,158 S/0,184 --- S/0,567 --- NÃO NÃO --- S/0,504 --- 

Gov→Imp-Prod NÃO NÃO --- --- S/0,288 --- S/0,445 --- S/0,237 --- S/0,352 --- S/0,230 --- NÃO NÃO --- S/0,436 --- NÃO NÃO --- S/0,331 --- 
Gov→Imp-Down NÃO NÃO --- --- S/0,353 --- S/0,505 --- S/0,350 --- S/0,510 --- S/0,325 --- S/0,371 S/0,379 --- S/0,522 --- S/0,127S/0,025 --- S/0,501 --- 
Gov→Qualid TI --- --- S/0,463 S/0,354 --- S/0,645 --- S/0,701 --- S/0,706 --- S/0,656 --- S/0,671 --- --- S/0,511 --- S/0,745 --- --- S/0,635 --- S/0,689 

Imp-Up→Perform S/0,190 S/0,161 S/0,166 S/0,144S/0,257S/0,262S/0,139 S/0,140 S/0,486 S/0,513 S/0,261S/0,266 S/0,143 S/0,144 S/0,405 S/0,283 S/0,487S/0,057 S/0,059 NÃO NÃO NÃO S/0,356 S/0,360 
Imp-Prod→Perform S/0,126 S/0,108 S/0,123 S/0,109S/0,259S/0,252S/0,430 S/0,427 S/0,115 S/0,076 S/0,254S/0,245 S/0,217 S/0,215 NÃO S/0,345 NÃO S/0,380 S/0,376 S/1,139S/1,136S/1,116S/0,165 S/0,603 
ImpDown→Perform S/0,677 S/0,722 S/0,701 S/0,737S/0,254S/0,356S/0,326 S/0,329 S/0,316 S/0,324 S/0,339S/0,341 S/0,593 S/0,593 S/0,201 NÃO S/0,266S/0,480 S/0,483 NÃO 0,209 S/0,071S/0,402 S/0,401 
Imp-Up→Imp-Prod --- --- S/0,829 S/0,827 --- S/0,611 --- S/0,578 --- S/0,737 --- S/0,690 --- S/0,541 --- --- S/0,286 --- S/0,709 --- --- S/0,753 --- S/0,541 

Imp-Prod→Imp-Dow --- --- S/0,485 S/508 --- S/0,684 --- S/0,817 --- S/0,600 --- S/0,740 --- S/0,615 --- --- S/0,430 --- S/0,759 --- --- S/0,674 --- S/0,683 
Variância Explicada      

R2 – Qualid TI --- --- 0,215 0,125 --- 0,416 --- 0,492 --- 0,498 --- 0,430 --- 0,450 --- --- 0,261 --- 0,556 --- --- 0,403 --- 0,474 
R2 - Imp-Up 0,476 0,414 0,262 0,299 0,370 0,251 0,305 0,221 0,467 0,330 0,406 0,296 0,324 0,199 0,175 0,198 0,146 0,494 0,336 0,292 0,370 0,137 0,486 0,342 

R2 - Imp-Prod 0,461 0,346 0,629 0,628 0,336 0,558 0,412 0,566 0,322 0,627 0,351 0,597 0,361 0,558 0,352 0,322 0,399 0,421 0,658 0,264 0,309 0,683 0,430 0,552 
R2 - Imp-Down 0,290 0,231 0,367 0,370 0,442 0,641 0,423 0,746 0,506 0,683 0,532 0,764 0,370 0,566 0,358 0,369 0,367 0,516 0,765 0,417 0,431 0,734 0,478 0,634 
R2 – Perform 0,848 0,865 0,850 0,864 0,626 0,624 0,699 0,699 0,719 0,717 0,628 0,625 0,756 0,755 0,330 0,328 0,316 0,773 0,773 0,611 0,531 0,600 0,704 0,704 
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11.1 Análise sobre Modelo de Mensuração e Ajustes 

Em relação ao Modelo de Mensuração deve-se analisar para todos construtos: 

− Validade dos Itens: exame das cargas estimadas e avaliação da significância 

estatística de cada item (HAIR et al, 2005, p.489), 

− Validade Convergente: exame do alfa de Cronbach, confiabidade composta e 

variância extraída (HAIR et al, 2005, p.489), 

− Validade Discriminante: raiz de AVE em relação às correlações dos construtos 

(CHUNG et al, 2005). 

O Modelo de Mensuração do Modelo Original e do Modelo Complementar foram 

considerados válidos integralmente nesses três quesitos, conforme as seções 8.4 e 9.4.  

As sub-amostras também foram analisadas por esses quesitos. 

Para buscar a Validade dos Itens em algumas situações foram realizadas ajustes na 

composição dos construtos. Lembrando que a composição decorre da busca na 

literatura, após foi analisada por especialistas e profissionais, para depois ser 

investigada via Análise Fatorial. Onde a Análise Fatorial foi executada com toda 

amostra. Depois, quando os modelos foram analisados pelas sub-amostras algumas 

variáveis mensuráveis não estavam relacionadas adequadamente ao construto. Ou seja, 

não apresentaram uma carga de pelo menos 0,7 e/ou significância estatística (Hair et al, 

2005). A importância dos ajustes é para que as variáveis mensuráveis ou itens estejam 

de fato ligadas ao respectivo construto adequadamente. 

A execução de ajustes foi concentrada no Modelo Original, pois acreditou-se ser o 

suficiente para demonstrar a importância desse processo. E fazer com o Modelo 

Complementar não haveria ganhos na profundidade do presente estudo. 

Os seguintes desdobramentos do Modelo Original tiveram a necessidade de ajustes: 

− Modelo Original por Setor Administrativo, 
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− Modelo Original por Mercado Regional e Estadual, 

− Modelo Original por Tempo de Existência com até 30 anos. 

O Modelo Complementar apresentou as mesmas necessidades, mas foram realizados 

ajustes exclusivamente para a sub-amostra  por setor administrativo.  

Em relação à Validade Convergente, pode-se comentar primeiro sobre AVE. Dos 

índices obtidos para AVE, que se destacou de forma negativa foi Governança, Imp-

Prod, Performance, Qualid_TI. 

Governança no setor Administrativo;  Imp_Prod, Performance no mercado Regional e 

Estadual; e Qualid_TI em tamanho de 50 a 200 funcionários, mercado Regional e 

Estadual e tempo até 30 anos.  

Com os ajustes a questão de Governança e Imp_Prod/Perform se resolveram.  

Destaca-se que o problema de Qualid_TI aparece num perfil definido de cooperativa: 

cooperativas menores, com mercado regional e até 30 anos. Como pode ser visto nas 

figuras 11.1, 11.2 e 11.3. Inclusive, o índice de Qualid_TI em AVE na Região Sudeste 

está no limite, o que confirma essa ligação das sub-amostras. 

Com a execução dos ajustes as questões do índice AVE se resolveram. 

Em relação à confiabilidade composta, a Governança aparece uma única vez, na sub-

amostra setor Administrativo. Após a execução dos ajustes isso ficou resolvido. 

Quanto à questão do indicado alfa de Cronbach, a Qualidade_TI aparece em mercado 

Regional e Estadual e depois do ajuste fica resolvido.  Sendo que na sub-amostra 

Tempo de Existência até 30 anos o problema de Qualidade_TI permance mesmo após 

os ajustes. 
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Analisando-se todos essas questões pode-se afirmar que após os ajustes o modelo tem 

Validade Convergente. 

Em relação à Validade Discriminante é possível concluir que esse é o maior problema 

no Modelo de Mensuração. 

As altas correlações entre Performance e as variáveis de Impactos da TI são recorrentes 

nas sub-amostras. Embora a raiz de AVE se aproxime muito da correlação, mesmo 

assim é inferior seu valor, isso pode ser visto nas tabelas 10.8, 10.10, 10.12, 10.14, 

10.16, 10.18, 10.20, 10.22, 10.28 e 10.30. 

Então, pode-se considerar a Validade Discriminante como parcial. Por este estudo ser 

caracterizado como exploratório-descritivo e utilizar escalas de mensuração  não 

testadas anteriormente, justifica-se essa validade parcial de discriminação entre os 

construtos. Isso aponta a necessidade de estudos de continuação sobre o assunto. 

Hair et al (2005, p. 489) colocam que “...uma medida principal usada para avaliar o 

modelo de mensuração é a confiabilidade composta de cada construto... um valor de 

referência ... aceitável é 0,70”. Por esse aspecto haveria a Validade Discriminate pois o 

menor valor para confiabilidade composta nas sub-amostras do Modelo Original é 0,74. 

Todavia, pelos valores poder-se-ia afirma que o Modelo Original nas sub-amostras tem 

mais confiabilidade do que unidimensionalidade (característica ligada à validade 

discriminante). 

11.2 Análise sobre Modelo Estrutural 

De acordo com Boehe (2005) e  Chung et al (2005), para haver validade do modelo 

estrutural deve-se analisar: 

− Intensidade dos caminhos entre os construtos, 

− Estatística-t, 

− Variância explicada. 
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O Modelo Estrutural do Modelo Original e do Modelo Complementar foram 

considerados válidos integralmente nesses três quesitos, conforme as seções 8.5 e 9.5.  

As sub-amostras também foram analisadas por esses quesitos. O quadro 11.1 apresenta 

uma importante síntese dos resultados do Modelo Original. 

A tabela 11.2 reflete que o Modelo Estrutural analisado pelas sub-amostras mostrou-se 

mais adequado para cooperativas maiores, mais antigas e com mercado nacional e 

internacional do que as cooperativas com mercado mais restrito. A associação dessas 

características estão representadas nas figuras 11.1, 11.2, 11.3. 

 

 

Figura 11.1 – Região x Tamanho-Tempo 

A figura 11.1 demonstra que a Região Sudeste está mais ligada a cooperativas menores 

e mais antigas. E que a Região Sul está mais relacionada com cooperativas maiores e 

mais antigas. 
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Figura 11.2 – Mercado x Tamanho-Tempo 

A figura 11.2 demonstra que cooperativas menores e mais antigas estão ligadas ao 

mercado estadual, cooperativas menores e mais novas estão ligadas ao mercado regional 

e cooperativas maiores e mais antigas estão ligadas ao mercado internacional. 

 

Figura 11.3 – Região-Mercado x Tamanho-Tempo 
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A figura 11.3 demonstra que a Região Sudeste com Mercado Regional e Estadual  está 

mais ligada a cooperativas menores e mais antigas. E que a Região Sul com mercado 

Nacional e Internacional está ligada com cooperativas maiores e mais antigas. 

Para cooperativas que atuam em mercados regionais ou estaduais seria importante uma 

continuação desse estudo para pesquisar um escala de Performance mais específica para 

essa realidade.  Mas, no caso de cooperativas com mercados mais amplos deve-se 

destacar a relação muito boa encontrada principalmente entre Impacto da TI na CS no 

segmento Downstream e Performance. Essa boa relação numa investigação mais 

aprofundada, na realidade, tornou-se um aspecto negativo. Pois, essa relação gera uma 

alta correlação entre esses construtos que por sua vez implica de forma negativa na 

Validação Discriminante. Ou seja alguns construtos em determinadas sub-amostra têm 

uma relação tão próxima que torna-se quase um só. 

O Modelo Complementar por Setor Administrativo  apresenta um relação não 

significativa entre Qualidade Técnica de TI e Impacto da TI na CS no segmento 

Produção. Destaca-se que em todas sub-amostras nos dois modelos essa é única vez que 

acontece. Sendo causada pela relação da Governança exclusivamente com Qualidade 

Técnica da TI na Qualidade Técnica de TI desse modelo. 
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Tabela 11.2 – Comparação dos Modelos nas sub-amostras sem ajustes 
  Setor    Região   Tamanho  Mercado  Tempo de Existência 

Sub-amostral Adm  TI/CS   Sul Sudeeste  200 Mais  de 200 Reg/ Estad Nac/Int  Até 30 Anos Mais 30 anos
Região 
Tamanho 
Mercado 
Tempo Exist. 

    67% 
64% 
78% 

Maior 
Nac/Int 
Antiga 

71% 
59% 
64% 

Menor 
Reg/Estad
Antiga 

51% 
53% 
59% 

Sudeste 
Reg/Estad 
Antiga 

73% 
68% 
80% 

Sul 
Nac/Int 
Antiga 

48,5% 
48,5%  
61% 
73% 

Reg Sul 
Sudeste 
Menor 
Antiga 

63% 
24% 
60% 
70% 

Reg Sul 
Sudeste 
Maior 
Antiga 

41,7% 
41,7% 
67% 
61% 

Reg Sul 
Sudeste 
Menor 
Nac/Int 

62,5% 
32,1% 
59% 
57% 

Reg Sul 
Sudeste 
Maior 

Nac/Int 

Sustentação 
das Hipóteses 1º. M 2º. M 1º. M 2º. M 1º. M 2º. M 1º. M 2º.M 1º. M 2º.M 1º. M 2º.M 1º. M 2º. M 1º. M 2º.M 1º. M 2º. M 1º. M 2º. M 

Qual TI→Imp-Up S/0,516 S/0,511 S/0,227 S/0,501 S/0,202 S/0,470 S/0,234 S/0,574 S/0,300 S/0,544 S/0,126 S/0,446 S/0,317 S/0,383 S/0,172 S/0,579 S/0,675 S/0,370 S/0,248 S/0,585

Qual TI→Imp-Prod S/0,352 
 NÃO S/0,353 S/0,611 S/0,249 S/0,282 S/0,378 S/0,090 S/0,302 S/0,136 S/0,423 S/0,327 S/0,598 S/0,464 S/0,257 S/0,159 S/0,603 S/0,163 S/0,384 S/0,283

Qual TI→Imp-Down S/0,412 S/0,231 S/0,260 S/0,684 S/0,190 S/0,079 S/0,423 S/0,338 S/0,289 S/0,222 S/0,341 S/0,207 S/0,320 S/0,246 S/0,241 S/0,180 S/0,561 S/0,309 S/0,246 S/0,169

Gov→Imp-Up NÃO --- S/0,439 --- S/0,395 --- S/0,501 --- S/0,402 --- S/0,478 --- S/0,158 --- S/0,567 --- NÃO --- S/0,504 --- 

Gov→Imp-Prod NÃO --- S/0,288 --- S/0,445 --- S/0,237 --- S/0,352 --- S/0,230 --- NÃO --- S/0,436 --- NÃO --- S/0,331 --- 

Gov→Imp-Down NÃO --- S/0,353 --- S/0,505 --- S/0,350 --- S/0,510 --- S/0,325 --- S/0,371 --- S/0,522 --- S/0,127 --- S/0,501 --- 

Gov→Qualid TI --- S/0,463 --- S/0,645 --- S/0,701 --- S/0,706 --- S/0,656 --- S/0,671 --- S/0,511 --- S/0,745 --- S/0,635 --- S/0,689

Imp-Up→Perform S/0,190 S/0,166 S/0,257 S/0,262 S/0,139 S/0,140 S/0,486 S/0,513 S/0,261 S/0,266 S/0,143 S/0,144 S/0,405 S/0,487 S/0,057 S/0,059 NÃO NÃO S/0,356 S/0,360

Imp-Prod→Perform S/0,126 S/0,123 S/0,259 S/0,252 S/0,430 S/0,427 S/0,115 S/0,076 S/0,254 S/0,245 S/0,217 S/0,215 NÃO NÃO S/0,380 S/0,376 S/1,139 S/1,116 S/0,165 S/0,603

ImpDown→Perform S/0,677 S/0,701 S/0,354 S/0,356 S/0,326 S/0,329 S/0,316 S/0,324 S/0,339 S/0,341 S/0,593 S/0,593 S/0,201 S/0,266 S/0,480 S/0,483 NÃO S/0,071 S/0,402 S/0,401

Imp-Up→Imp-Prod --- S/0,829 --- S/0,611 --- S/0,578 --- S/0,737 --- S/0,690 --- S/0,541 --- S/0,286 --- S/0,709 --- S/0,753 --- S/0,541

Imp-Prod→Imp-Dow --- S/0,485 --- S/0,684 --- S/0,817 --- S/0,600 --- S/0,740 --- S/0,615 --- S/0,430 --- S/0,759 --- S/0,674 --- S/0,683

Variância Explicada    
     R2 – Qualid TI --- 0,215 --- 0,416 --- 0,492 --- 0,498 --- 0,430 --- 0,450 --- 0,261 --- 0,556 --- 0,403 --- 0,474
     R2 - Imp-Up 0,476 0,262 0,370 0,251 0,305 0,221 0,467 0,330 0,406 0,296 0,324 0,199 0,175 0,146 0,494 0,336 0,292 0,137 0,486 0,342
     R2 - Imp-Prod 0,461 0,629 0,336 0,558 0,412 0,566 0,322 0,627 0,351 0,597 0,361 0,558 0,352 0,399 0,421 0,658 0,264 0,683 0,430 0,552
     R2 - Imp-Down 0,290 0,367 0,442 0,641 0,423 0,746 0,506 0,683 0,532 0,764 0,370 0,566 0,358 0,367 0,516 0,765 0,417 0,734 0,478 0,634
     R2 – Perform 0,848 0,850 0,626 0,624 0,699 0,699 0,719 0,717 0,628 0,625 0,756 0,755 0,330 0,316 0,773 0,773 0,611 0,600 0,704 0,704
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Tabela 11.3 – Comparação do Modelo Original nas sub-amostras os ajustes 

 Setor  Região  Tamanho  Mercado  Tempo   Existência

Sub-amostra Adm TI/CS Sul Sudeste    50 a 200 
  

Mais  
de 200 

Regional,
Estadual 

Nacional,
Intern. 

Até 30 
anos 

Mais de 30 
anos  

Sustentação das 
Hipóteses 

  
67% Maior 
64%Nac/Int 
78%Antiga 

71%Menor 
59%Reg/Estad

64%Antiga 

51%Sudeste 
53%Reg/Estad 

59%Antiga 

73%Sul 
68%Nac/Int
80%Antiga 

48,5%Sul 
48,5% Sudeste

61%Menor 
73%Antiga 

63%Sul 
24%Sudeste 
60%Maior 
70%Antiga 

41,7%Sul 
41,7%Sudeste
67%Meenor 
61%Nac/Int 

62,5%Sul 
32,1%Sudeste

59%Maior 
57%Nac/Int 

Influência dos Antecedentes 

Qual TI→Imp-Up S/0,516 S/0,227 S/0,202 S/0,234 S/0,300 S/0,126 S/0,317 S/0,172 S/0,675 S/0,248 

Qual TI→Imp-Prod S/0,352 S/0,353 S/0,249 S/0,378 S/0,302 S/0,423 S/0,598 S/0,257 S/0,603 S/0,384 

Qual TI→Imp-Down S/0,412 S/0,260 S/0,190 S/0,423 S/0,289 S/0,341 S/0,320 S/0,241 S/0,561 S/0,246 

Gov→Imp-Up NÃO S/0,439 S/0,395 S/0,501 S/0,402 S/0,478 S/0,158 S/0,567 NÃO S/0,504 

Gov→Imp-Prod NÃO S/0,288 S/0,445 S/0,237 S/0,352 S/0,230 NÃO S/0,436 NÃO S/0,331 

Gov→Imp-Down NÃO S/0,353 S/0,505 S/0,350 S/0,510 S/0,325 S/0,371 S/0,522 S/0,127 S/0,501 

Influência dos Impactos da TI 

Imp-Up→Perform S/0,190 S/0,257 S/0,139 S/0,486 S/0,261 S/0,143 S/0,405 S/0,057 NÃO S/0,356 

Imp-Prod→Perform S/0,126 S/0,259 S/0,430 S/0,115 S/0,254 S/0,217 NÃO S/0,380 S/1,139 S/0,165 

ImpDown→Perform S/0,677 S/0,354 S/0,326 S/0,316 S/0,339 S/0,593 NÃO S/0,480 NÃO S/0,402 

Variância Explicada           

      R2 - Imp-Up 0,476 0,370 0,305 0,467 0,406 0,324 0,175 0,494 0,292 0,486 
      R2 - Imp-Prod 0,461 0,336 0,412 0,322 0,351 0,361 0,352 0,421 0,264 0,430 
      R2 - Imp-Down 0,290 0,442 0,423 0,506 0,532 0,370 0,358 0,516 0,417 0,478 
      R2 – Perform 0,848 0,626 0,699 0,719 0,628 0,756 0,330 0,773 0,611 0,704 
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O coeficiente de variação do construto da performance em ambos  modelos permanece 

praticamente igual. Somente nas sub-amostra de Mercado Regional e Estadual; e Tempo 

de Existência até 30 anos que há diferença maior.  

A divisão da análise por setores diferentes mostrou-se importante por revelar as 

diferenças do setor administrativo e setores de TI e CS. O setor administrativo está mais 

longe das questões de TI na CS, principalmente comparando-se com os setores da área 

de informática e da própria área de CS nas cooperativas. Logo é plausível que eles 

tenham essa visão diferenciada. 

A partição da amostra por região foi importante para verificar o perfil das regiões. A 

Região Sul mostrou-se com empresas maiores, mais antigas e atuando no mercado 

nacional e internacional. Enquanto que Região Sudeste está concentrada em 

cooperativas menores, mais antigas e com mercado regional e estadual.  Estas 

associações podem ser visualizadas nas figuras 11.1 a 11.3. 

Na análise por tamanho em termos de números de funcionários o Modelo Original 

mostrou-se mais ajustado para as cooperativas com mais funcionários. Da mesma forma 

aconteceu com a divisão em termos de tempo de existência. Quanto maior o tamanho ou 

o tempo de existência melhor foi o ajuste dos Modelos. 

O quadro 11.1 apresenta uma síntese dos resultados que merecem maior destaque. Nota-

se que excluindo as sub-amostras de tamanho, as outras sempre tem uma divergência 

entre si. No setor Administrativo Qualidade_TI influência mais os Impactos e no setor 

TI e Governança e de forma semelhante se comportam as outras sub-amostras, 

principalmente na sub-divisão por mercado de atuação. E é justamente isso que dá um 

caráter especial a essa divisão da amostra. Pois, mostra peculiaridades de situações 

diferentes mesmo com uma amostra total de tamanho reduzido.
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Quadro 11.1 – Síntese dos Resultados do Modelo Original 

 Setor do 
respondente Região da Cooperativa Tamanho 

(no. de funcionários) Mercado de Atuação Tempo de Existência 

Sub-amostra Adm TI/CS Sul Sudeste    50 a 200 
  

Mais  
de 200 

Regional, 
Estadual 

Nacional, 
Internacional

Até 30 
anos 

Mais de 30 
anos  

Influência dos 
Antecedentes em 

relação aos  Impactos 
da TI na CS 

Maior Influência da Governança nos Impactos da TI na CS:  
       Respondentes do Setor de TI/CS; cooperativas da Região Sudeste; cooperativas de 50 a 200 empregados; cooperativas 
com mais de 200 funcionários; cooperativas que trabalham com mercado nacional e internacional; com mais de 30 anos de 
existência 
Maior Influência da Qualidade Técnica de TI nos Impactos da TI na CS:  
      Setor Administrativo; cooperativas que trabalham com mercado regional e estadual; cooperativas com até 30 anos 
Influência equilibrada entre Governança e Qualidade Técnica de TI na CS: 
      Região Sul 

Influência dos 
Antecedentes em 

relação aos Impactos 
da TI na CS nas 
 sub-amostras 

Setor Adm: 
Somente 
Qualid-TI 
influencia 

Setor TI/CS: 
Influência maior 
da Governança 

Reg. Sul: 
Influência maior 
da Governança  

Reg. Sudeste: 
Influência 
equilibrada  

50 a 200 
empregados: 

Influência maior 
da Governança 

Mais de 200: 
Influência 
maior da 

Governança 

Mercado Reg-
Estadual:  

Influência maior  
de Qualid-TI 

Mercado Nac-
nternacional: Grande

influencia da 
Governança 

 
Até 30 anos:  

Grande Influência 
da Qualid-TI  

 

Mais de 30 anos: 
Grande influência 
 da Governança 

 

Influência dos 
Impactos da TI na CS 

em relação à 
Performance da 

Cooperativa 

Maior Influência do Impacto da TI na CS no segmento Upstream em relação à Performance da cooperativa:  
       Respondentes do Setor de TI/CS; cooperativas da Região Sudeste; cooperativas que trabalham com mercado regional e 
estadual; 
Maior Influência do Impacto da TI na CS no segmento Produção em relação à Performance da cooperativa:  
      Região Sul; cooperativas com até 30 anos 
Maior Influência do Impacto da TI na CS no segmento Downstream em relação à Performance da cooperativa:  
      Respondentes do Setor Administrativo Região Sul; cooperativas de 50 a 200 empregados; cooperativas com mais de 200 
funcionários; cooperativas que trabalham com mercado nacional e internacional e com mais de 30 anos de existência 
 Influência equilibrada do Impacto da TI na CS nos três segmentos (Upstream, Produção e Downstream) em relação à 
Performance:  Respondentes dos Setores de TI/CS 

Influência dos 
Impactos da TI na CS 

em relação à 
Performance da 

Cooperativa nas sub-
amostras 

Setor Adm: 
Destaque 

para 
influência de 
Imp-Down 

Setores TI/CS: 
Influência 
 maior de  
 Imp-Down 

Reg. Sul: 
Influência 
 maior de 
 Imp-Prod   

Reg. Sudeste: 
Influência maior 

de 
 Imp-Up  

50 a 200 
empregados: 

Influência maior 
de 

 Imp-Down 

Mais de 200: 
Influência 
maior de        

Imp-Down 

Mercado Reg-
Estadual:  

Influência somente 
de Imp_Up 

Mercado Nac-
Internacional: 

 Grande influencia
 da Imp-Down 

 
Até 30 anos:  

Grande Influência 
somente de 
 Imp-Prod 

 

Mais de 30 anos: 
Influência maior 
de  Imp-Down e 

 Imp-Up 
 



 

 

207 

 
12 CONCLUSÃO 

O tema principal deste trabalho  foi o impacto da TI na cadeia de suprimentos em 

cooperativas agropecuárias no Brasil. Procurou-se analisar os antecedentes do impacto 

da TI. Também foi estudado o impacto da TI na CS nos segmentos Upstream, Produção 

e Downstream. Então foram analisadas as relações entre os antecedentes com os 

impactos. Após foram analisados esses impactos com a performance da cooperativa.  

Para esse momento final da pesquisa foi montado o quadro 12.1, que apresenta uma 

síntese da pesquisa executada desde o problema de pesquisa até os resultados finais. 

É importante destacar que a pesquisa foi realizada em caráter nacional. E devido à 

dificuldade de obter dados cadastrais atualizados das cooperativas, somente 222 

cooperativas com mais de 50 funcionários foram encontradas. Sendo que ao fim obteve-

se a participação de 105 cooperativas. Havia a expectativa inicial de que o número de 

respondentes fosse ser muito maior. Dessa forma seriam possíveis outras análises com 

maior rigor estatístico.  

Para construção do modelo conceitual utilizou-se vários autores e principalmente Byrd e 

Davidson (2003), ressaltando que foi criada a divisão da cadeia de suprimentos em 

Upstream, produção e Downstream e que o instrumento de pesquisa foi totalmente 

adaptado ao contexto do agronegócios e principalmente das cooperativas agropecuárias. 

Para as análises foram utilizadas técnicas estatísticas multivariadas e Modelos de 

Equações Estruturais através da abordagem PLS. O uso dessa abordagem foi justificado 

principalmente pela falta de normalidade dos dados e reduzido tamanho da amostra.  
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Quadro 12.1 – Desenvolvimento da Pesquisa 
Problema de 
Pesquisa 

“quais os antecedentes dos  impactos da TI na CS e efeitos desses impactos na performance de 
cooperativas agroindustriais?” 

 
 
Questões de 
Pesquisa 

Quais os antecedentes 
dos impactos da TI na 
cadeia de suprimentos 
de cooperativas 
agroindustriais? 

Quais os impactos da 
TI na cadeia de 
suprimentos de 
cooperativas 
agroindustriais? 

Quais as relações entre 
esses antecedentes e os 
impactos da TI na 
cadeia de suprimentos 
de cooperativas 
agroindustriais 

Quais as relações dos 
impactos da TI  na 
performance de 
cooperativas 
agroindustriais? 
 

Objetivo 
Geral 

Analisar os antecedentes dos impactos da TI na cadeia de suprimentos e efeitos desses impactos 
na performance de cooperativas agroindustriais 

 
 
Objetivos 
Específicos 

analisar os 
antecedentes dos 
impactos da TI na 
cadeia de suprimentos  

analisar os impactos da 
TI na cadeia de 
suprimentos de 
cooperativas 
agroindustriais 

analisar as relações 
entre esses 
antecedentes e o 
impacto da TI na 
cadeia de suprimentos  

analisar as relações 
dos impactos da TI  na 
performance de 
cooperativas 
agroindustriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipóteses 

  H1a - Qualidade 
Técnica afeta  Impacto 
Upstream  
H1b - Qualidade 
Técnica afeta Impacto 
da TI na Produção  
H1c - Qualidade 
Técnica afeta Impacto 
da TI Downstream  
H1d - Governança 
afeta o Impacto da TI 
Upstream  
H1e - Governança 
afeta o Impacto da TI  
na Produção  
H1f - Governança 
afeta o Impacto da TI 
Downstream  

H2a - Impacto da TI 
Upstream afeta a 
performance  
H2b - Impacto da TI 
da Produção afeta 
direta a performance  
H2c - Impacto da TI 
Downstream afeta a 
performance  
 

 
Métodos 

Análise Fatorial 
Alpha de Cronbah 
Análise do Modelo de 
Mensuração  

Análise Fatorial 
Alpha de Cronbah 
Análise do Modelo de 
Mensuração 

Regressão Múltipla 
 
Análise do Modelo 
Estrutural 

Regressão Múltipla 
 
Análise do Modelo 
Estrutural 

 
 
Teste das 
Hipóteses 

  H1a Verificada 
H1b Verificada 
H1c Verificada 
H1d Verificada 
H1e Verificada 
H1f Verificada 

H2a Verificada 
H2b Verificada 
H2c Verificada 
 

Validade O Modelo de Mensuração é Válido O Modelo Estrutural é Válido 
O Modelo Original foi considerado válido 

O Modelo Complementar foi considerado válido 
Os modelos analisados pelas sub-amostras foram considerados válidos mas com ressalvas à Valid  Discriminante 
Restrições *baixo número de respondentes 

*análise a partir de percepções, principalmente de respondentes ligados à TI 
*em algumas sub-amostras existem altas correlações entre alguns construtos  

A partir do Modelo Conceitual desenvolveu-se o Modelo Original. O Modelo Original 

foi analisado e validado em termos de Modelo de Mensuração e Modelo Estrutural. Foi 

testado inicialmente com toda amostra e foi considerado válido. 
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A partir disso desenvolveu-se o Modelo Complementar. Da mesma forma, foi avaliado 

em termos de Modelo de Mensuração e Modelo Estrutural. E também foi considerado 

válido para toda amostra. 

O Modelo Original mostrou-se mais fácil para entendimento e divulgação a 

profissionais do setor. O Modelo Original é propício para o uso gerencial. A seqüência 

antecedentes e conseqüências é mais fácil para ser assimilada. 

Com o Modelo Original confirmou-se que Governança e Qualidade Técnica do 

Departamento de TI influenciam os impacto da TI na gestão da cadeia de suprimentos. 

E confirmou-se também que o Impacto da TI nos Segmentos Upstream, Produção e 

Downstream influenciam direta e positivamente a Performance das Cooperativas.  

Com o desenvolvimento do Modelo Complementar pode-se também analisar os dados 

coletados e comprovar que há um influência em seqüência das variáveis de impacto. 

Pelo modelo comprovou-se que o Impacto da TI na CS no segmento Upstream 

influencia o segmento Produção que por sua vez influencia o segmento Downstream. 

O Modelo Original e o Modelo Complementar também foram analisados e validados 

com sub-amostras pelos seguintes parâmetros: setor do respondente, região da 

cooperativa, tamanho da cooperativa, mercado de atuação e tempo de existência em 

anos. 

Os modelos analisados por estas sub-amostras foram validados da mesma forma que 

com a amostra total. Ao fim disso, nota-se de uma forma geral a validade do Modelo 

Estrutural. E quanto à validade do Modelo de Mensuração alguns ajustes nos itens dos 

construtos foram necessários. Assim foi obtida a Validade dos Itens e Validade 

Convergente. Todavia, a Validade Discriminante ficou próxima do limite de aceitação 

em algumas sub-amostras. Devido às altas correlações entre os construtos da 

Performance com os construtos de impacto da TI na CS. 
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Essa divisão da amostra revelou detalhes que com a amostra sem divisões ficariam 

encobertos. Principalmente comparando-se entre os setores dos respondentes, as 

cooperativas com seu tempo de existência e principalmente o mercado de atuação.  

Os resultados são importantes para comprovar a relação das variáveis antecedentes com 

o impacto da tecnologia da informação. E ressaltar a importância da tecnologia da 

informação na performance das cooperativas agropecuárias. Uma grande limitação da 

pesquisa é a generalização dos resultados visto o reduzido número de participantes . 

Os resultados mostram que as cooperativas agropecuárias brasileiras, com uma gestão 

de TI planejada e atenta, têm condições de crescer e fortalecer sua posição de destaque 

no cenário nacional. Os resultados dessa pesquisa são úteis para profissionais e 

pesquisadores da área de tecnologia da informação em agronegócios. 

12.1 Limitações da Pesquisa 

Alguns aspectos podem ser elencados como limitadores da pesquisa. Acredita-se que o 

principal é o baixo número de respondentes. Por isso não foi possível a execução de 

mais análises e uso de outras técnicas.  

A estratégia de aplicação do instrumento de pesquisa, no caso questionário on-line via 

internet implica em vantagens e desvantagens. Essa estratégia não permite a certeza de 

quem respondeu e em que condições. E também não permite a interação entre 

pesquisador e entrevistador. Mas como a pesquisa foi aplicada nacionalmente o método 

justifica-se por questões de custo e tempo. 

Um fator de limitação foi a falta de apoio de entidades relacionadas às cooperativas. 

Esforços foram realizados para conseguir esse tipo apoio mas não foram suficientes.  

A pesquisa foi planejada para possibilitar um panorama nacional. Todavia o fato que os 

dados baseiam-se em percepções pessoais aliado ao número reduzido de respondentes 
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reduz o poder de generalização. Não esquecendo-se que a maioria dos respondentes foi 

de setores ligados à TI e que é uma pessoa transmitindo a sua idéia sobre a organização 

que pertence. Todavia, foi dessa forma para poder viabilizar a pesquisa, pois, os outros 

setores se mostraram mais resistentes. 

Os resultados são frutos das idéias desse perfil de respondente. E isso concede ao 

trabalho um teor mais exploratório e de forma alguma definitivo sobre o assunto.  

12.2 Pesquisas Futuras 

Para um aprofundamento e avanço do assunto abordado nessa tese, várias possibilidades 

podem ser aproveitadas em pesquisas futuras. Poder-se-ia realizar novamente contatos 

com as organizações nacionais de representação de cooperativas. Para procurar realizar 

uma segunda pesquisa com mais participantes, possibilitando uso de outras técnicas e 

softwares. 

Pode-se também realizar a pesquisa abordando um segmento específico das 

cooperativas agropecuárias ou concentrar-se em uma região específica ou concentrar em 

um tipo de mercado de atuação. 

É possível ainda buscar mais avanços no desenvolvimento dos modelos estudados. 

Pode-se buscar uma forma de explorar as variáveis mensuráveis excluídas pela análise 

fatorial. Eventualmente,  essas variáveis podem gerar outras análises não realizadas 

nessa pesquisa. Também seria interessante rever os dados coletados, tentar utilizar 

outras técnicas estatísticas para buscar outros resultados e também ver que outros 

modelos poderiam ser gerados. 

Outra possibilidade é realizar uma etapa seguinte voltando-se aos especialistas e 

profissionais da área de TI e CS para analisar os dados e assim buscar outras 

perspectivas de resultados. 
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Os resultados abrem possibilidades de estudos comparativos em outros segmentos 

industriais. Para poder analisar os modelos desse estudo com outros resultados. 
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APÊNDICE A – Versão Final do Questionário – Modelo Word 

 
 
Caros senhores, 
Este é o questionário de minha tese de doutorado que estou desenvolvendo na 
Universidade de São Paulo e que estuda o uso da informática em cooperativas 
agroindustriais no Brasil. O objetivo do estudo é analisar a importância da informática 
para o agronegócio considerando seu uso em cooperativas agroindustriais. O estudo se 
justifica em função do desenvolvimento que a informática pode propiciar na gestão e 
nos negócios destas organizações. Trata-se de um estudo de caráter acadêmico e 
garante-se o sigilo dos dados informados. As respostas fornecidas serão consideradas 
apenas de forma agregada 
O questionário deve ser respondido por pessoas que sejam responsáveis pela área de 
informática ou que utilizam a informática nos setores de: compra, estoque, 
armazenagem, produção, expedição, logística, vendas. Quanto mais pessoas puderem 
responder, melhor para o resultado da pesquisa. 
 

O questionário pode ser respondido no seguinte endereço: 
www.ucppitanga.edu.br/pesquisa 

Universitária s/n - Km 0.5 Linha Cantu - Pitanga - Paraná - BR 
CEP: 85200-000 / Fone/fax: (42) 3646-5555 / celular (42) 8806-3227 

pesquisa@ucppitanga.edu.br 
Agradeço muito pela ajuda 
Prof. Marcelo Capre Dias 
Doutorando em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da USP 
Diretor Geral da UCP – Faculdades do Centro do Paraná 
 
 
 
 
 
 

Nome da Cooperativa: UF: 
Cidade: 
 

Telefone: 

Nome do respondente: Cargo/Setor: E-mail: 
 
 

Número de cooperados:                   Número de funcionários 
 do depto de Informática:  

Número de clientes ativos:         
      

Faturamento em 2005:     

Número total de funcionários:         
 

Tempo de existência da cooperativa:               
(em anos) 

Mercado de Atuação: [  ]Regional         [  ]Estadual         [ ]Nacional         [  ]Internacional 
Principais usos da informática na cooperativa: 
 
Principais impactos do uso da informática na cooperativa relacionados à compra, 
estoque, armazenagem, produção, expedição, logística, vendas: 
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Todas as respostas devem ser em relação à situação atual da Cooperativa 

 
Apoio da Direção da Cooperativa às questões de Informática da Cooperativa 

A Diretoria da cooperativa apóia iniciativas tomadas pelo Depto de Informática 1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

A Diretoria da cooperativa garante recursos adequados para os projetos de 
Informática 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

A Diretoria da cooperativa valoriza os projetos de Informática 1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

A Diretoria da cooperativa é comprometida com os projetos de Informática 1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

Planejamento de Informática da Cooperativa 
O Depto de Informática empreende ações formais de planejamento para manter a 
cooperativa atualizada tecnologicamente 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O planejamento de Informática de longo prazo da cooperativa existe e é 
obedecido 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

As áreas administrativas da cooperativa participam do planejamento de 
Informática 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

Os projetos de Informática da cooperativa dão suporte às estratégias e aos 
objetivos de negócio da cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

Qualidade Técnica das aplicações de Informática  da Cooperativa 
O desempenho dos computadores (hardware) da cooperativa é adequado à 
execução das minhas atividades 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O auxílio no caso de dúvidas em relação ao uso da informática na cooperativa é 
adequado para execução das minhas atividades 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O desempenho dos sistemas de informação (software) da cooperativa é adequado 
para execução das minhas atividades 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O desempenho dos serviços de comunicação (redes e telecomunicações) da 
cooperativa é adequado para execução das minhas atividades 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

A eficiência  na manutenção (melhoria e correção de erros) dos sistemas de 
informações da cooperativa é adequada para execução das minhas atividades 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

Impacto do uso da informática  na Cadeia de Suprimentos da Cooperativa:   ligação entre Produtor  e  Cooperativa 
O uso da informática na cooperativa melhora a qualidade dos processos da área 
de compras 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa aumenta a integração com os cooperados 1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa auxilia a determinar melhores alternativas 
de compra 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa auxilia a redução da falta de suprimentos e 
insumos para produção  

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática  na cooperativa melhora atividades de processos de 
compras 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa melhora atividades de  recebimento de 
produtos 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa melhora atividades de integração  com 
fornecedores 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

Impacto do uso da informática  na Cadeia de Suprimentos: área de produção  da Cooperativa 
O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área de produção da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área de estoque da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática contribui para redução dos custos de armazanamento da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática contribui para redução dos custos de projeto de novos 
produtos e serviços da cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática melhora o planejamento da produção industrial da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática aumenta a integração das atividades industriais da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática possibilita manter ou melhorar o valor dos produtos da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática facilita os controles de movimentação de estoque da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

Impacto do uso da Informática na Cadeia de Suprimentos da Cooperativa: ligação entre Cooperativa e Comercialização 
O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área comercial da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática melhora a previsão de vendas da cooperativa 1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática melhora as atividades de distribuição do produto final da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática  melhora as atividades de interação  com clientes da 
cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática  reduz os custos de distribuição da cooperativa 1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática aumenta a integração com os clientes da cooperativa 1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 
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Influência do Uso da Informática nos Resultados Obtidos da Cooperativa 
O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no crescimento 
das vendas 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance da participação do 
mercado desejado  

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance das margens de 
lucros desejadas 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa influenciou na atração de novos clientes 1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa influenciou na manutenção dos clientes 
atuais 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente na satisfação dos 
clientes 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no crescimento 
da participação no principal mercado da cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

O uso da informática na cooperativa influenciou para melhoria no Desempenho 
Geral da cooperativa 

1-Discordo 
Totalmente 

2-Discordo 
Muito 

3-Discordo 
Pouco 

4-Concordo 
Pouco 

5-Concordo 
Muito 

6-Concordo 
Totalmente 

Se você tiver algum comentário adicional sobre esse estudo, expresse sua opinião abaixo: 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

226 

APÊNDICE B – Caracterização das Cooperativas Respondentes 

 
 
Tamanho da Cooperativa x Tempo de existência 

até 11 anos de 12 até 30 anos mais de 30 anos Total
Tamanho da Cooperativa 

n % n % n % n % 
 Pequena 6 75,0 3 18,8 8 14,8 17 21,8 
  Média 2 25,0 12 75,0 30 55,6 44 56,4 
  Grande 0 ,0 1 6,3 16 29,6 17 21,8 
  Total 8 100,0 16 100,0 54 100,0 78 100,0 

 
Teste Qui-quadrado de independência 
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Chi-Square Tests

19,091a 4 ,001 ,001b ,000 ,001

17,744 4 ,001 ,002b ,001 ,003
14,886 ,002b ,001 ,003

12,729
c

1 ,000 ,000
b

,000 ,000 ,000
b

,000 ,000

78

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided) Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (2-sided)

Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (1-sided)

5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,74.a. 

Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.b. 

The standardized statistic is 3,568.c. 
 

Obs.: Em função do pequeno nº de casos na amostra (55,6% das células da tabela têm freq. esperada < 5) foi utilizado o Método de Monte Carlo para o 
cálculo da significância exata do teste. A conclusão do teste qui-quadrado é pela existência de associação estatisticamente significante entre o tempo de 
existência e o tamanho da cooperativa (p = 0,001).  
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Gráfico da Análise de Correspondência: Tamanho da Cooperativa x Tempo de existência 
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Tamanho da Cooperativa x Mercado 

Pequena Média Grande Total
Mercado      

n % n % n % n % 
 Regional 11 64,7 12 27,9 2 11,8 25 32,5 
  Estadual 1 5,9 3 7,0 3 17,6 7 9,1 
  Nacional 3 17,6 18 41,9 5 29,4 26 33,8 
  Internacional 2 11,8 10 23,3 7 41,2 19 24,7 
  Total 17 100,0 43 100,0 17 100,0 77 100,0 

 
Teste Qui-quadrado de independência 
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Chi-Square Tests

15,032a 6 ,020 ,018b ,014 ,021

14,482 6 ,025 ,032b ,028 ,037
13,647 ,021b ,017 ,025

9,192
c

1 ,002 ,003
b

,002 ,005 ,002
b

,001 ,003

77

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided) Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (2-sided)

Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (1-sided)

5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,55.a. 

Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341.b. 

The standardized statistic is 3,032.c. 
 

 
Obs.: Em função do pequeno nº de casos na amostra (41,7% das células da tabela têm freq. esperada < 5) foi utilizado o Método de Monte Carlo para o 
cálculo da significância exata do teste. A conclusão do teste qui-quadrado é pela existência de associação estatisticamente significante entre o tamanho 
da cooperativa e o mercado em que ela atua (p = 0,018).  
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Gráfico da Análise de Correspondência: Tamanho da Cooperativa x Mercado 
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Tamanho da Cooperativa x Região 

Região Sul Região Sudeste Outras Regiões Total
Tamanho da Cooperativa   

n % n % n % n % 
 Pequena 9 20,5 6 22,2 2 28,6 17 21,8 
  Média 22 50,0 18 66,7 4 57,1 44 56,4 
  Grande 13 29,5 3 11,1 1 14,3 17 21,8 
  Total 44 100,0 27 100,0 7 100,0 78 100,0 

 
Teste Qui-quadrado de independência 

Chi-Square Tests

3,819a 4 ,431 ,442b ,429 ,454

4,006 4 ,405 ,495b ,482 ,507
3,863 ,413b ,400 ,425

1,693
c

1 ,193 ,242
b

,231 ,253 ,122
b

,113 ,130

78

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided) Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (2-sided)

Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (1-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,53.a. 

Based on 10000 sampled tables with starting seed 957002199.b. 

The standardized statistic is -1,301.c. 
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Obs.: Em função do pequeno nº de casos na amostra (33,3% das células da tabela têm freq. esperada < 5) foi utilizado o Método de Monte 
Carlo para o cálculo da significância exata do teste. A conclusão do teste qui-quadrado é pela inexistência de associação estatisticamente significante 
entre o tamanho da cooperativa e a região onde ela se encontra (p = 0,442).  
 
 
 
Gráfico da Análise de Correspondência: Tamanho da Cooperativa x Região 
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Tempo de existência x Mercado 

até 11 anos de 12 até 30 anos mais de 30 anos Total
Mercado 

n % n % n % n % 
 Regional 5 62,5 3 20,0 17 31,5 25 32,5 
  Estadual 0 ,0 1 6,7 6 11,1 7 9,1 
  Nacional 1 12,5 7 46,7 18 33,3 26 33,8 
  Internacional 2 25,0 4 26,7 13 24,1 19 24,7 
  Total 8 100,0 15 100,0 54 100,0 77 100,0 

 
Teste Qui-quadrado de independência 

Chi-Square Tests

5,870a 6 ,438 ,452b ,439 ,465

6,491 6 ,370 ,474b ,461 ,487
4,927 ,546b ,533 ,559

,281
c

1 ,596 ,629
b

,617 ,642 ,333
b

,320 ,345

77

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided) Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (2-sided)

Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (1-sided)

8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,73.a. 

Based on 10000 sampled tables with starting seed 92208573.b. 

The standardized statistic is ,530.c. 
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Obs.: Em função do pequeno nº de casos na amostra (66,7% das células da tabela têm freq. esperada < 5) foi utilizado o Método de Monte 
Carlo para o cálculo da significância exata do teste. A conclusão do teste qui-quadrado é pela inexistência de associação estatisticamente significante 
entre o tempo de existência da cooperativa e o mercado em que atua (p = 0,452).  
 
 
Gráfico da Análise de Correspondência: Tempo de existência x Mercado 
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Tempo de existência x Região 

Região Sul Região Sudeste Outras Regiões Total
Tempo de existência 

n % n % n % n % 
 até 11 anos 5 11,4 3 11,1 0 ,0 8 10,3 
  de 12 até 30 anos 5 11,4 7 25,9 4 57,1 16 20,5 
  mais de 30 anos 34 77,3 17 63,0 3 42,9 54 69,2 
  Total 44 100,0 27 100,0 7 100,0 78 100,0 

 
Teste Qui-quadrado de independência 

Chi-Square Tests

8,817a 4 ,066 ,066b ,059 ,072

8,443 4 ,077 ,092b ,084 ,099
7,514 ,083b ,076 ,090

1,153
c

1 ,283 ,308
b

,296 ,320 ,178
b

,168 ,188

78

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided) Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (2-sided)

Sig. Lower Bound Upper Bound

99% Confidence Interval

Monte Carlo Sig. (1-sided)

5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,72.a. 

Based on 10000 sampled tables with starting seed 1993510611.b. 

The standardized statistic is -1,074.c. 
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Obs.: Em função do pequeno nº de casos na amostra (55,6% das células da tabela têm freq. esperada < 5) foi utilizado o Método de Monte 
Carlo para o cálculo da significância exata do teste. A conclusão do teste qui-quadrado é pela inexistência de associação estatisticamente significante 
(considerando um nível de significância de 5%) entre o tempo de existência da cooperativa e a região em que se localiza (p = 0,066).  
 
 
Gráfico da Análise de Correspondência: Tempo de existência x Mercado 
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APÊNDICE C – Análise Fatorial – com opção Equamax 

 
 Total Variance Explained 

Component  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 19,080 45,430 45,430 5,918 14,090 14,090

2 4,965 11,820 57,250 5,273 12,555 26,644

3 2,291 5,454 62,704 4,716 11,229 37,873

4 1,454 3,463 66,167 4,487 10,684 48,557

5 1,297 3,089 69,256 4,111 9,789 58,346

6 1,269 3,021 72,277 3,476 8,276 66,622

7 1,096 2,609 74,886 3,471 8,264 74,886

8 ,904 2,152 77,038    

9 ,784 1,866 78,904    

10 ,752 1,791 80,695    

11 ,703 1,673 82,368    

12 ,585 1,393 83,761    

13 ,563 1,341 85,102    

14 ,540 1,286 86,388    

15 ,477 1,135 87,523    

16 ,463 1,103 88,626    

17 ,435 1,036 89,662    

18 ,411 ,979 90,642    

19 ,392 ,933 91,575    

20 ,344 ,820 92,395    
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21 ,313 ,744 93,139    

22 ,299 ,711 93,850    

23 ,282 ,672 94,522    

24 ,248 ,591 95,113    

25 ,230 ,547 95,660    

26 ,215 ,512 96,173    

27 ,206 ,490 96,663    

28 ,186 ,444 97,107    

29 ,175 ,417 97,524    

30 ,147 ,350 97,874    

31 ,139 ,331 98,204    

32 ,123 ,293 98,498    

33 ,100 ,237 98,735    

34 ,089 ,212 98,947    

35 ,083 ,197 99,144    

36 ,076 ,180 99,324    

37 ,063 ,149 99,473    

38 ,058 ,137 99,610    

39 ,054 ,127 99,737    

40 ,045 ,108 99,845    

41 ,037 ,088 99,933    

42 ,028 ,067 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 A solução rotacionada (rotação Equamax), mostra a distribuição das variâncias explicadas entre os fatores. O 1º fator passou a 
explicar 14,09% da variância total; o 2º fator explica 12,555%; o 3º fator explica 11,229%; o 4º fator 10,684%, o 5º fator 9,789%, o 6º fator 
8,276% e o 7º fator explica 8,264% da variância total.  
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 Rotated Component Matrix(a) 

Component 

    
1 2 3 4 5 6 7 

O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no crescimento da 
participação no mercado da cooperativa ,781 ,224 ,320 ,084 ,261 ,127 ,172 

O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance de novos clientes ,775 ,197 ,296 ,061 ,113 ,054 ,181 

O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente na satisfação dos clientes ,767 ,197 ,198 ,157 ,261 ,086 ,155 
O uso da informática na cooperativa influenciou positivamente no Crescimento das 
Vendas ,734 ,139 ,160 ,038 ,363 ,085 ,302 

O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance da participação de mercado 
desejado ,677 ,125 ,172 ,049 ,447 ,097 ,342 

O uso da informática na cooperativa influenciou no alcance das margens de lucros 
desejadas ,673 ,245 ,231 ,081 ,345 ,132 ,306 

O uso da informática melhora as atividades de distribuição do produto final da 
cooperativa: ,591 ,370 ,229 -,001 ,269 ,122 ,242 

O uso da informática na cooperativa influenciou na manutenção dos clientes atuais ,586 ,451 ,303 -,005 ,032 ,088 ,159 
O uso da informática na cooperativa influenciou para melhoria no Desempenho Geral da 
Cooperativa ,528 ,252 ,169 ,421 ,248 ,243 -,095 

O uso da informática reduz os custos de distribuição da cooperativa: ,518 ,262 ,258 ,048 ,441 ,102 ,466 

O uso da informática na cooperativa melhora atividades de processos de compras: ,281 ,720 ,119 ,146 ,445 ,116 ,202 
O uso da informática na cooperativa melhora a qualidade dos processos da área de 
compras: ,148 ,701 ,269 ,204 ,330 ,123 ,099 

O uso da informática na cooperativa auxilia a redução da falta de suprimentos e insumos 
para produção: ,332 ,680 ,215 ,078 ,354 ,112 ,222 

O uso da informática na cooperativa auxilia a determinar melhores alternativas de compra: ,261 ,656 ,234 ,152 ,393 ,030 ,245 
O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área de estoque da 
cooperativa: ,154 ,656 ,470 ,067 ,070 ,243 ,245 

O uso da informática facilita os controles de movimentação de estoque da cooperativa: ,094 ,605 ,544 ,071 ,082 ,208 ,192 
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O uso da informática na cooperativa melhora atividades de recebimento de produtos: ,139 ,582 ,310 -,004 ,282 ,239 ,318 
O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área comercial da 
cooperativa: ,329 ,522 ,261 ,089 ,347 ,316 ,163 

O uso da informática contribui para a redução de custos de armazenamento da 
cooperativa: ,161 ,505 ,505 ,059 ,189 ,036 ,493 

O uso da informática melhora o planejamento da produção industrial da cooperativa: ,148 ,173 ,774 ,077 ,312 -,116 ,230 

O uso da informática aumenta a integração das atividades industriais da cooperativa: ,199 ,243 ,735 ,005 ,280 ,190 ,099 
O uso da informática contribui para a redução de custos de projeto de novos produtos e 
serviços da cooperativa: ,210 ,178 ,635 ,140 ,237 ,029 ,516 

O uso da informática possibilita manter ou melhorar o valor dos produtos da cooperativa: ,403 ,112 ,618 ,039 ,243 ,160 ,219 

O uso da informática melhora a qualidade dos processos da área de produção da 
cooperativa: ,252 ,463 ,584 ,021 ,129 ,247 ,185 

A Diretoria da cooperativa apóia iniciativas tomadas pelo Depto. de Informática: ,085 ,018 -,068 ,796 -,010 ,278 ,067 

A Diretoria da cooperativa valoriza os projetos de Informática: ,080 -,009 ,043 ,792 ,013 ,347 ,061 

A Diretoria da cooperativa garante recursos adequados para os projetos de Informática: -,084 -,060 ,109 ,790 ,129 ,338 ,163 

A Diretoria da cooperativa é comprometida com os projetos de informática: ,033 -,001 ,288 ,756 ,193 ,272 ,159 

O planejamento de Informática de longo prazo existe e é obedecido: ,059 ,153 -,042 ,716 ,278 ,028 ,225 

O Departamento de Informática empreende ações formais de planejamento para manter a 
cooperativa atualizada tecnologicamente: ,033 ,280 -,001 ,637 ,015 ,151 ,329 

O uso da informática na cooperativa aumenta a integração com os cooperados: ,080 ,047 ,159 ,165 ,641 ,219 ,157 

O uso da informática aumenta a integração com os clientes da cooperativa: ,406 ,201 ,274 ,139 ,604 ,139 ,363 

O uso da informática melhora as atividades de interação com clientes da cooperativa: ,469 ,308 ,291 ,111 ,562 ,109 ,286 
O auxílio no caso de dúvidas em relação ao uso da informática na cooperativa é 
adequado à execução das minhas atividades: -,099 ,224 ,123 ,288 ,514 ,469 -,177 

O uso da informática na cooperativa melhora atividades de integração com fornecedores: ,073 ,413 ,447 -,026 ,491 ,127 ,314 

O uso da informática melhora a previsão de vendas da cooperativa: ,412 ,415 ,167 ,036 ,459 ,218 ,357 
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O desempenho dos sistemas de informação (software) da cooperativa é adequado à 
execução das minhas atividades: ,016 ,046 -,037 ,149 ,029 ,837 ,234 

A eficiência na manutenção (melhoria e correção de erros) dos sistemas de informação da 
cooperativa é adequada à execução das minhas atividades: -,001 ,112 -,044 ,288 ,045 ,794 ,267 

O desempenho dos computadores (hardware) da cooperativa é adequado à execução das 
minhas atividades: ,095 -,007 ,121 ,389 ,234 ,647 ,058 

O desempenho dos serviços de comunicação (redes e telecomunicações) da cooperativa 
é adequado à execução das minhas atividades: ,093 ,067 ,437 ,366 ,130 ,477 -,035 

As áreas administrativas da cooperativa participam do planejamento de Informática: -,044 -,044 ,106 ,206 ,138 ,230 ,742 

Os projetos de Informática da cooperativa dão suporte às estratégias e aos 
objetivos de negócio da cooperativa: ,104 ,080 -,022 ,410 -,079 ,284 ,582 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 30 iterations. 
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APÊNDICE D – Análise da Confiabilidade 

 
Confiabilidade da Escala – Alfa de Cronbach – Calculado para as variáveis de cada fator (Análise Fatorial) 
 
Reliability - Fator Performance 
 
 Warnings 
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used 
in the analysis. 

 
 
 Case Processing Summary 

  N % 
Cases Valid 109 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 109 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,955 10 

 
 



 
 
 
 

 

244 

 
 
 
 
 Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

O uso da informática na cooperativa influenciou 
positivamente no Crescimento das Vendas 41,57 66,544 ,863 ,947 

O uso da informática na cooperativa influenciou no 
alcance da participação de mercado desejado 41,65 67,285 ,850 ,948 

O uso da informática na cooperativa influenciou no 
alcance das margens de lucros desejadas 41,67 66,186 ,871 ,947 

O uso da informática na cooperativa influenciou no 
alcance de novos clientes 41,85 66,386 ,817 ,949 

O uso da informática na cooperativa influenciou na 
manutenção dos clientes atuais 41,62 69,515 ,689 ,955 

O uso da informática na cooperativa influenciou 
positivamente na satisfação dos clientes 41,56 65,989 ,840 ,948 

O uso da informática na cooperativa influenciou 
positivamente no crescimento da participação no mercado 
da cooperativa 

41,69 66,161 ,913 ,945 

O uso da informática na cooperativa influenciou para 
melhoria no Desempenho Geral da Cooperativa 41,20 73,922 ,600 ,957 

O uso da informática melhora as atividades de distribuição 
do produto final da cooperativa: 41,38 67,681 ,777 ,951 

O uso da informática reduz os custos de distribuição da 
cooperativa: 41,62 66,126 ,813 ,950 

 
 
 Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
46,20 83,014 9,111 10
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Reliability - Fator Impacto Up-Stream 
 
 Warnings 
 
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used 
in the analysis. 

 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 109 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 109 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,946 8 
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Item-Total Statistics 
 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

O uso da informática na cooperativa melhora a qualidade 
dos processos da área de compras: 35,11 30,803 ,800 ,939 

O uso da informática na cooperativa auxilia a determinar 
melhores alternativas de compra: 35,39 29,387 ,825 ,938 

O uso da informática na cooperativa auxilia a redução da 
falta de suprimentos e insumos para produção: 35,26 29,859 ,842 ,936 

O uso da informática na cooperativa melhora atividades de 
processos de compras: 35,25 29,910 ,853 ,936 

O uso da informática na cooperativa melhora atividades de 
recebimento de produtos: 35,20 31,181 ,770 ,941 

O uso da informática melhora a qualidade dos processos da 
área de estoque da cooperativa: 35,04 30,999 ,818 ,939 

O uso da informática contribui para a redução de custos de 
armazenamento da cooperativa: 35,46 29,491 ,774 ,942 

O uso da informática facilita os controles de movimentação 
de estoque da cooperativa: 34,97 31,008 ,770 ,941 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
40,24 39,313 6,270 8
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Reliability - Fator Impacto na Produção 
 
 Warnings 
 
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used 
in the analysis. 

 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 109 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 109 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,904 5 
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 Item-Total Statistics 
 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

O uso da informática melhora a qualidade dos processos 
da área de produção da cooperativa: 18,63 14,679 ,711 ,893 

O uso da informática contribui para a redução de custos de 
projeto de novos produtos e serviços da cooperativa: 18,91 13,880 ,767 ,881 

O uso da informática melhora o planejamento da produção 
industrial da cooperativa: 18,94 13,497 ,790 ,876 

O uso da informática aumenta a integração das atividades 
industriais da cooperativa: 18,85 13,849 ,805 ,873 

O uso da informática possibilita manter ou melhorar o valor 
dos produtos da cooperativa: 18,75 14,281 ,726 ,890 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
23,52 21,418 4,628 5
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Reliability - Fator Governança 
 
 Warnings 
 
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used 
in the analysis. 

 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 109 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 109 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,895 6 
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 Item-Total Statistics 
 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

A Diretoria da cooperativa apóia iniciativas tomadas pelo Depto. 
de Informática: 23,02 16,259 ,737 ,877 

A Diretoria da cooperativa garante recursos adequados para os 
projetos de Informática: 23,37 14,197 ,813 ,861 

A Diretoria da cooperativa valoriza os projetos de Informática: 23,22 15,451 ,783 ,868 

A Diretoria da cooperativa é comprometida com os projetos de 
informática: 23,27 14,771 ,787 ,866 

O Departamento de Informática empreende ações formais de 
planejamento para manter a cooperativa atualizada 
tecnologicamente: 

23,22 16,136 ,622 ,890 

O planejamento de Informática de longo prazo existe e é 
obedecido: 24,09 13,936 ,652 ,896 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
28,04 21,332 4,619 6
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Reliability - Fator Impacto Down-Stream 
 
 Warnings 
 
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used 
in the analysis. 

 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 109 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 109 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,900 5 
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 Item-Total Statistics 
 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

O uso da informática na cooperativa aumenta a integração 
com os cooperados: 19,10 13,332 ,569 ,916 

O uso da informática na cooperativa melhora atividades de 
integração com fornecedores: 19,04 12,980 ,711 ,886 

O uso da informática melhora a previsão de vendas da 
cooperativa: 18,86 12,212 ,755 ,877 

O uso da informática melhora as atividades de interação 
com clientes da cooperativa: 19,06 11,542 ,856 ,854 

O uso da informática aumenta a integração com os clientes 
da cooperativa: 19,17 11,195 ,878 ,848 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
23,81 18,676 4,322 5
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Reliability - Fator Qualidade Técnica da TI 
 
 Warnings 
 
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used 
in the analysis. 

 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 109 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 109 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,816 4 
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 Item-Total Statistics 
 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

O desempenho dos computadores (hardware) da 
cooperativa é adequado à execução das minhas atividades: 14,65 4,137 ,660 ,760 

O desempenho dos sistemas de informação (software) da 
cooperativa é adequado à execução das minhas atividades: 14,73 3,864 ,683 ,747 

O desempenho dos serviços de comunicação (redes e 
telecomunicações) da cooperativa é adequado à execução 
das minhas atividades: 

14,77 4,382 ,491 ,834 

A eficiência na manutenção (melhoria e correção de erros) 
dos sistemas de informação da cooperativa é adequada à 
execução das minhas atividades: 

14,88 3,532 ,728 ,723 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19,68 6,664 2,582 4
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APÊNDICE E – GRÁFICOS ANÁLISE PARA IDENTIFICAÇÃO 

OUTLIERS 

 

APÊNDICE E.1 – GRÁFICO USANDO TODOS OS DADOS  

– PARA RESSALTA CÓDIGO 123 
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APÊNDICE E.2 – GRÁFICO USANDO TODOS OS DADOS – PARA 

RESSALT 150  (123 EXCLUÍDO) 

 

210-1-2-3-4

Regression Standardized Predicted Value

2

1

0

-1

-2

-3

R
eg

re
ss

io
n 

S
ta

nd
ar

di
ze

d 
R

es
id

ua
l

167
165

163

162

158

150

147

138

135

134

133
127

126

116

115

112
111

106

101

95

89

87

83

80

69
67

64

Dependent Variable: Fator Performance - médias

Scatterplot

 



 
 

 

257 

 
 
 

APÊNDICE E.3 – GRÁFICO USANDO SETOR TI/CS – PARA RESSALTAR 

código 121   
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APÊNDICE E.4 – GRÁFICO USANDO SETOR TI/CS – PARA RESSALTAR 

105 (COM 121 EXCLUÍDO)  
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APÊNDICE E.5 – GRÁFICO USANDO TEMPO MENOS DE 30 ANOS 

– PARA RESSALTAR 144 (COM 121 / 105 EXCLUÍDO)  
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APÊNDICE F – MODELO COMPLEMENTAR PROCESSAMENTO PLS E 

BOOT DAS SUB-AMOSTRAS POR REGIÃO, TAMANHO, MERCADO E 

TEMPO DE EXISTÊNCIA 

 
  Síntese da Validação Modelo Complementar por Região – Sul 

 

Modelo Complementar por Região – Sul – Cálculo PLS 

   

Validade Convergente para Modelo Complementar  
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,5965 0,8967 0,8617 
imp-down 0,7521 0,9237 0,8892 
imp-prod 0,8475 0,9652 0,9549 
imp-up 0,7347 0,9508 0,9394 

performance 0,6318 0,9388 0,9261 
qualid-tec 0,6422 0,8775 0,8138 
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  Validade Discriminante  do Modelo Complementar 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,7723 - - - - - 
    imp-down  0,6087 0,8672 - - - - 
    imp-prod  0,6039 0,8611 0,9206 - - - 
      imp-up  0,5205 0,6868 0,7100 0,8571 - - 
performance  0,5488 0,7925 0,8092 0,6687 0,7949 - 
  qualid-tec  0,7014 0,5314 0,5531 0,4702 0,4716 0,8014 

 

 

  
  Modelo Complementar por Região – Sul – Cálculo Bootstrapping 
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  Síntese da Validação Modelo Complementar por Região – Sudeste 

 

  Modelo Complementar por Região - Sudeste – Cálculo PLS 

  
   

Validade Convergente para Modelo Complementar  
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,7741 0,9533 0,9404 
imp-down 0,8047 0,9427 0,9191 
imp-prod 0,5874 0,8760 0,8273 
imp-up 0,7018 0,9426 0,9285 

performance 0,6576 0,9450 0,9340 
qualid-tec 0,5200 0,8115 0,6928 
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  Validade Discriminante  do Modelo Complementar 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8798 - - - - - 
    imp-down  0,6254 0,8971 - - - - 
    imp-prod  0,4744 0,7737 0,7664 - - - 
      imp-up  0,6235 0,7352 0,7883 0,8377 - - 
performance  0,5269 0,7596 0,7307 0,8108 0,8109 - 
  qualid-tec  0,7060 0,6463 0,5131 0,5744 0,5006 0,7211 

 

 

 

  Modelo Complementar por Região – Sudeste - Cálculo BOOT 
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  Síntese da Validação Modelo Complementar por Tamanho–50 a 200 

empregados 

 

  

Modelo Complementar por Tamanho –50 a 200 empregados–PLS 

   

Validade Convergente para Modelo Complementar  
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,7092 0,9355 0,9161 
imp-down 0,8101 0,9446 0,9214 
imp-prod 0,7774 0,9456 0,9270 
imp-up 0,7165 0,9463 0,9333 

performance 0,6511 0,9433 0,9318 
qualid-tec 0,4494 0,7636 0,5882 
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  Validade Discriminante do Modelo Complementar 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8421 - - - - - 
    imp-down  0,6785 0,9001 - - - - 
    imp-prod  0,5251 0,8530 0,8817 - - - 
      imp-up  0,5650 0,7550 0,7641 0,8465 - - 
performance  0,4881 0,7503 0,7386 0,7101 0,8069 - 
  qualid-tec  0,6557 0,6001 0,5114 0,5436 0,3355 0,6704 

 

  

 

Modelo Complementar por Tamanho –50 a 200 empregados–Boot 
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Síntese Validação Modelo Complementar por Tamanho–mais de 200 empregados 

 

 

Modelo Complementar por Tamanho – mais de 200 empregados–PLS 

    

Validade Convergente para Modelo Complementar  
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,6384 0,9122 0,8824 

imp-down 0,7099 0,9063 0,8595 

imp-prod 0,6278 0,8930 0,8546 

imp-up 0,6827 0,9375 0,9216 

performance 0,5784 0,9246 0,9077 

qualid-tec 0,7225 0,9123 0,8717 
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  Validade Discriminante do Modelo Complementar 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,7990      
    imp-down  0,5375 0,8425     
    imp-prod  0,4973 0,7331 0,7923    
      imp-up  0,5505 0,6267 0,6872 0,8262   
performance  0,5508 0,8406 0,7484 0,6633 0,7605  
  qualid-tec  0,6710 0,5570 0,5685 0,4461 0,5555 0,8500 

 

 

 

  Modelo Complementar por Tamanho – mais de 200 empregados –Boot 
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  Síntese da Validação Modelo Complementar por Mercado – Regional/Estadual  

  

Modelo Complementar por Mercado–Regional/Estadual–PLS 

    

Validade Convergente para Modelo Complementar  
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,6515 0,9174 0,8913 
imp-down 0,5739 0,8394 0,7626 
imp-prod 0,3745 0,7161 0,6401 
imp-up 0,5257 0,8846 0,8509 

performance 0,4029 0,8498 0,8189 
qualid-tec 0,4308 0,7461 0,5798 

 



 
 

 

269 

 

  Validade Discriminante  do Modelo Complementar 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8072 - - - - - 
    imp-down  0,4805 0,7576 - - - - 
    imp-prod  0,2830 0,5714 0,6120 - - - 
      imp-up  0,2851 0,2188 0,4635 0,7251 - - 
performance  0,2488 0,3323 0,3071 0,5121 0.6347 - 
  qualid-tec  0,5113 0,4929 0,5735 0,3826 0,2784 0,7564 

 

 

 

 

Modelo Complementar por Mercado–Regional/Estadual–BOOT 
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  Síntese da Validação Modelo Complementar por Mercado – 

Nacional/Internacional 

 

 

Modelo Complementar por Mercado–Nacional/Internacional–PLS 

    

Validade Convergente para Modelo Complementar  
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,7054 0,9341 0,9139 
imp-down 0,8292 0,9509 0,9307 
imp-prod 0,8430 0,9641 0,9534 
imp-up 0,7644 0,9577 0,9483 

performance 0,7446 0,9632 0,9569 
qualid-tec 0,6153 0,8645 0,7924 
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  Validade DISCRIMINANTE do Modelo Complementar 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8399 - - - - - 
    imp-down  0,6880 0,8106 - - - - 
    imp-prod  0,6197 0,8619 0,9182 - - - 
      imp-up  0,6761 0,8262 0,8010 0,8743 - - 
performance  0,6311 0,8554 0,8391 0,7588 0,8629 - 
  qualid-tec  0,7455 0,6126 0,5695 0,5792 0,4936 0,7844 

 

 

 

Modelo Complementar por Mercado –Nacional/Internacional –BOOT 
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Síntese da Validação Modelo Complementar por Tempo Existência – até 30 anos  

 

Modelo Complementar por Tempo de Existência–até 30 anos–PLS 

    

Validade Convergente para Modelo Complementar  
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,5848 0,8796 0,8247 
imp-down 0,6575 0,8834 0,8255 
imp-prod 0,7316 0,9315 0,9077 
imp-up 0,5794 0,9052 0,8771 

performance 0,5860 0,9257 0,9090 
qualid-tec 0,4742 0,7783 0,6356 

 



 
 

 

273 

 

  Validade Discriminante do Modelo Complementar 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,7647 - - - - - 
    imp-down  0,4166 0,8109 - - - - 
    imp-prod  0,1554 0,8107 0,8553 - - - 
      imp-up  0,0443 0,7048 0,8128 0,7612 - - 
performance  0,2306 0,5543 0,7364 0,4608 0,7655 - 
  qualid-tec  0,6345 0,6063 0,4408 0,3696 0,4264 0,6886 

 

 

 

Modelo Complementar por Tempo de Existência–até 30 anos–BOOT 
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Síntese Validação Modelo Complementar por Tempo Existência–mais de 30 anos 

 
 

Modelo Complementar por Tempo de Existência–mais 30 anos–PLS 

 
   

Validade Convergente para Modelo Complementar  
 AVE Confiabilidade 

Composta 
Cronbachs Alpha 

governança 0,7155 0,9375 0,9198 
imp-down 0,8041 0,9425 0,9182 
imp-prod 0,6918 0,9181 0,8888 
imp-up 0,7333 0,9505 0,9389 

performance 0,6588 0,9454 0,9348 
qualid-tec 0,6389 0,8757 0,8126 
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  Validade Discriminante do Modelo Complementar 
             governança imp-down imp-prod imp-up Performance qualid-tec 
governança  0,8459 - - - - - 
    imp-down  0,6556 0,8967 - - - - 
    imp-prod  0,5799 0,7846 0,8317 - - - 
      imp-up  0,6620 0,6969 0,7064 0,8563 - - 
performance  0,5717 0,7799 0,7319 0,7547 0,8117 - 
  qualid-tec  0,6886 0,5787 0,5992 0,5847 0,4728 0,7993 

 

 

  

Modelo Complementar por Tempo de Existência–mais 30 anos–BOOT 
 
 
 


