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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo é apresentado o tema central do trabalho, a descrição da situação em estudo,
o problema da pesquisa, os objetivos, a justificativa para o desenvolvimento de uma
pesquisa sobre o assunto e, finalmente, a estrutura a ser seguida nesta tese.

1.1 Apresentação do tema e descrição da situação em estudo

O tema central do trabalho é a importância da Comunicação e da Tecnologia da
Informação (TI) como forma de garantir que a Informação flua adequadamente entre os
membros da Cadeia de Suprimentos influenciando positivamente o relacionamento entre as
empresas e a Performance. Os termos destacados neste parágrafo são termos-chave desta
tese.
O termo Cadeia de Suprimentos, que será utilizado ao longo deste trabalho, é um dos
termos brasileiros correspondente a Supply Chain. A definição do Supply Chain Council
para Cadeia de Suprimentos aplica-se para qualquer tipo de empresa. A Cadeia de
Suprimentos de uma determinada empresa compreende todas as entidades e fluxos
envolvidos desde o fornecedor do fornecedor até o cliente do cliente (BLINICK, 2005).
A Comunicação está relacionada à Estratégia de Comunicação utilizada entre empresas da
Cadeia de Suprimentos. A Estratégia de Comunicação é o conjunto de diversos
componentes da comunicação, tais como feedback, periodicidade, meio de comunicação,
entre outros. A Tecnologia da Informação está associada ao conceito de níveis de gestão
no Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Serão considerados três níveis de gestão:
nível de execução ou transacional, nível de suporte à decisão e nível colaborativo. Em cada
um destes níveis serão destacados os sistemas de gestão a serem considerados e seus
respectivos propósitos. Na abordagem utilizada neste trabalho, a Comunicação e a
Tecnologia da Informação têm o mesmo objetivo: prover as empresas da Cadeia de
Suprimentos com Informações importantes para ambas as partes.

O Relacionamento aqui considerado é o relacionamento da empresa compradora com as
empresas fornecedoras. Na literatura, existem diversas definições do Relacionamento
comprador-fornecedor. Cada autor considera uma ou mais dimensões para caracterizar tal
relacionamento. Algumas destas dimensões são: cooperação, comprometimento, confiança,
entre outras.
Quando analisada a literatura e dados empíricos, percebe-se que existem diversos
indicadores de Performance. Nesta tese, a Performance foi classificada em Operacional e
Financeira, sendo que serão analisadas tanto a Performance do Comprador quanto a
Performance do Fornecedor nestes dois quesitos.
Todos estes termos-chave serão detalhados no Capítulo 2 – Revisão da Literatura.
Atualmente, no ambiente dos negócios, torna-se cada vez mais importante aprimorar o
relacionamento entre empresas das Cadeias de Suprimentos. Acredita-se que o
aprimoramento do relacionamento entre as empresas pode levar a uma melhoria de
performance das mesmas. Existem vários fatores que podem influenciar o relacionamento
e a performance das empresas. Neste trabalho, pretende-se analisar dois grupos de
antecedentes do relacionamento e da Performance: a Comunicação e a Tecnologia da
Informação.
Portanto, a situação que se pretende investigar nesta pesquisa é como a Comunicação e a
Tecnologia da Informação influenciam o relacionamento de uma empresa compradora com
seus fornecedores, bem como as performances dessas empresas. É importante ressaltar que
todas as relações serão estudadas sob a ótica do fornecedor.

1.2 O Problema da Pesquisa
“Quais são os fatores relacionados à Comunicação e à Tecnologia da Informação que
influenciam o relacionamento entre uma empresa compradora e seus fornecedores e a
performance destas empresas da Cadeia de Suprimentos, na percepção dos fornecedores?”

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Principal
O objetivo principal deste trabalho é estruturar e testar modelos para investigar a influência
que a Comunicação e a Tecnologia da Informação exercem no Relacionamento
Comprador-Fornecedor e na Performance dessas empresas.
1.3.2 Objetivos Específicos

-

Avaliar as dimensões escolhidas para compor o constructo Comunicação neste
trabalho (Feedback, Comunicação Geral, Compartilhamento de Informações e
Periodicidade da Comunicação) e os seus indicadores;

-

Avaliar as dimensões da Tecnologia da Informação a serem tratadas nesta
pesquisa e os indicadores de cada dimensão. A TI será representada pelo grau de
utilização dos seguintes sistemas de gestão da cadeia de suprimentos: EDI
(Electronic Data Interchange), Sistemas Transacionais, Sistemas de Apoio à
Decisão e Sistemas Colaborativos;

-

Avaliar o constructo Relacionamento Comprador-Fornecedor com as cinco
dimensões

que

serão

consideradas

nesta

pesquisa

-

Confiança,

Comprometimento, Cooperação, Conflitos e Resolução de Conflitos - e os
indicadores de cada dimensão;
-

Avaliar o constructo Performance com as quatro dimensões consideradas Performance Financeira do Fornecedor, Performance Operacional do Fornecedor,
Performance Financeira do Comprador e Performance Operacional do
Comprador - e os indicadores das dimensões;

-

Verificar as relações existentes entre cada uma das dimensões do constructo
Comunicação com o Relacionamento Comprador-Fornecedor, bem como com o
constructo Performance;

-

Avaliar a influência das dimensões da TI que serão analisadas no
Relacionamento Comprador-Fornecedor e na Performance;

-

Verificar

a

Performance.

influência

do

Relacionamento

Comprador-Fornecedor

na

1.4 Justificativa

Segundo Frohlich e Westbrook (2001), apenas recentemente o gerenciamento da cadeia de
suprimentos passou a ser reconhecido como um tópico central na área de gestão de
operações. Entretanto, os autores acreditam que esse assunto exerce e continuará
exercendo forte influência na competitividade das empresas e das cadeias como um todo.
Sendo assim, os estudos abrangendo esse tema são cada vez mais cruciais e decisivos na
área de administração. Segundo Nelson (2004), nos últimos dez anos, os executivos de
compras começaram a perceber a importância da aproximação entre empresas nas Cadeias
de Suprimentos.
Várias pesquisas (GALT; DALE, 1991; GRAHAM et al., 1994; LAMBERT et al., 1996;
LASCELLES; DALE, 1989; MCHUGH et al., 2003; MCLAREN et al., 2004; MOHR;
NEVIN, 1990; MOHR; SPEKMAN, 1994; NEWMAN; RHEE, 1990; PRAHINSKI;
BENTON, 2004) abordam a necessidade de uma boa comunicação entre compradores e
fornecedores para que o relacionamento entre eles seja bem sucedido e para que suas
performances sejam aprimoradas. Segundo Newman e Rhee (1990), a comunicação eficaz
e o compartilhamento de informações entre a empresa compradora e seus fornecedores são
essenciais para a boa performance do fornecedor. De acordo com Galt e Dale (1991), a
maioria das empresas compradoras tenta aprimorar os seus canais de comunicação com
seus fornecedores. Todas as empresas do estudo de caso realizado pelos autores (dez
empresas da Inglaterra) percebem a importância da comunicação com os seus fornecedores
para a sobrevivência da empresa.
Além disso, outras pesquisas (Byrd e Davidson, 2003; Laframboise e Reyes, 2005; Larson
et al., 2005; Petersen et al., 2005; Walton e Marucheck, 1997) mostram que o uso de
alguns sistemas de gestão também pode influenciar o relacionamento entre as empresas e
suas performances.
Será utilizada a Modelagem de Equações Estruturais para testar as relações causais nos
modelos. Embora existam vários trabalhos que utilizam esta metodologia para testar as
relações das dimensões da comunicação com o relacionamento e com a performance,
trabalhos que avaliam as relações entre alguns sistemas de gestão com o relacionamento e

a performance utilizando a Modelagem de Equações Estruturais não foram vastamente
encontrados na literatura pesquisada. Sendo assim, esta pesquisa poderá agregar à literatura
existente algumas considerações sobre a influência do uso de determinados sistemas de
gestão no relacionamento e performance das empresas fornecedoras e da compradora.
Além disso, para estimar os coeficientes que representam as relações entre as variáveis,
será utilizado o método DWLS (Diagonally Weighted Least-Squares), que não está entre
os mais populares métodos de estimação, entretanto o seu uso para a situação encontrada
neste trabalho está bem embasado na literatura e apresentou bons resultados nos modelos
testados. Desta forma, o uso do DWLS também se mostra como um diferencial desta
pesquisa em relação à maioria dos trabalhos encontrados na literatura.
Sob o ponto de vista prático, a empresa compradora e seus diversos fornecedores poderão
identificar problemas, omissões e/ou “boas práticas” relacionadas à comunicação e à
utilização de tecnologia de informação, visando a aprimorar o processo de comunicação
entre as empresas, o uso de sistemas de gestão que garantam a disponibilidade de
informações precisas e acuradas, bem como o relacionamento entre empresa compradora e
empresas fornecedoras e as performances dessas entidades. Gunasekaran et al. (2004)
destacam que é preciso reunir os membros da Cadeia de Suprimentos para que os mesmos
discutam o aprimoramento das relações na cadeia. Pesquisas como esta, podem ser úteis
para despertar o interesse das partes em trabalharem conjuntamente para intensificar e
promover um maior desenvolvimento das Cadeias de Suprimentos.

1.5 Estrutura do trabalho

Esta tese está dividida em seis capítulos. Neste primeiro capítulo, apresenta-se o tema da
tese, uma breve descrição da situação a ser investigada, o problema da pesquisa, os
objetivos, a relevância do trabalho e a estrutura a ser seguida no mesmo. No segundo
capítulo tem-se a revisão de literatura sobre o assunto, apresentando conceitos relacionados
à Gestão da Cadeia de Suprimentos, à Comunicação, à Tecnologia da Informação na
Cadeia de Suprimentos, ao Relacionamento Comprador-Fornecedor, algumas maneiras de
mensuração de performance e exemplos de pesquisas relacionadas ao tema desta tese. Com
base na Revisão de Literatura realizada e nas entrevistas com colaboradores da empresa

compradora, no terceiro capítulo o modelo conceitual e as hipóteses da pesquisa são
expostos. Além disso, os constructos que compõem o modelo são delimitados. O quarto
capítulo trata da metodologia da pesquisa, faz referência ao método, à população-alvo, ao
procedimento utilizado para coletar os dados, à técnica de amostragem e caracterização da
amostra e, finalmente, detalha a preparação, caracterização e purificação das escalas. Além
disso, é feita uma breve análise descritiva dos constructos que serão analisados. No quinto
capítulo, tem-se a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, destacando os
testes das hipóteses estabelecidas no Capítulo 3. Por fim, o sexto capítulo contém as
conclusões e contribuições da tese, suas limitações e perspectivas de trabalhos futuros.
Além dos capítulos, ao final do texto encontram-se alguns apêndices para consulta do leitor
caso necessite de maior detalhamento acerca de alguns pontos tratados ao longo do texto.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo contém a revisão bibliográfica realizada para fornecer embasamento teórico
que possa auxiliar na construção dos modelos da tese. São apresentadas questões
relacionadas ao Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, às variáveis/constructos que
serão utilizados nos modelos e, finalmente, são apresentadas algumas pesquisas
relacionadas ao tema em questão.

2.1 Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos

Segundo Chopra e Meindl (2004), uma Cadeia de Suprimentos consiste em todas as partes
envolvidas, direta ou indiretamente, em atender as requisições dos clientes. A Cadeia de
Suprimentos inclui, além dos fabricantes e fornecedores, transportadoras, empresas de
armazenagem, varejistas e consumidores. Dentro de cada organização da cadeia existem
inúmeras atividades desde o recebimento da solicitação do cliente até a conclusão do
atendimento. Um fabricante pode receber matéria-prima de diversos fornecedores e vender
o produto manufaturado a diversos clientes. Chen e Paulraj (2004) afirmam que a Cadeia
de Suprimentos é uma rede onde fluem materiais, informações e serviços. A Figura 1
apresenta um exemplo genérico de uma Cadeia de Suprimentos.

Fornecedor

Fabricante

Distribuidor

Varejista

Cliente

Fornecedor

Fabricante

Distribuidor

Varejista

Cliente

Fornecedor

Fabricante

Distribuidor

Varejista

Cliente

Figura 1: Esquema Genérico de uma Cadeia de Suprimentos.
Fonte: Adaptado de Chopra e Meindl (2004).

Segundo Chen e Paulraj (2004), o termo gerenciamento da cadeia de suprimentos foi
introduzido originalmente por consultores no início dos anos 80 nos Estados Unidos. A
partir de então, o tema ganhou grande atenção tanto no meio empresarial quanto no
acadêmico. Os autores destacam que o termo é usado para explicar o planejamento e
controle do fluxo de materiais e informações não somente internamente, mas
externamente, entre empresas.
Segundo Wood Junior e Zuffo (1999), em linhas gerais, o Gerenciamento da Cadeia de
Suprimentos pode ser definido como uma metodologia desenvolvida para alinhar todas as
atividades da cadeia de forma sincronizada, visando a reduzir custos, minimizar ciclos e
maximizar o valor percebido pelo cliente final por meio do rompimento das barreiras entre
departamentos e áreas.

2.2 Fluxos Principais no Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos

Os dois fluxos da Cadeia de Suprimentos mais comumente citados na literatura são os
fluxos de produtos e informações. Entretanto, alguns autores incluem também o fluxo de
recursos financeiros.
Fiala (2005) afirma que a estrutura da Cadeia de Suprimentos é um sistema composto de
potenciais fornecedores, fabricantes, distribuidores, varejistas e consumidores. Estas
unidades se conectam umas com as outras através de fluxos bidirecionais de materiais,
financeiros e de informação. Marquez et al. (2001) também destacam três fluxos da Cadeia
de Suprimentos: os fluxos de informação, materiais e financeiros. Segundo os autores, sob
condições normais, relações claras de causa e efeito podem ser esperadas entre estes
fluxos. Por exemplo, um aumento no número de ordens produzirá um aumento no número
de materiais a ser transportado. O maior fluxo de materiais, por sua vez, geraria um maior
fluxo financeiro. É importante ressaltar que estes fluxos são bidirecionais, conforme pode
ser visualizado na Figura 2.

Informação

Capacidade, Disponibilidade, Entregas

Material

Matéria-prima, Produtos em Processo, Produtos Acabados

Financeiro

Faturas, Termos de Pagamento

Fornecedor

Fabricante

Distribuidor

Informação

Varejista

Cliente

Ordens, Previsão, Ritmo de Reabastecimento

Material

Devoluções, Reciclagem, Reparos

Financeiro

Pagamentos

Figura 2: Fluxos da Cadeia de Suprimentos.
Fonte: Adaptado de Marquez et al. (2001).

2.3 Processos no Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos

Chopra e Meindl (2004) afirmam que os processos envolvidos no gerenciamento do fluxo
de informações, produtos e recursos financeiros na Cadeia de Suprimentos podem ser
classificados em três macro-processos:

-

Gerenciamento do relacionamento com o consumidor (Customer Relationship
Management – CRM): engloba todos os processos relacionados à interface entre
as empresas e seus clientes;

-

Gerenciamento interno da cadeia de suprimentos (Internal Supply Chain
Management – ISCM): engloba todos os processos internos da empresa;

-

Gerenciamento do relacionamento com o fornecedor (Supplier Relationship
Management – SRM): engloba todos os processos relacionados à interface entre
as empresas e seus fornecedores.

Neste trabalho, a ênfase será no fluxo de informação do terceiro macro-processo – o
gerenciamento do relacionamento com o fornecedor.

2.4 Relacionamento Comprador-Fornecedor

O Relacionamento Comprador-Fornecedor pode ser definido como estratégias interorganizacionais empregadas pelas empresas compradoras e fornecedoras em suas
negociações. Alguns autores tratam este constructo como tendo apenas uma dimensão.
Entretanto, outros autores consideram que o relacionamento é formado por diversas
dimensões. A seguir, tem-se a descrição de algumas dessas dimensões.
2.4.1 Comprometimento
Segundo Kumar et al. (1995), o comprometimento tem três dimensões principais: a
disposição das partes em investir na relação, a expectativa de continuidade do
relacionamento e o comprometimento afetivo entre as partes. Conforme Maloni e Benton
(2000), o comprometimento é o sentimento de estar emocionalmente estimulado a manter
um relacionamento de longo-prazo com determinada empresa.
Segundo Prahinski e Benton (2004), o comprometimento da firma compradora é definido
como a percepção dos fornecedores em relação ao grau com o qual a firma compradora
sente-se obrigada a continuar negociando com um fornecedor específico. Segundo Helper
(1991), o comprometimento é o grau de certeza dos fornecedores em relação à
continuidade da negociação com a empresa compradora.
Morgan e Hunt (1994) afirmam que em uma relação onde há comprometimento, as partes
envolvidas acreditam que a relação contínua entre as mesmas é muito importante e, por
isso, fazem o máximo esforço para manter tal relação. Nesse tipo de relacionamento, as
partes acreditam que a relação vale a pena e trabalham para garantir que ela dure
indefinidamente. Conforme Parsons (2002), uma relação de longo prazo implica um certo
grau de comprometimento entre as partes envolvidas, pois o comprometimento é a razão
para se manter um relacionamento.

2.4.2 Confiança
Segundo Maloni e Benton (2000), a confiança é a credibilidade na honestidade e
integridade da empresa parceira. Parsons (2002) comenta que o fator Confiança é sempre
citado como um ingrediente crítico para determinar o sucesso de um relacionamento.
2.4.3 Conflitos
Segundo Maloni e Benton (2000), os conflitos representam uma das dimensões do
Relacionamento Comprador-Fornecedor. Os autores definem os conflitos como sendo as
discórdias causadas por ações competitivas ou opostas entre as partes.
2.4.4 Cooperação
Campbell (1997) destaca três tipos de comportamento relacionados à Cooperação:
resolução conjunta de problemas, compartilhamento de informações e investimentos
específicos no relacionamento. É importante que as empresas da Cadeia de Suprimentos
enxerguem os problemas umas das outras e cooperem na sua solução. Para que isto ocorra,
é necessário haver constante compartilhamento de informações entre as partes. Em relação
aos investimentos específicos, eles estabilizam as relações, pois têm um valor
substancialmente maior dentro daquela relação particular do que fora dela. Segundo a
autora, os três componentes aumentam as chances de perceber os benefícios advindos da
cooperação.
De acordo com Graham et al. (1994), o desenvolvimento de parcerias e relações
cooperativas entre empresas fornecedoras e compradoras tem sido identificado como uma
tendência contemporânea significativa em todos os tipos de negócio. O reconhecimento
dos ganhos que podem ser obtidos através da comunicação e cooperação entre os membros
da Cadeia de Suprimentos tem ajudado muitas empresas a deixarem de assumir uma
postura de adversárias na relação comprador-fornecedor.
Prahinski e Benton (2004) destacam que uma das dimensões da relação compradorfornecedor é a cooperação, que pode acontecer em diversas situações, como por exemplo:
a cooperação para a solução de problemas e a cooperação para o planejamento e definição

conjunta de objetivos. Segundo Maloni e Benton (2000), a cooperação é a associação de
benefícios mútuos através de esforços conjuntos.
2.4.5 Coordenação
Mohr et al. (1996) afirmam que a coordenação reflete o grau de sincronização das
atividades dos diferentes membros da Cadeia de Suprimentos. A sincronização das
atividades está intimamente ligada ao processo de comunicação e troca de informações
entre entidades de uma Cadeia de Suprimentos.
2.4.6 Objetivos Comuns
Segundo Parsons (2002), os Objetivos Comuns ajudam a manter o relacionamento porque
cada entidade tem algo a ganhar por fazer parte da relação. Segundo Mohr e Spekman
(1994), é importante que os membros da Cadeia de Suprimentos participem conjuntamente
do planejamento e da definição de objetivos.
2.4.7 Resolução de Conflitos
Maloni e Benton (2000) definem a resolução de conflitos como a habilidade de abrandar as
discórdias utilizando uma solução acordada entre as partes envolvidas.
2.4.8 Satisfação
Ruekert e Churchill Junior (1984) afirmam que a satisfação é multidimensional e envolve
satisfação com os produtos, aspectos financeiros, interações sociais, programas
cooperativos de publicidade e outros auxílios promocionais. A satisfação é mensurada pela
avaliação que os membros da Cadeia de Suprimentos fazem sobre as características do
relacionamento entre as partes. Parsons (2002) afirma que a Satisfação refere-se ao grau
em que as interações entre empresa compradora e empresa fornecedora atendem às
expectativas das mesmas.

Neste trabalho, o Relacionamento Comprador-Fornecedor será tratado como um constructo
composto de cinco dimensões: comprometimento, confiança, conflitos, cooperação e
resolução de conflitos.

2.5 Performance

O termo performance é bastante amplo. Na literatura são encontrados diversos tipos de
indicadores utilizados para mensurá-la. Byrd e Davidson (2003) avaliaram três indicadores
para mensurar a performance da empresa:

-

ROI (Return on Investment – Retorno sobre o investimento) da empresa
comparado com o dos competidores mais próximos:

ROI =

-

Lucro Líquido
Capital investido na empresa

ROE (Return on Equity – Retorno sobre o Patrimônio Líquido) da empresa
comparado com o dos competidores mais próximos:

ROE =

-

Lucro Líquido
Patrimônio Líquido

Market Share da empresa comparado com o dos competidores mais próximos.
Segundo Sandroni (1996), o Market Share é a participação no mercado ocupada
por determinada empresa. Avalia-se que, quando uma única empresa detém uma
participação superior a 10% de um mercado, ela é capaz de influenciar esse
mercado em alguns fatores (por exemplo: preço).

Tan et al. (1998) utilizaram como indicadores de performance:

-

Lucro;

-

Market share;

-

Nível de estoque;

-

Produtividade;

-

Satisfação do cliente final.

Prahinski e Benton (2004) utilizaram como indicadores de performance do fornecedor os
seguintes fatores:

-

Qualidade do produto;

-

Performance de entrega;

-

Preço;

-

Responsividade a requisições de mudanças;

-

Serviços de suporte;

-

Performance geral.

Segundo Jayaram et al. (1999), existe um grupo de indicadores de performance baseados
no tempo. Os autores comentam que os indicadores deste grupo mais encontrados na
literatura são:

-

rapidez da entrega;

-

tempo de desenvolvimento de novos produtos;

-

confiabilidade da entrega;

-

introdução de novos produtos;

-

tempo de fabricação.

Além destes, há outros indicadores de performance encontrados na literatura, que serão
apresentados a seguir:

2.5.1 Nível de Serviço
Existem vários indicadores para se mensurar nível de serviço na Cadeia de Suprimentos.
Um deles é o On Time, In Full (OTIF), que mensura o percentual de entregas realizadas
dentro do prazo acordado e com os itens constantes no pedido corretamente e totalmente
entregues.
2.5.2 Agilidade da Operação e do Fluxo de Informações
Segundo Hormozi (2001), as organizações ágeis fabricam produtos de alta qualidade e sem
defeitos em um curto espaço de tempo. Elas integram atividades de projeto, engenharia e
fabricação com marketing e vendas, garantindo rapidez na operação. Segundo Christopher
e Towill (2001), uma característica chave de organizações ágeis é a flexibilidade. Um
princípio chave que caracteriza a agilidade na Cadeia de Suprimentos é o rápido
reabastecimento, que requer fornecedores ágeis e agilidade organizacional. Segundo Smith
(2000), é importante que haja também agilidade no fluxo de informações na Cadeia de
Suprimentos.
2.5.3 Acurácia das Informações
A Acurácia das Informações é a precisão das informações transacionadas. Segundo
Ezingeard et al. (2005), é benéfico para as empresas reunir e manter informações acuradas
e confiáveis. Smith (2000) destaca que um dos objetivos do gerenciamento da cadeia de
suprimentos é garantir a acuracidade das faturas destinadas aos clientes. Entretanto, o autor
salienta que todo o fluxo de informação na cadeia de suprimentos deve ser acurado.
Neste trabalho, as questões para mensurar a performance serão relacionadas a preço, prazo
de pagamento, rapidez na entrega, pontualidade na entrega (on time), acuracidade do
pedido (in full), qualidade dos principais produtos (do fornecedor) ou das embalagens (do
distribuidor ou comprador) e mix de produtos. Os itens prazo de pagamento e mix de
produtos foram sugeridos no pré-teste e nas entrevistas com colaboradores da Empresa
Alfa, respectivamente.

2.6 Antecedentes do Relacionamento e da Performance

Dois grupos de antecedentes do relacionamento e da performance foram abordados nesta
tese: fatores relacionados à Comunicação e fatores relacionados à Tecnologia da
Informação. Estes dois grupos de antecedentes serão analisados como tendo o mesmo
propósito: garantir o fluxo de informações entre os membros da Cadeia de Suprimentos.
Oliveira (s/d) destaca que a informação é o conteúdo de uma mensagem. É algo que pode
ser incorporado ao nosso conhecimento e comportamento. Quanto mais informação
alguém possui sobre determinado assunto, maior é a probabilidade de conhecimento acerca
do mesmo. Segundo Chopra e Meindl (2004), a informação afeta profundamente cada
parte da cadeia.
Gustin et al. (1995) afirmam que a informação, seja ela trocada por meios tradicionais ou
utilizando sistemas de TI, facilita a identificação rápida e precisa de oportunidades de
economias de custo. Além disso, a informação poderá ajudar a atingir uma diferenciação
na prestação do serviço. É importante ressaltar que as informações precisam ser acuradas,
confiáveis, fáceis de usar e processar. De acordo com Moberg et al. (2002), uma das
premissas básicas do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos é a troca de informações
entre parceiros que pode ajudar na redução de custos e na melhora do nível de serviço
prestado aos clientes. Estes benefícios podem levar a uma vantagem competitiva
sustentável para as firmas.
Segundo Moberg et al. (2002), na literatura, foram identificados e definidos dois tipos
principais de informação: estratégica e operacional. A Informação Operacional abrange
tipicamente informações de curto-prazo, informações quantitativas das atividades diárias
de vendas e logística, informações do status das ordens e dos níveis de estoque. Este tipo
de informação é principalmente utilizado para reduzir os tempos de ciclos das ordens e os
níveis de estoque e para aperfeiçoar o serviço ao cliente. Já a Informação Estratégia inclui
as informações de longo-prazo, questões relacionadas ao mercado, à logística da empresa e
a outras estratégias de negócio. Estas informações, qualitativas e sensíveis, são
principalmente usadas para aprimorar a colaboração entre parceiros da Cadeia de
Suprimentos e planejar práticas logísticas futuras baseadas em mudanças estratégicas que

podem ocorrer. Neste trabalho, serão abordados os dois tipos de informação: estratégica e
operacional.
A seguir são apresentadas as considerações sobre os dois grupos de antecedentes do
relacionamento e da performance, cujo objetivo principal neste trabalho é fazer com que o
fluxo de informações entre a empresa compradora e as empresas fornecedoras seja
adequado.
2.6.1 Comunicação
Conforme Mohr e Nevin (1990, p.36), “A comunicação pode ser descrita como a cola que
mantém um canal de distribuição unido.” Segundo Lambert et al. (1996), a comunicação
eficaz, tanto no dia a dia quanto em situações não rotineiras, é um dos componentes para a
formação de parcerias bem sucedidas.
Para garantir o fluxo de informação entre comprador-fornecedor torna-se necessário o
processo de comunicação. Mohr e Spekman (1994) afirmam que um dos fatores que
proporcionam relacionamentos de sucesso entre membros da cadeia de suprimentos é a
comunicação efetiva, o que inclui qualidade na comunicação (comunicação acurada),
compartilhamento de informação e planejamento/definição de objetivos conjuntamente.
Segundo Mohr e Nevin (1990), a dificuldade na comunicação é a principal causa de
problemas na cadeia de suprimentos. Muitos dos problemas comuns podem ser
solucionados desenvolvendo-se uma estratégia de comunicação apropriada entre os
membros da cadeia. Os autores utilizam o termo Estratégia de Comunicação como sendo o
conjunto de diversas facetas da comunicação. Algumas das facetas da comunicação são a
periodicidade, o conteúdo, o meio (canal) e o feedback (comunicação bidirecional). A
combinação dessas facetas dá origem à Estratégia de Comunicação. Portanto, um exemplo
de Estratégia de Comunicação poderia ser: comunicação freqüente, bidirecional, utilizando
canais informais. A seguir, tem-se a caracterização de diversas facetas da comunicação.
2.6.1.1 Meio (canal)
A comunicação pode acontecer através de vários meios distintos. Segundo Daft e Lengel
(1986), os principais são: pessoal, telefone, fax, e-mail, comunicação via sistema de

compras ou de pedidos e troca eletrônica de dados (Electronic Data Interchange – EDI).
Neste trabalho, o EDI é considerado uma ferramenta de gestão transacional e será tratado
conjuntamente com os sistemas de gestão.
Segundo Lambert et al. (1996), sistemas de comunicação tais como sistemas integrados de
e-mails, reuniões planejadas regularmente e telefonemas em conjunto com a disposição
para compartilhar tanto as boas quanto as más notícias contribuem para o sucesso da
parceria. Quanto mais intensa a comunicação, mais forte a parceria tende a ser. Os elos de
comunicação devem passar por todos os níveis das organizações: estratégico, tático,
operacional, interpessoal e cultural.
2.6.1.2 Riqueza do Meio
A Riqueza do Meio é definida segundo Daft e Lengel (1986) como sendo o montante de
informações que podem ser captadas pelo receptor para interpretar a mensagem conforme
o canal de comunicação utilizado. Sendo assim, o contato face-a-face seria o mais rico,
pois fornece múltiplas dicas através da linguagem corporal e do tom de voz, o que não
pode ser captado por meios eletrônicos. Em ordem decrescente de riqueza, a classificação
é: comunicação face-a-face, comunicação via telefone, comunicação via e-mail,
comunicação via sistema de compras ou de pedidos e troca eletrônica de dados,
considerado o meio menos rico.
2.6.1.3 Feedback
Segundo Purdy et al. (1994), o feedback pode ser útil para que uma determinada empresa
identifique suas forças e fraquezas sob a perspectiva de uma outra empresa, mesmo que
seja apenas para confirmar o que já é sabido.
Segundo Daft e Lengel (1986), quando os gerentes das empresas dão e recebem feedback,
eles estão esforçando-se para reduzir os equívocos e as incertezas na comunicação.
Lascelles e Dale (1989) destacam que o processo de comunicação para realização de
pedidos deve ser uma via de mão dupla. A simples requisição por parte da empresa
compradora não é suficiente para garantir que as não conformidades deixem de ocorrer.
Entretanto, percebe-se que, muitas vezes, a empresa compradora não encoraja o feedback

do fornecedor, e quando há algum feedback, ele é ignorado ou é colocado em segundo
plano.
2.6.1.4 Conteúdo Compartilhado
Segundo Prahinski e Benton (2004), o conteúdo refere-se ao tipo de informação que
contém a mensagem transmitida. De acordo com Lascelles e Dale (1989), uma das
principais barreiras para o desenvolvimento de uma boa relação entre comprador e
fornecedor na gestão da qualidade é a pobreza no conteúdo da comunicação. Muitas vezes,
fornecedores e compradores não percebem o quão pobre é a comunicação entre eles. Essa
fraqueza, além de sério problema para o aprimoramento da qualidade, é uma provável
conseqüência da relação de “quase adversários” muitas vezes encontrada na cadeia de
suprimentos. Falhas na comunicação entre comprador-fornecedor levam a atitudes
negativas em ambos os lados: desconfiança, medo, desapontamento, frustração e atos
desonestos.
Segundo Mohr e Spekman (1994), a qualidade da comunicação é um aspecto chave de
sucesso nas parcerias entre membros da cadeia de suprimentos. A qualidade na
comunicação é adquirida mediante o compartilhamento de informações oportunas,
acuradas e relevantes entre compradores e fornecedores.
Segundo Helper (1991), no nível mais baixo, a única informação compartilhada entre a
empresa compradora e seus fornecedores é o preço. No nível intermediário, as empresas
compartilham informações financeiras, de instalações e equipamentos utilizados em suas
operações. No nível mais avançado, compartilham diversos tipos de informação, fornecem
feedback contínuo e sugestões para aprimoramento de suas atividades individuais.
2.6.1.5 Periodicidade
Segundo Mohr et al. (1996), a periodicidade se refere ao número de contatos realizados
entre os membros da cadeia. Segundo Prahinski (2001), a freqüência e a intensidade da
comunicação aumentam quando há maior envolvimento entre as empresas.

2.6.1.6 Comunicação Colaborativa
Mohr et al. (1996) afirmam que a comunicação colaborativa está significativamente
relacionada ao comprometimento, à coordenação e à satisfação. Segundo Prahinski e
Benton (2004), o uso da comunicação colaborativa influencia positivamente a percepção
do fornecedor acerca da relação comprador-fornecedor. Para os autores, a comunicação
colaborativa é composta de formalidade, feedback e estratégia de influência indireta.
Segundo os autores, a estratégia de influência indireta é uma tentativa da firma compradora
de mudar crenças e atitudes do fornecedor sem solicitar uma ação específica. O objetivo da
comunicação indireta é educar e treinar os funcionários da empresa fornecedora de tal
forma que eles possuam maior conhecimento para tomada de decisão.
2.6.1.7 Formalidade
Segundo Prahinski e Benton (2004), a formalidade é definida como a utilização de regras
estruturadas e procedimentos fixos no processo de comunicação. Vijayasarathy e Robey
(1997) acreditam que a formalidade na comunicação exerce uma influência positiva na
cooperação, uma das dimensões do relacionamento entre comprador e fornecedor.
Neste trabalho, serão utilizadas as seguintes facetas da comunicação: feedback, conteúdo
compartilhado, periodicidade e comunicação geral. Esta última foi inserida após a
aplicação do pré-teste como sugestão de um dos participantes e definida como sendo a
comunicação realizada em tempo oportuno, de maneira precisa e de forma amistosa.
2.6.2 Tecnologia da Informação
Zhao et al. (2001) definem a Tecnologia da Informação como qualquer forma de sistema
de informação baseado em computadores. Sanders (2005) destaca que a Tecnologia da
Informação possibilita que os compradores e fornecedores compartilhem um grande
montante de informações operacionais e estratégicas. Zhao et al. (2001) destacam que a TI
e o foco na informação crescentemente estão sendo vistos como preditores-chave da
performance das empresas das Cadeias de Suprimentos.

Segundo Pedroso (2002), o conceito de níveis de gestão da Cadeia de Suprimentos está
associado à utilização de Tecnologia da Informação no gerenciamento da cadeia. O autor
divide as classificações propostas por diferentes autores em dois grandes grupos: nível de
execução e nível de suporte à decisão.
2.6.2.1 Nível de Execução ou Nível Transacional
Os sistemas utilizados no nível de execução, cujo objetivo é substituir ou eliminar esforços
humanos ineficientes, formam a base dos sistemas de informações.
Lambert e Cooper (2000) afirmam que o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos
representa uma das mudanças de paradigma mais significativa do mundo atual dos
negócios, pois reconhece que a concorrência não é mais entre empresas autônomas e
independentes, mas entre cadeias de suprimentos. Como a competição não é mais entre
organizações independentes, os diversos elos da Cadeia de Suprimentos devem agir de
maneira integrada para que toda a cadeia seja competitiva. Segundo Birou et al. (1998), a
integração é um fator decisivo para o sucesso.
Segundo Stank et al. (2001), o crescimento do uso de ferramentas de TI e de Comunicação
aumentou a possibilidade de integração entre empresas da Cadeia de Suprimentos. Com
estas ferramentas, as empresas podem reduzir custos através da eliminação de operações
duplicadas e desperdício de recursos. Pesquisadores focam três perspectivas da integração:
(1) uma série de interações (que podem ser primeiramente entre as operações da empresa e
depois passarem para interações entre empresas das cadeias); (2) comportamentos
colaborativos; ou (3) uma combinação de interações com colaboração.
Os sistemas deste nível (transacional ou execução) facilitam a integração tanto dos
departamentos das empresas como a integração entre empresas da Cadeia de Suprimentos.
Já os sistemas descritos no item 2.6.2.3 são sistemas de comportamentos colaborativos e
constituem a segunda perspectiva da integração citada no parágrafo anterior.
Segundo Pedroso (2002), a missão do nível de execução em gestão da Cadeia de
Suprimentos é disponibilizar informações precisas aos processos de execução, decisão e
colaboração. Alguns exemplos destes sistemas são:

-

ERP - Enterprise Resource Planning (Sistema de Gestão Integrada);

-

MRP - Materials Requirements Planning (Planejamento das Necessidades de
Materiais);

-

DRP - Distribution Requeriments Planning (Planejamento das Necessidades de
Distribuição);

-

SCEM - Supply Chain Events Management (Sistema de Gestão de Eventos);

-

SCM - Supply Chain Monitoring (Sistema de Monitoramento);

-

TMS - Transportation Management Systems (Sistemas de Gestão de
Transportes);

-

WMS - Warehouse Management Systems (Sistemas de Gestão de Armazéns);

-

E-Procurement - Sistemas de Compras Eletrônicas;

-

E-Sales - Sistemas de Vendas Eletrônicas;

-

Sistemas Legados;

-

EDI – Electronic Data Interchange (Troca Eletrônica de Dados);

-

Sistemas de Gestão de Pedidos;

Pedroso (2002) classifica os sistemas de execução em Sistemas de Execução das
Operações Logísticas; Sistemas de Visibilidade e Monitoramento; Sistemas Transacionais
Corporativos e Sistemas Transacionais entre empresas.
Dentro desta classificação, pode-se dividir os sistemas citados acima da seguinte maneira:

-

Sistemas de Execução das Operações Logísticas: WMS e TMS;

-

Sistemas de Visibilidade e Monitoramento: SCEM e SCM;

-

Sistemas Transacionais Corporativos: MRP, DRP, ERP, Sistemas Legados e
Sistemas de Gestão de Pedidos;

-

Sistemas Transacionais entre empresas: EDI, E-procurement, E-sales.

A seguir, são apresentadas as definições e alguns comentários de Taylor (2004), Pedroso
(2002), Mohr e Sohi (1995) e Newman e Rhee (1990) acerca dos sistemas citados que se
enquadram no nível de execução.

Segundo Taylor (2004), teoricamente, pode-se dizer que o ERP automatiza completamente
o processo de planejamento dos processos. Entretanto, na prática, um plano que contenha
restrições rígidas e seja executável pode levar a um processo manual intenso. Os MRP´s
identificam todos os materiais necessários para a produção e determinam quando cada um
deles deve ser encomendado. Os sistemas DRP´s analisam as datas de entrega de trás para
frente para calcular quando as mercadorias devem ser expedidas.
Pedroso (2002) destaca que os Sistemas de Gestão de Eventos focam no monitoramento de
atividades críticas da Cadeia de Suprimentos, tais como identificação de exceções – atraso
no transporte, pedidos cancelados – automatização no tratamento das exceções notificações automáticas aos participantes da Cadeia de Suprimentos, mensagens de
reprogramação aos sistemas de planejamento. Já os Sistemas de Monitoramento focam nos
indicadores de desempenho estratégicos, táticos e operacionais relevantes à operação da
Cadeia de Suprimentos, tais como ordens em atraso, nível de serviço ao cliente, estoques
abaixo do nível de segurança, recursos com falta de capacidade, entre outros. Os TMS´s
focam nas atividades relacionadas ao transporte, tais como gerenciamento das ordens de
transporte – documentação, rastreamento – o gerenciamento dos recursos de transporte –
frota própria, terceiros – e o relacionamento com transportadoras – contratos, ofertas de
serviços, seleção, pagamentos e avaliação. Os WMS´s são usados nas atividades
relacionadas aos depósitos. Tais sistemas tratam o gerenciamento de materiais desde o
recebimento, movimentação, armazenagem, montagem de cargas até a expedição de
produtos. Muitas vezes, estes sistemas utilizam tecnologia de rádio freqüência para coleta e
gerenciamento das informações. Os Sistemas de e-Procurement objetivam automatizar o
processo de compras utilizando a Internet para a comunicação entre a empresa compradora
e seus fornecedores. A empresa compradora pode selecionar produtos através de catálogos
eletrônicos, automatizar o processo de aprovação das ordens de compra e transmiti-las para
os fornecedores através da Internet. Já os Sistemas de Vendas Eletrônicas têm como
objetivo automatizar o processo de vendas e a comunicação dos fornecedores com seus
clientes. Os Sistemas Legados são os sistemas transacionais que objetivam integrar as
informações e automatizar determinadas atividades transacionais das principais funções da
empresas. A diferença destes para os ERP´s se dá porque estes são desenvolvidos pelas
próprias empresas enquanto os ERP´s são soluções fornecidas por empresas tais como
SAP, Oracle, entre outras. O EDI consiste na troca de informações entre empresas usando
padrões de comunicação próprios. De maneira geral, as empresas utilizam terceiros

denominados VAN’s (Value Added Network) para intermediar a troca de informações.
Mohr e Sohi (1995) afirmam que a existência de padrões para o compartilhamento de
informações em um canal de relacionamentos está significativamente relacionada à
fluência da comunicação no relacionamento. Quanto mais automatizado o meio, maior a
padronização. A padronização está intimamente ligada à Tecnologia de Informação
utilizada para efetivar a comunicação. Segundo Newman e Rhee (1990), a padronização
pode ser bem atendida com o uso de EDI. Existem empresas compradoras que exigem que
todos os seus fornecedores sejam capazes de receber e transmitir dados via EDI.
Para finalizar as definições dos sistemas deste nível, cabe destacar que a principal
finalidade de um sistema de gestão de pedidos é possibilitar uma melhor gestão e
organização das solicitações, mantendo registros de todos os eventos ocorridos em cada
um dos pedidos.
2.6.2.2 Nível de Suporte à Decisão
Pedroso (2002) afirma que os sistemas utilizados no nível de suporte à decisão, alguns
exemplificados a seguir, visam a coordenar as decisões gerenciais:

-

Sistema de Otimização da Programação da Produção;

-

Sistema de Otimização da Programação da Distribuição;

-

Sistema de Otimização do Planejamento da Produção;

-

Sistema de Otimização Logística;

-

Sistema de Otimização das Decisões Táticas;

-

Sistema de Otimização das Decisões Estratégicas;

-

Sistema de Previsão da Demanda.

Pedroso (2002) divide os sistemas de Apoio à Decisão em Sistemas de Planejamento dos
Recursos e Sistemas de Gestão da Demanda. Sendo assim, os sistemas citados acima
podem ser divididos em:

-

Planejamento dos Recursos: Sistema de Otimização da Programação da
Produção; Sistema de Otimização da Programação da Distribuição; Sistema de

Otimização do Planejamento da Produção; Sistema de Otimização Logística;
Sistema de Otimização das Decisões Táticas e Sistema de Otimização das
Decisões Estratégicas;
-

Gestão da Demanda: Sistema de Previsão da Demanda.

No entanto, ainda segundo Pedroso (2002), a literatura não contempla um nível específico
para os processos colaborativos do gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Sendo assim,
o autor propõe a classificação de alguns Sistemas de Gestão em um terceiro nível, o Nível
de Colaboração.
2.6.2.3 Nível de Colaboração
Segundo Pedroso (2002), o nível de colaboração no gerenciamento da Cadeia de
Suprimentos contempla os processos colaborativos através dos quais as empresas
compartilham informações e decisões visando a agregar valor às suas operações. A missão
do nível de colaboração em gestão da Cadeia de Suprimentos é reduzir a variabilidade das
decisões e das informações entre as empresas da cadeia.
O Wal-Mart possui uma ferramenta de gestão colaborativa denominada Retail Link onde os
fornecedores podem acessar os bancos de dados da empresa pela Internet e consultar os
mesmos dados que os compradores da rede têm acesso. O sistema foi projetado para
facilitar o intercâmbio de informações no curto prazo com os parceiros do Wal-Mart.
Permite transferir para o computador do usuário os resultados das consultas feitas nos
bancos de dados do Wal-Mart em formato de planilha Excel ou arquivo texto.
Sheffi (2002a) cita alguns exemplos de modelos de gestão colaborativa para o
gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. São eles:

-

VMI – Vendor Managed Inventory (Estoques Gerenciados pelo Fornecedor);

-

CMI – Co-Managed Inventory (Estoques Gerenciados em Conjunto);

-

QR – Quick Response (Resposta Rápida);

-

CPFR – Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (Planejamento
Colaborativo da Demanda e Reposição de Mercadorias);

-

ECR – Efficient Consumer Response (Resposta Eficiente ao Consumidor);

-

JIT – Just-in-time;

-

JIT II – Just-in-time II;

-

CTM – Collaborative Transportation Management (Gestão Colaborativa de
Transportes).

Pedroso (2002) classifica os sistemas colaborativos em Gestão da Demanda, Fornecimento
dos Recursos e Execução. Sendo assim, os sistemas citados podem ser divididos da
seguinte forma:

-

Gestão da Demanda: CPFR;

-

Fornecimento dos recursos: VMI, CMI, QR, ECR, JIT, JIT II;

-

Execução: CTM.

Sheffi (2002b); Svensson (2002); Wang e Sarker (2004); Wanke (2004) e Esper e Williams
(2003) apresentam suas definições para estes sistemas.
Segundo Sheffi (2002b), com o VMI em sua forma pura, a empresa fornecedora obtém
informações sobre o nível e o giro do estoque da empresa compradora e compromete-se em
manter um determinado nível de serviço de fornecimento de mercadorias. Entretanto,
muitos programas de gerenciamento do estoque pelo fornecedor não têm continuidade,
pois a empresa monitorada sente-se insatisfeita com a falta de colaboração de seus
fornecedores e com a capacidade de os fornecedores realizarem uma boa previsão de
vendas. Nesses casos, muitas empresas compradoras mudam para um processo de gestão
conjunta dos estoques, o CMI. O movimento da Resposta Rápida teve início nos
primórdios dos anos 1990 nos Estados Unidos, com o objetivo de atender continuadamente
as solicitações de mudanças dos consumidores em mercados competitivos, promovendo
resposta rápida às demandas dos clientes, incentivando parcerias entre empresas, fazendo
uso efetivo de recursos e reduzindo o ciclo de negócios desde a fonte de matéria-prima até
o consumidor final. No CPFR, as partes envolvidas em determinada negociação
desenvolvem um plano de negócios conjunto e compartilham a previsão de vendas e a
previsão de ordens de pedidos. O movimento de Resposta Eficiente ao Consumidor teve

início nos Estados Unidos por volta de 1993. Segundo Svensson (2002), o ECR é um
sistema no qual os distribuidores e fornecedores trabalham em conjunto para maximizar a
satisfação do consumidor e minimizar custos.
Segundo Wang e Sarker (2004), o JIT permite que a organização atinja seus objetivos
através de aumento da eficiência da produção e de redução do nível de desperdício, de
tempo e dos esforços envolvidos no processo de produção. Já o JIT II, segundo Wanke
(2004), consiste em uma extensão do JIT para fora da empresa. No JIT II o fornecedor
disponibiliza um colaborador para trabalhar na empresa cliente. Esse colaborador é
denominado in-plant. Ele toma decisões relacionadas à programação de produção e à
aquisição de insumos, além de dedicar parte do seu tempo a projetos de engenharia
simultânea.
Segundo Esper e Williams (2003), o CTM é uma extensão do CPFR. Envolve converter as
previsões de ordens de pedido feitas via CPFR em previsões de transporte, garantindo que
o ressuprimento será feito de maneira precisa. A Figura 3 ilustra os três níveis de Sistemas
de Gestão abordados.
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Figura 3: Níveis de execução, decisão e colaboração.
Fonte: Adaptado de Pedroso (2002).

Segundo Pedroso (2002), os níveis de execução e de colaboração fornecem a informação.
A partir destas informações, o nível de decisão pode gerenciar os trade-offs entre nível de
serviço e recursos da Cadeia de Suprimentos.
Neste trabalho, pretende-se avaliar os impactos de alguns sistemas de gestão dos três
níveis: transacional, apoio à decisão e colaboração.

2.7 Algumas Pesquisas sobre o Tema

Este item está dividido em duas partes: primeiramente são apresentadas algumas pesquisas
que envolvem a comunicação e seus impactos no relacionamento e/ou na performance e,
posteriormente, são apresentadas pesquisas relacionadas à TI, representada pela utilização
de diferentes tipos de Sistemas de Gestão, e seus impactos.
2.7.1 Comunicação
2.7.1.1 Prahinski e Benton (2004)
O objetivo da pesquisa de Prahinski e Benton (2004) é avaliar as percepções dos
fornecedores em relação às estratégias de comunicação utilizadas em programas de
avaliação de fornecedores de quatro firmas compradoras (estratégia de influência indireta tais como: educação, treinamento e visitas a sites - formalidade, feedback e comunicação
colaborativa). Além disso, os autores determinaram como as estratégias de comunicação
influenciam a performance dos fornecedores.
Prahinski e Benton (2004) investigaram as seguintes questões sob a perspectiva da empresa
fornecedora:

-

O impacto da estratégia da empresa compradora para comunicação da avaliação
da performance do fornecedor é mediado pela relação comprador-fornecedor e
pelo comprometimento do fornecedor?

-

Os fornecedores percebem que a comunicação da firma compradora sobre a
avaliação afeta a performance do fornecedor?

O modelo da pesquisa de Prahinski e Benton (2004) pode ser visualizado na Figura 4. Os
autores desenvolveram quatro modelos: três estratégias de comunicação (estratégia de
influência indireta, formalidade e feedback) foram testadas em modelos separados e, no
quarto modelo, as três estratégias foram testadas conjuntamente (denominada comunicação
colaborativa).
Comprometimento da
empresa compradora

Ligações
operacionais
Cooperação

H3

Relação
comprador-fornecedor

Avaliação do
fornecedor acerca da
estratégia de
comunicação

Comprometimento
do fornecedor
H5

H4

H1a, 1b, 1c, 1d
H2a, 2b, 2c, 2d

Performance do
fornecedor

Figura 4: Modelo de Prahinski e Benton (2004).
Fonte: Prahinski e Benton (2004).

Para Prahinski e Benton (2004), a relação comprador-fornecedor é definida como a
percepção do fornecedor acerca do comportamento da firma compradora em alguns
atributos, tais como: o comprometimento da empresa compradora, a cooperação e as
ligações operacionais. Segundo os autores, essas três dimensões fornecem uma amostra
representativa de características importantes da relação, tanto no âmbito comportamental
quanto no operacional.
Além disso, Prahinski e Benton (2004) definiram que a performance do fornecedor é um
fator competitivo de sucesso mensurado pela qualidade dos produtos, performance na
entrega, preço, agilidade de resposta a solicitações de mudanças e oferta de serviços de

suporte. Os autores afirmam que a performance do fornecedor influencia diretamente a
firma compradora e é, portanto, um importante critério de análise para a seleção de
fornecedores.
Segundo Prahinski e Benton (2004), quando uma empresa fornecedora é comprometida
com a empresa compradora, o fornecedor quer garantir o sucesso contínuo do
relacionamento e, portanto, atender e/ou exceder as necessidades da firma compradora.
Conseqüentemente, o comprometimento do fornecedor deverá influenciar a performance
do fornecedor.
Segundo Prahinski e Benton (2004), dadas as várias relações causais no modelo, a
Modelagem de Equações Estruturais (Structural Equation Modeling – SEM) foi
considerada a metodologia mais apropriada para a pesquisa. Essa abordagem permite testar
simultaneamente as várias relações para cada modelo. Nos quatro modelos de equações
estruturais desenvolvidos por Prahinski e Benton (2004), existem dois fatores de segunda
ordem: comunicação colaborativa e relação comprador-fornecedor. Cada um desses fatores
é modelado para influenciar os três fatores de primeira ordem. Os fatores de segunda
ordem são completamente latentes e não observáveis já que a covariância entre os fatores
de primeira ordem é explicada pelos fatores de segunda ordem. Segundo Hair Junior et al.
(1998), os fatores de primeira ordem são considerados conseqüências (variáveis
endógenas) dos fatores de segunda ordem.
Prahinski e Benton (2004) testaram várias hipóteses para responder às questões da
pesquisa. É importante ressaltar que todas as influências citadas nas hipóteses são sob a
ótica do fornecedor. No primeiro modelo (estratégia da influência indireta) foram testadas
as hipóteses H1a, H2a, H3, H4, H5. No segundo modelo (formalidade) foram testadas as
hipóteses H1b, H2b, H3, H4, H5. No terceiro modelo (feedback) foram testadas as hipóteses
H1c, H2c, H3, H4, H5. E, no quarto modelo (comunicação colaborativa) foram testadas as
hipóteses H1d, H2d, H3, H4, H5. A descrição das hipóteses e os resultados dos testes estão
apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: As hipóteses da pesquisa de Prahinski e Benton (2004).
Modelo

Hipótese
H1a
H2a

Estratégia de
Influência
Indireta

H3
H4
H5
H1b
H2b

Formalidade

H3
H4
H5
H1c
H2c

Feedback

H3
H4
H5

Descrição da Hipótese

Caminho

A estratégia de influência indireta manifestada pela
Infl Î Rel
firma compradora à firma fornecedora influencia
positivamente a relação comprador-fornecedor
A estratégia de influência indireta manifestada pela
Infl Î Perf
firma compradora à firma fornecedora influencia
positivamente a performance do fornecedor
A relação comprador-fornecedor influencia
Rel Î Compf
positivamente o comprometimento do fornecedor
com a firma compradora
A relação comprador-fornecedor influencia
positivamente a performance do fornecedor
Rel Î Perf
O comprometimento do fornecedor com a firma
compradora influencia positivamente a performance Compf Î Perf
do fornecedor
A formalidade na comunicação estabelecida entre a
Form Î Rel
firma compradora e o fornecedor influencia
positivamente a relação comprador-fornecedor
A formalidade na comunicação estabelecida entre a
Form Î Perf
firma compradora e o fornecedor influencia
positivamente a performance do fornecedor
A relação comprador-fornecedor influencia
Rel Î Compf
positivamente o comprometimento do fornecedor
com a firma compradora
A relação comprador-fornecedor influencia
Rel Î Perf
positivamente a performance do fornecedor
O comprometimento do fornecedor com a firma
compradora influencia positivamente a performance Compf Î Perf
do fornecedor
O feedback na comunicação entre a firma
Feed Î Rel
compradora e o fornecedor influencia
positivamente a relação comprador-fornecedor
O feedback na comunicação entre a firma
Feed Î Perf
compradora e o fornecedor influencia
positivamente a performance do fornecedor
A relação comprador-fornecedor influencia
Rel Î Compf
positivamente o comprometimento do fornecedor
com a firma compradora
A relação comprador-fornecedor influencia
Rel Î Perf
positivamente a performance do fornecedor
O comprometimento do fornecedor com a firma
compradora influencia positivamente a performance Compf Î Perf
do fornecedor

Hipótese
sustentada?
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Continuação Quadro 1: As hipóteses da pesquisa de Prahinski e Benton (2004).
Modelo

Hipótese
H1d
H2d

Comunicação
Colaborativa

H3
H4
H5

Descrição da Hipótese

Caminho

Hipótese
sustentada?

A comunicação colaborativa entre a firma
Col Î Rel
compradora e o fornecedor influencia
positivamente a relação comprador-fornecedor
A comunicação colaborativa entre a firma
Col Î Perf
compradora e o fornecedor influencia
positivamente a performance do fornecedor
A relação comprador-fornecedor influencia
Rel Î Compf
positivamente o comprometimento do fornecedor
com a firma compradora
A relação comprador-fornecedor influencia
Rel Î Perf
positivamente a performance do fornecedor
O comprometimento do fornecedor com a firma
compradora influencia positivamente a performance Compf Î Perf
do fornecedor

Sim
Não
Sim
Não
Sim

Onde: Infl = Estratégia de Influência Indireta; Rel = Relacionamento Comprador-Fornecedor, Perf =
Performance, Compf = Comprometimento do Fornecedor, Form = Formalidade, Feed = Feedback, Col =
Comunicação Colaborativa.
Fonte: Prahinski e Benton (2004).

Prahinski e Benton (2004) concluíram que a percepção dos fornecedores sobre a
comunicação da firma compradora não influencia diretamente a performance do
fornecedor, ou seja, não garante o aprimoramento de performance do fornecedor a não ser
que o mesmo esteja comprometido com a firma compradora. As firmas compradoras
podem influenciar o comprometimento do fornecedor através de esforços de cooperação e
comprometimento. Além disso, quando uma firma compradora utiliza a comunicação
colaborativa, os fornecedores percebem uma influência positiva na relação compradorfornecedor.
2.7.1.2 Anderson e Weitz (1992)
O objetivo da pesquisa de Anderson e Weitz (1992) é examinar os antecedentes do
comprometimento entre fabricantes e distribuidores nas relações nos canais de distribuição.
Segundo Anderson e Weitz (1992), o comprometimento nos relacionamentos em canais de
distribuição é modelado em função de três fatores:

-

A percepção de cada parte em relação ao comprometimento da outra parte;

-

Esforços realizados pelas empresas envolvidas (investimentos idiossincráticos e
termos contratuais);

-

Outros fatores tais como: nível de comunicação, reputação e histórico do
relacionamento.

A estrutura conceitual desenvolvida pelos autores pode ser visualizada na Figura 5. Os
sinais positivos indicam que um determinado constructo influencia positivamente outro
constructo, enquanto os sinais negativos indicam que um determinado constructo
influencia negativamente outro constructo. Por exemplo, o comprometimento do fabricante
com o relacionamento fabricante-distribuidor aumenta quando o fabricante percebe que a
comunicação entre as empresas é aberta e bi-direcional. E também, o comprometimento do
distribuidor com o relacionamento fabricante-distribuidor aumenta quando o distribuidor
percebe que a comunicação entre as empresas é aberta e bi-direcional.
Os autores usaram redação paralela na formulação das questões para ambos os
respondentes (fabricantes e distribuidores). Por exemplo:

-

Questão

para

avaliar

a

percepção

do

distribuidor

em

relação

ao

comprometimento do fabricante: “O fabricante X tem um grande senso de
lealdade para com o distribuidor.”
-

Questão para avaliar a percepção do fabricante em relação ao comprometimento
do distribuidor: “O distribuidor X tem um grande senso de lealdade para com o
fabricante.”

Segundo Anderson e Weitz (1992), foi utilizada a Análise Fatorial Exploratória, além de
um exame da inter-correlação, da média e do desvio padrão para purificar a escala. Essa
análise foi realizada separadamente para respostas fornecidas pelo distribuidor e pelo
fabricante. Alguns itens foram excluídos graças à sua baixa variância nas respostas e a
possibilidade de múltiplas interpretações. Depois de purificar a escala, foi avaliada a
unidimensionalidade através da presença de um primeiro fator em uma análise de
componentes principais por apresentar uma porção substancial da variância total. Todos os
itens tiveram cargas acima de 0,4 no primeiro fator com o sinal correto teoricamente. O
índice Alpha de Cronbach foi utilizado para garantir a consistência interna das escalas.
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Este tipo de fonte indica que o fabricante forneceu a informação.
Este tipo de fonte indica que o distribuidor forneceu a informação.
Figura 5: Modelo da pesquisa de Anderson e Weitz (1992).
Fonte: Anderson e Weitz (1992).

Anderson e Weitz (1992) testaram várias hipóteses relacionadas ao comprometimento nas
relações na cadeia de suprimentos. Duas delas envolvem o impacto da comunicação no
comprometimento de entidades da cadeia de suprimentos. O Quadro 2 apresenta essas
hipóteses e o resultado do teste de cada uma delas.

Quadro 2: As hipóteses (relacionadas à comunicação) de Anderson e Weitz (1992).

Hipótese
H11
H12

Descrição da Hipótese
O comprometimento na cadeia de suprimentos da empresa fabricante aumenta
quando a empresa percebe que a comunicação é aberta e bi-direcional
O comprometimento na cadeia de suprimentos da empresa distribuidora aumenta
quando a empresa percebe que a comunicação é aberta e bi-direcional

Hipótese
sustentada?
Sim
Sim

Fonte: Anderson e Weitz (1992).

As conclusões de Anderson e Weitz (1992) em relação à comunicação e ao
comprometimento das entidades analisadas são:

-

O comprometimento do distribuidor aumenta quando o relacionamento
distribuidor-fabricante envolve uma comunicação aberta;

-

Os fabricantes relatam que há um maior comprometimento nos relacionamentos
nos quais a comunicação é mais aberta.

2.7.1.3 Mohr et al. (1996)
Mohr e Nevin (1990) identificaram alguns fatores que caracterizam a comunicação
colaborativa: freqüência, bi-direcionalidade e formalidade. Utilizando essa definição, o
objetivo de Mohr et al. (1996) foi examinar o impacto da comunicação colaborativa na
satisfação, no comprometimento e na coordenação dos membros da cadeia de suprimentos
sob vários níveis de integração e controle de fabricação.
Mohr et al. (1996) utilizaram a Análise Fatorial Confirmatória para avaliar a consistência
interna e externa de todos os itens. Todos apresentaram validade convergente e
discriminante aceitáveis. Foi testado um modelo com um fator de segunda ordem para
examinar a hipótese de que a comunicação colaborativa seria um fator de segunda ordem.
O ajuste geral do modelo foi consistente com a hipótese. Os autores testaram as hipóteses
utilizando a Análise de Regressão Hierárquica. As hipóteses testadas na pesquisa e os
resultados dos testes podem ser vistos no Quadro 3.

Quadro 3: As hipóteses da pesquisa de Mohr et al. (1996).
Hipótese
H1
H1
H1
H2
H2
H2

Descrição da Hipótese
A Comunicação Colaborativa tem um efeito mais forte e positivo na satisfação
dos membros da cadeia de suprimentos em relações menos integradas do que em
relações mais integradas
A Comunicação Colaborativa tem um efeito mais forte e positivo no
comprometimento dos membros da cadeia de suprimentos em relações menos
integradas do que em relações mais integradas
A Comunicação Colaborativa tem um efeito mais forte e positivo na coordenação
dos membros da cadeia de suprimentos em relações menos integradas do que em
relações mais integradas
A Comunicação Colaborativa tem um efeito mais forte e positivo na satisfação
dos membros da cadeia de suprimentos sob baixos níveis de controle de
fabricação do que sob altos níveis de controle de fabricação
A Comunicação Colaborativa tem um efeito mais forte e positivo no
comprometimento dos membros da cadeia de suprimentos sob baixos níveis de
controle de fabricação do que sob altos níveis de controle de fabricação
A Comunicação Colaborativa tem um efeito mais forte e positivo na coordenação
dos membros da cadeia de suprimentos sob baixos níveis de controle de
fabricação do que sob altos níveis de controle de fabricação

Hipótese
sustentada?
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Fonte: Mohr et al. (1996).

Os resultados do trabalho de Mohr et al. (1996) somam-se à crescente literatura de
governança nas relações entre empresas, indicando que a comunicação colaborativa afeta
de maneira diferente os resultados sob vários tipos de governança.
2.7.1.4 Morgan e Hunt (1994)
No modelo hipotético de Morgan e Hunt (1994), o comprometimento e a confiança foram
estabelecidos como variáveis-chave mediadoras entre cinco antecedentes importantes
(custos do relacionamento, benefícios do relacionamento, compartilhamento de valores,
comunicação e comportamento oportunista) e cinco resultados (consentimento, propensão
a sair do relacionamento, cooperação, conflitos funcionais e incerteza na tomada de
decisão). O esquema do modelo dos autores pode ser visualizado na Figura 6, com
destaque para as variáveis relacionadas a esta pesquisa.
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Figura 6: O modelo de Morgan e Hunt (1994).
Fonte: Morgan e Hunt (1994).

Morgan e Hunt (1994) testaram várias hipóteses relacionadas a fatores que influenciam o
comprometimento e a confiança entre membros da cadeia de suprimentos. Uma dessas
hipóteses refere-se ao impacto da comunicação na confiança. A descrição da hipótese e o
resultado do teste são explicitados no Quadro 4.

Quadro 4: A hipótese (relacionada à comunicação) da pesquisa de Morgan e Hunt (1994).
Hipótese

Descrição da Hipótese

H5

Existe uma relação positiva entre comunicação e confiança

Fonte: Morgan e Hunt (1994).

Hipótese
sustentada?
Sim

Segundo Morgan e Hunt (1994), todas as medidas foram analisadas em relação à validade
e confiabilidade, seguindo a metodologia proposta por Anderson e Gerbing (1988). Os
autores realizaram uma análise de médias, desvio padrão, inter-correlação, variâncias e
covariâncias para todas as variáveis da pesquisa. As correlações forneceram uma resposta
inicial ao teste de hipóteses. A hipótese descrita no Quadro 4 foi aceita com p < 0,01. Para
um teste mais poderoso, os autores utilizaram a Modelagem de Equações Estruturais e
analisaram o coeficiente de caminho para as várias relações pré-estabelecidas. Através
desse teste, a hipótese do Quadro 4 também foi aceita com p < 0,01.
Na Figura 6, pode-se visualizar que no modelo de Morgan e Hunt (1994), a comunicação
influencia positivamente a confiança. Segundo os autores, a percepção do parceiro de que a
comunicação é confiável, freqüente, de alta qualidade, relevante e oportuna resultará em
grande confiança.
Segundo Hair Junior et al. (1998), uma estratégia comum de modelagem envolve a
comparação de resultados de modelos alternativos para determinar o de melhor ajuste.
Morgan e Hunt (1994) fizeram testes com um modelo alternativo que pode ser visualizado
na Figura 7. Para o modelo alternativo, os caminhos do modelo de equações estruturais
(relacionados à comunicação) e os respectivos resultados dos testes de hipóteses podem ser
visualizados no Quadro 5.
Apesar do CFI para o modelo alternativo ter apresentado valor levemente superior ao
modelo original (0,959 versus 0,890), apenas 11 dos 29 caminhos hipotéticos tiveram suas
hipóteses sustentadas. Dos cinco caminhos relacionados à comunicação apenas um teve a
hipótese aceita (p <0,01). Em contraste, para o modelo original, 12 dos 13 caminhos
hipotéticos foram confirmados, incluindo o da influência positiva da comunicação na
confiança.
2.7.1.5 Claycomb e Frankwick (2004)
Claycomb e Frankwick (2004) propuseram e testaram um modelo dos efeitos moderadores
de quatro variáveis de contingência na associação entre elementos de comunicação da
relação comprador-fornecedor e esforços da empresa compradora na busca de novos
fornecedores. As variáveis de contingência são (1) duração do Relacionamento

Comprador-Fornecedor; (2) importância do relacionamento para o fornecedor; (3) tamanho
da firma compradora e (4) experiência anterior da firma compradora. O modelo dos autores
pode ser visualizado na Figura 8.
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Figura 7: O modelo alternativo de Morgan e Hunt.
Fonte: Morgan e Hunt (1994).

Quadro 5: Alguns dos caminhos do modelo alternativo de Morgan e Hunt (1994).
Caminho
Comunicação Î Consentimento
Comunicação Î Propensão a deixar o relacionamento
Comunicação Î Cooperação
Comunicação Î Conflitos Funcionais
Comunicação Î Incerteza
Fonte: Morgan e Hunt (1994).

Hipótese
sustentada?
Não
Não
Não
Sim
Não

Elementos de comunicação do relacionamento
o Qualidade da comunicação
o Participação
o Compartilhamento de informações
o Resolução de conflitos

Esforços de
busca do
comprador

Variáveis de Contingência
o Duração do relacionamento
o Importância do relacionamento para o fornecedor
o Tamanho da firma compradora
o Experiência anterior da firma compradora

Figura 8: Esboço do Modelo de Claycomb e Frankwick.
Fonte: Claycomb e Frankwick (2004).

Segundo Claycomb e Frankwick (2004), o primeiro passo foi determinar se existe uma
interação significativa entre cada uma das variáveis moderadoras hipotéticas (duração do
relacionamento, importância do relacionamento para o fornecedor, tamanho da firma
compradora e experiência anterior da firma compradora) e as variáveis de previsão
(elementos de comunicação do relacionamento). As hipóteses moderadoras foram testadas
primeiramente através da análise de regressão moderada com toda a amostra. A
unidimensionalidade dos constructos foi testada usando a análise fatorial confirmatória.
Para essas análises, termos de interação multiplicativos foram criados multiplicando os
valores das variáveis de previsão pelos valores das variáveis moderadoras hipotéticas.
Então, a variável de critério do estudo (esforços de busca do comprador) foi
simultaneamente regredida nas variáveis de previsão e nos termos de interação. Se um
termo de interação for significativo, um efeito moderador existe. Se um termo de interação
não for significativo, o próximo passo é determinar se as variáveis moderadoras hipotéticas
estão relacionadas à variável de critério ou à variável de previsão. Se a resposta for
positiva, então uma variável de contingência pode ser uma dos diversos tipos de variáveis,
mas não um moderador. Se a resposta for negativa, ou seja, se a variável moderadora não
estiver relacionada nem com a variável critério, nem com a variável de previsão, deve-se
seguir para o último passo da metodologia. A amostra total deve ser dividida na mediana

de uma variável moderadora hipotética e as correlações parciais devem ser analisadas nos
subgrupos. Se nenhuma diferença significativa for encontrada, a variável de contingência
não é moderadora. O efeito moderador estará presente quando uma diferença significativa
for encontrada entre os coeficientes de correlação parciais para a variável de previsão e a
variável de critério (SLATER e NARVER, 1994).
As hipóteses testadas e os respectivos resultados dos testes podem ser visualizados no
Quadro 6. Os resultados sugerem que o tamanho da firma compradora, a experiência
anterior da firma compradora, a duração do relacionamento e a importância do
relacionamento para o fornecedor afetam a associação entre o esforço de procura do
comprador e os elementos de comunicação.
Quadro 6: Hipóteses da pesquisa de Claycomb e Frankwick (2004).
Hipótese
H1a
H1b
H1c
H1d
H2a
H2b
H2c
H2d
H3a
H3b
H3c

Descrição da Hipótese
A associação entre o esforço de busca do comprador e a qualidade da
comunicação em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela
duração do relacionamento
A associação entre o esforço de busca do comprador e a participação em um
Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela duração do
relacionamento
A associação entre o esforço de busca do comprador e o compartilhamento de
informação em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela
duração do relacionamento
A associação entre o esforço de busca do comprador e a resolução de conflitos
em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela duração do
relacionamento
A associação entre o esforço de busca do comprador e a qualidade da
comunicação em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela
importância do relacionamento para o fornecedor
A associação entre o esforço de busca do comprador e a participação em um
Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela importância do
relacionamento para o fornecedor
A associação entre o esforço de busca do comprador e o compartilhamento de
informação em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela
importância do relacionamento para o fornecedor
A associação entre o esforço de busca do comprador e a resolução de conflitos
em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela importância do
relacionamento para o fornecedor
A associação entre o esforço de busca do comprador e a qualidade da
comunicação em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pelo
tamanho da firma compradora
A associação entre o esforço de busca do comprador e a participação em um
Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pelo tamanho da firma
compradora
A associação entre o esforço de busca do comprador e o compartilhamento de
informação em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pelo
tamanho da firma compradora

Hipótese
sustentada?
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não

Continuação Quadro 6: Hipóteses da pesquisa de Claycomb e Frankwick (2004).
Hipótese
H3d
H4a
H4b
H4c
H4d
H5

Descrição da Hipótese
A associação entre o esforço de busca do comprador e a resolução de conflitos
em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pelo tamanho da
firma compradora
A associação entre o esforço de busca do comprador e a qualidade da
comunicação em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela
experiência prévia do comprador
A associação entre o esforço de busca do comprador e a participação em um
Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela experiência prévia do
comprador
A associação entre o esforço de busca do comprador e o compartilhamento de
informação em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela
experiência prévia do comprador
A associação entre o esforço de busca do comprador e a resolução de conflitos
em um Relacionamento Comprador-Fornecedor é moderada pela experiência
prévia do comprador
Os padrões das associações feitas nas hipóteses 1, 2, 3 e 4 irão variar ao longo
dos quatro estágios do Relacionamento Comprador-Fornecedor

Hipótese
sustentada?
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim

Fonte: Claycomb e Frankwick (2004).

2.7.2 Tecnologia da Informação
2.7.2.1 Byrd e Davidson (2003)
O objetivo da pesquisa de Byrd e Davidson (2003) é investigar possíveis antecedentes do
impacto de TI na cadeia de suprimentos. As questões da pesquisa são:

-

Quais são os antecedentes de TI que afetam positivamente o impacto da TI na
cadeia de suprimentos?;

-

O impacto da TI na cadeia de suprimentos tem alguma relação com a
performance da empresa?

Byrd e Davidson (2003) definiram um modelo estrutural para analisar o impacto de TI na
cadeia de suprimentos e na performance da firma. O impacto de TI na Cadeia de
Suprimentos funciona como variável resposta dos antecedentes e como variável preditora
da Performance da Empresa. Os autores utilizaram como indicadores de performance:
ROI, ROE e Market Share. A Figura 9 ilustra o modelo dos autores.
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Figura 9: O modelo da pesquisa de Byrd e Davidson (2003).
Fonte: Byrd e Davidson (2003).

Byrd e Davidson (2003) utilizaram a Análise Fatorial Confirmatória para validar os fatores
do estudo. Um modelo contendo os antecedentes de TI, os impactos de TI na cadeia de
suprimentos e a performance da firma foi avaliado através da Modelagem de Equações
Estruturais. Cada conjunto de itens para os fatores hipotéticos foi examinado
separadamente para isolar e identificar qualquer especificação inadequada em cada fator.
Byrd e Davidson (2003) testaram algumas hipóteses sobre o impacto da Tecnologia da
Informação na cadeia de suprimentos e os conseqüentes efeitos na performance das
empresas. As hipóteses e o resultado do teste para cada uma delas podem ser visualizados
no Quadro 7.
Quadro 7: As hipóteses da pesquisa de Byrd e Davidson (2003).
Hipótese
H1
H2
H3
H4

Descrição da Hipótese
A qualidade técnica do departamento de TI afeta direta e positivamente o impacto
da TI na cadeia de suprimentos
O apoio da alta direção afeta direta e positivamente o impacto da TI na cadeia de
suprimentos
Um plano de utilização de TI afeta direta e positivamente o impacto da TI na
cadeia de suprimentos
O impacto de TI na cadeia de suprimentos afeta direta e positivamente as
medidas de performance da empresa

Fonte: Byrd e Davidson (2003).

Hipótese
sustentada?
Sim
Sim
Sim
Sim

Conforme Byrd e Davidson (2003), todas as hipóteses iniciais estabelecidas foram
suportadas em um nível de significância de 0,05. Isso significa que os antecedentes de TI, a
qualidade técnica do departamento de TI, o plano de utilização de TI e o apoio da alta
administração em TI afetam positivamente o impacto da TI na cadeia de suprimentos.
Além disso, os resultados também revelaram uma relação positiva entre o impacto de TI e
a performance da empresa.
2.7.2.2 Larson et al. (2005)
O objetivo da pesquisa de Larson et al. (2005) foi avaliar o relacionamento de
compradores com grandes e pequenos fornecedores em dois aspectos: colaboração e
utilização de meios de comunicação eletrônicos. Os autores consideraram pequenas
empresas as que empregam menos de 500 pessoas e grandes empresas as que empregam
mais de 500 pessoas.
Larson et al. (2005) testaram hipóteses relacionadas ao relacionamento de compradores
com grandes e pequenos fornecedores. As hipóteses testadas na pesquisa e o resultado dos
testes podem ser vistos no Quadro 8.

Quadro 8: As hipóteses da pesquisa de Larson et al. (2005).
Hipótese
H1
H2

Descrição da Hipótese
Os compradores tendem a possuir relações mais colaborativas com grandes
fornecedores (em oposição aos pequenos)
Os compradores utilizam meios de comunicação eletrônicos mais freqüentemente
com grandes fornecedores (em oposição aos pequenos)

Hipótese
sustentada?
Sim
Sim

Fonte: Larson et al. (2005).

Para avaliar a unidimensionalidade dos indicadores do relacionamento foi realizada a
análise de componentes principais para os itens de mensuração do relacionamento com
pequenos e grandes fornecedores. Também foi calculado o Alpha de Cronbach para avaliar
a confiabilidade das escalas. Ambos os conjuntos do Relacionamento CompradorFornecedor apresentaram escalas unidimensionais e confiáveis.

Larson et al. (2005) também realizaram a análise de componentes principais com os itens
de mensuração do meio de comunicação utilizado com grandes e pequenos fornecedores.
O fator 1 foi denominado “portal”, pois incluiu os três meios de comunicação entre
comprador-fornecedor baseados em Internet. O fator 2 foi chamado de “tradicional”, pois
alinhou telefone, fax e comunicação face-a-face. E o fator 3 foi classificado como “não
sincronizado”, pois contém apenas meios de comunicação one-way, tais como: correio, email e EDI. Para os grandes fornecedores, também foram encontrados três fatores que
foram nomeados da mesma maneira que os fatores para a comunicação com pequenos
fornecedores. A única diferença substancial entre os meios de comunicação utilizados com
pequenos e grandes fornecedores foi que para os grandes fornecedores, o terceiro fator
contém apenas e-mail e EDI.
Para testar a primeira hipótese, Larson et al. (2005) realizaram testes “t” pareados (pairedsample t-tests) e compararam as taxas de relação dos respondentes para grandes e
pequenos fornecedores. Para testar a segunda hipótese, os autores utilizaram os testes “t”
pareados (paired-sample t-tests) e compararam o uso de vários meios de comunicação
usados com grandes e pequenos fornecedores.
Segundo Larson et al. (2005), a relação do comprador com grandes fornecedores foi
qualificada mais colaborativa se comparada à relação com os pequenos fornecedores. Além
disso, para os quatro mais importantes meios eletrônicos (Correio Eletrônico, EDI, Portais
Específicos da Indústria e Ferramentas B2B baseadas na Internet), o uso da comunicação é
significativamente mais freqüente com grandes fornecedores.
2.7.2.3 Walton e Marucheck (1997)
Segundo Walton e Marucheck (1997), vários estudos sobre EDI mostram que ele pode ser
usado como uma ferramenta de gerenciamento para aprimorar a confiabilidade do
fornecedor, transmitindo informações mais precisas entre compradores e fornecedores. Isto
leva a relações mais próximas entre as partes, poucas ordens com atraso, diminuição dos
problemas com qualidade da entrega, quantidade ou mix. O objetivo da pesquisa de
Walton e Marucheck (1997) é examinar os padrões de uso do EDI e a confiabilidade dos
fornecedores em uma amostra com 30 empresas que transmitem ordens de compra a seus
fornecedores via EDI.

EDI é definido por Walton e Marucheck (1997) como a transmissão de documentos em um
formato padronizado entre parceiros de negócios de um computador para outro. Esta
definição exclui o e-mail e os acessos gerais à Internet. Os autores destacam que o EDI
existe desde o final dos anos 60 e foi primeiramente utilizado para automatizar as
transações entre empresas de entrega na indústria de transporte. A explosão dos
computadores e das telecomunicações nos anos 80 e o desenvolvimento de um formato de
transmissão amplamente aceito (ex. ANSI X12) facilitaram o crescimento do EDI como
uma ferramenta para conduzir negócios. Somando-se a isto, as provedoras (VAN´s Value-Added Network) reduziram as barreiras tecnológicas àquelas empresas que não
desejavam investir extensivamente em tecnologias de rede proprietárias. No final dos anos
80, as empresas interessadas em utilizar o EDI podiam contratar uma VAN para fornecer o
serviço de comunicação a elas e a seus parceiros.
Alguns benefícios do EDI apontados por Walton e Marucheck (1997) são: redução no lead
time de entrega, redução nos níveis de estoque, diminuição de erros e redução dos esforços
desnecessários para completar ordens de compra. Entretanto, é importante ressaltar que
uma implantação de sucesso do EDI não garantirá automaticamente esses benefícios à
empresa. Estudos anteriores mostram que a implementação do EDI e seu uso não são
suficientes para reduzir os tamanhos de lotes ou os estoques. Isto sugere que o simples fato
de utilizar a tecnologia EDI pode não ser suficiente para aprimorar a confiabilidade dos
fornecedores.
As hipóteses da pesquisa de Walton e Marucheck (1997) são:

-

Um dos benefícios do EDI é aprimorar a performance do fornecedor. Duas
variáveis (tipo de informação compartilhada entre comprador e fornecedor e
freqüência do compartilhamento da informação) foram hipotetizadas de estarem
associadas com a melhora da performance do fornecedor;

-

Um grande investimento na aquisição de sistemas de EDI e sua implementação
estão associados com maior confiabilidade do fornecedor;

-

A integração do EDI com outros aplicativos está associada com maiores níveis de
confiabilidade do fornecedor.

O Quadro 9 sumariza as variáveis mensuradas pela pesquisa. As quatro variáveis
dependentes foram definidas utilizando o histórico da performance durante um período de
6 meses antes do início da pesquisa. As variáveis independentes foram mensuradas usando
escalas desenvolvidas para a pesquisa.

Quadro 9: Variáveis da Pesquisa.
Variáveis independentes
- tipo e freqüência da informação
compartilhada entre duas partes
(previsões, ordens, planos de
produção, informação de
capacidade, status de estoque);
- investimento da empresa
compradora em hardware e
software necessários para
implementação de EDI;
- integração da transmissão de EDI
com outros aplicativos na empresa
fornecedora.

Variáveis dependentes

Variáveis de controle

- vendas anuais da empresa
compradora;
- % de entregas com quantidades
- experiência com EDI (anos de
incorretas;
uso de EDI pelo comprador, anos
- % de entregas rejeitadas devido à que o parceiro usa EDI, número de
qualidade inaceitável;
fornecedores usando EDI antes do
- % de entregas com itens/mix
início do estudo);
incorretos;
- presença de atividades JIT;
- % de entregas atrasadas.
- % de rotinas operacionais
executadas usando EDI.

Fonte: Walton e Marucheck (1997).

Uma análise preliminar envolveu o cálculo de estatísticas descritivas para as variáveis de
controle. Posteriormente, foram desenvolvidos quatro modelos de regressão stepwise, cada
um utilizando uma das quatro variáveis de confiabilidade do fornecedor como variável
dependente.
Como pode ser visto na Tabela 1, dois dos modelos, os que consideraram a qualidade e a
entrega correta dos itens ou mix como variáveis dependentes, foram significantes e
explicaram mais de 75% da variação na variável dependente (cada um). Os dois outros
modelos, usando a quantidade correta e entregas pontuais como variáveis dependentes, não
se mostraram significantes e não foram analisados.
As regressões sugerem três importantes relações. Primeiro, os resultados indicam que o
tempo em que as empresas usam o EDI com algum fornecedor está negativamente
associado com a performance da entrega. Entretanto, o número de fornecedores que usam
EDI está positivamente associado com melhores performances de entrega. Isto sugere que
a confiabilidade do fornecedor aumenta à medida que o EDI se torna mais rotineiro na
empresa (medido pelo número de fornecedores que usam EDI).

Tabela 1: Resultados das Regressões.
Variáveis Independentes

Variáveis Dependentes
Qualidade da entrega
Item/mix corretos

Experiência com EDI
Tempo em que as partes utilizam EDI
Número de fornecedores que usam EDI
Compartilhamento de Informações (tipo e freqüência)
Previsões da compradora
Planos de produção da compradora
Informações de capacidade da compradora
Planos de produção da fornecedora
Implementação Técnica
Custos dos softwares
Compra de hardware para o sistema de EDI
Sistemas de Integração

-0.527
0.419

-0.804
0.749

-0.715
0.564

0.313
0.571
-0.932

0.771
0.931
0.560
R2 = 0.801
p ≤ 0.001

ESTATÍSTICAS DO MODELO

R2 = 0.770
p ≤ 0.001

Fonte: Walton e Marucheck (1997).

O segundo resultado importante é que o compartilhamento de planos de produção e de
capacidade com o parceiro está associado com o aprimoramento da performance de
entrega,

enquanto

o

compartilhamento

de

previsões

pelo

comprador

ou

o

compartilhamento de informações de produção pelo fornecedor está associado com baixas
performances de entrega (conclusões relacionadas à primeira hipótese da pesquisa).
O último resultado é que tanto os investimentos em EDI e sistemas de integração estão
associados com melhores performances de entrega. Sendo assim, empresas que gastam
mais dinheiro em softwares e hardwares para suportar o uso de EDI são recompensadas
com melhores performances dos fornecedores (conclusões relacionadas à segunda e à
terceira hipótese da pesquisa).
O estudo concluiu que a qualidade dos produtos entregues e a entrega correta dos itens/mix
estão significantemente relacionadas a quatro fatores principais:

-

a experiência da empresa compradora em usar o EDI como uma ferramenta de
gerenciamento de fornecedores;

-

a disposição das empresas compradora e fornecedora em compartilhar
informações de produção e capacidade;

-

a aquisição de sistemas de EDI;

-

o nível da integração do EDI com outros aplicativos.

2.7.2.4 Petersen et al. (2005)
O objetivo do estudo é examinar o impacto do planejamento colaborativo entre comprador
e fornecedores na performance da Cadeia de Suprimentos e da firma compradora. Além
disso, pretende avaliar o papel do compartilhamento de informações através de sistemas de
informações interligados entre empresas, bem como através de meios mais tradicionais na
eficácia de atividades de planejamento colaborativo.
O processo de planejamento colaborativo é conceituado por Petersen et al. (2005) como
sendo o processo conjunto de tomada de decisão pelo comprador e pelo fornecedor que
requer informação bilateral entre os parceiros da Cadeia de Suprimentos. Por exemplo, um
fornecedor deve informar a seus clientes suas restrições de capacidade de fabricação e as
firmas compradoras devem informar a seus fornecedores sobre as suas necessidades de
compras. O planejamento colaborativo efetivo deve aprimorar a performance da Cadeia de
Suprimentos, pois facilita as decisões que refletem uma visão geral da cadeia e leva em
consideração as interações entre as firmas. O aprimoramento de performance pode ocorrer
em termos de aumento do giro de estoque, entregas realizadas dentro do prazo
estabelecido, melhora da qualidade, redução dos preços de compras e/ou redução do custo
total.
Petersen et al. (2005) comentam que o planejamento colaborativo necessita de mais
comunicação e mais qualidade no compartilhamento de informação entre as empresas do
que é necessário em relações de negócio tradicionais.
Foram escolhidos oito processos de planejamento colaborativo: Programação do
Suprimento; Previsão e Posicionamento dos Níveis de Estoque; Visibilidade dos Níveis de
Estoque; Planejamento da Capacidade; Avaliação, Feedback e Adequação da Performance
dos Fornecedores; Avaliação das Propostas de Suprimento; Definição Conjunta de
Objetivos e Padronização de peças/materiais. O primeiro modelo estrutural testado no
trabalho pode ser visualizado na Figura 10.

Performance no
Custo do
Material

+
Planejamento
Colaborativo
Estruturado

+
+

+
+
Performance do
Fornecedor

+
Planejamento
Colaborativo
Não-estruturado

+

Performance da
Firma

+
+
+

+

Giro
de Estoque

Figura 10: Primeiro Modelo de Petersen et al. (2005).
Fonte: Petersen et al. (2005).

O Planejamento Colaborativo Estruturado representa o grau de melhoramento nos quatro
meios mais estruturados de planejamento colaborativo (vide Quadro 10). O Planejamento
Colaborativo Não-Estruturado representa o grau do melhoramento nos quatro outros meios
de planejamento colaborativo. A performance no custo do material é definida em termos da
redução do preço de compra em relação ao mercado e redução do custo total. O Giro de
Estoque refere-se a mudanças na taxa total de turnover de estoque da firma compradora. A
Performance do Fornecedor consiste em: melhoramento do cumprimento dos prazos de
entrega do fornecedor, qualidade e capacidade de resposta. A Performance da Firma é
medida pela mudança no retorno sobre investimentos, retorno sobre patrimônio líquido e
margem de lucro. O Quadro 11 apresenta as hipóteses relacionadas ao modelo da Figura
10. As hipóteses foram testadas utilizando Modelagem de Equações Estruturais. O ajuste
geral do modelo foi satisfatório (qui-quadrado = 149,58; CFI = 0,95; SRMR = 0,9 e
RMSEA = 0,08).

Quadro 10: Grau de Estruturação nas Atividades de Planejamento Colaborativo.
Atividade de planejamento colaborativo
Programação do Suprimento
Previsão e Posicionamento dos Níveis de Estoque
Visibilidade dos Níveis de Estoque
Planejamento da Capacidade
Avaliação, Feedback e Adequação da Performance dos Fornecedores
Avaliação das Propostas de Suprimento
Definição Conjunta de Objetivos
Padronização de peças/materiais

Grau de estruturação
Alto
Alto
Alto
Alto
Médio
Médio
Baixo
Baixo

Fonte: Petersen et al. (2005).
Quadro 11: As hipóteses da pesquisa de Petersen et al. (2005).
Descrição da Hipótese
O Planejamento Colaborativo Estruturado influencia positivamente a Performance no Custo do
Material
O Planejamento Colaborativo Estruturado influencia positivamente a Performance do Fornecedor
O Planejamento Colaborativo Estruturado influencia positivamente o Giro de Estoque
O Planejamento Colaborativo Não-Estruturado influencia positivamente a Performance no Custo
do Material
O Planejamento Colaborativo Não-Estruturado influencia positivamente a Performance do
Fornecedor
O Planejamento Colaborativo Não-Estruturado influencia positivamente o Giro de Estoque
A Performance do Fornecedor influencia positivamente a Performance no Custo do Material
A Performance do Fornecedor influencia positivamente o Giro de Estoque
A Performance no Custo do Material influencia positivamente a Performance da Firma
A Performance do Fornecedor influencia positivamente a Performance da Firma
O Giro de Estoque influencia positivamente a Performance da Firma

Hipótese
sustentada?
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Fonte: Petersen et al. (2005).

Após avaliar que o Planejamento Colaborativo tem um impacto positivo substancial na
Performance da Cadeia de Suprimentos e, indiretamente, na Performance da Firma,
Petersen et al. (2005) destacam a importância dos gestores em saber o que leva a uma
decisão mais efetiva. Os fatores que aparentemente parecem ter impacto na efetividade da
decisão são: o nível de confiança existente entre as duas empresas e a qualidade da
informação compartilhada. A qualidade da informação compartilhada foi dividida em
informação compartilhada através de sistemas de informações interligados entre as
empresas e informação compartilhada através de meios mais tradicionais. O segundo
modelo estrutural pode ser visto na Figura 11.

Confiança
+

Qualidade da
Informação
Co mpartilhada
Meio Tradicional

+

Efetividade
Da
Tomada de
Decisão

+
Qualidade da
Informação
Co mpartilhada
Sist. Interligado

Figura 11: Segundo modelo de Petersen et al. (2005).
Fonte: Petersen et al. (2005).

A Confiança foi definida como sendo a confiança que a empresa compradora tem de que a
empresa fornecedora irá se comportar de maneira justa e honesta em suas negociações. A
Qualidade da Informação é definida em termos de cinco características em relação à
informação compartilhada. Os respondentes foram questionados se a informação
geralmente é (1) atual (2) acurada, (3) completa, (4) consistente e (5) fácil de acessar. A
Efetividade na Tomada de Decisão diz respeito a se o processo de planejamento auxilia o
comprador e o fornecedor a tomarem melhores decisões.
Neste modelo, cada uma das atividades de planejamento colaborativo foi testada
separadamente quando perguntados sobe a efetividade do processo de tomada de decisão e
da qualidade da informação (tanto para meios convencionais quanto para sistemas de
informação interligados). O resultado está sumarizado na Tabela 2. Conforme pode ser
observado, a Qualidade da Informação Compartilhada via Sistemas Interligados entre as
empresas apresentou impacto significante para todos os tipos de Planejamento
Colaborativo e mostrou maior impacto que a Qualidade da Informação Compartilhada
através de Meios Tradicionais em todas as atividades de Planejamento Colaborativo exceto
para a Definição Conjunta de Objetivos. Entretanto, a Qualidade da Informação
Compartilhada através de Meios Tradicionais não pode ser ignorada. Ela teve impacto

significante em todos os tipos de Planejamento Colaborativo, exceto em Programação do
Suprimento e Previsão e Posicionamento dos Níveis de Estoque. A análise também
mostrou o importante papel da Confiança na Efetividade da Tomada de Decisão. A
Confiança teve impacto positivo em cinco dos oito processos de planejamento estudados
(Programação do Suprimento; Previsão e Posicionamento dos Níveis de Estoque;
Visibilidade dos Níveis de Estoque; Avaliação dos Fornecedores; e Padronização de
peças/materiais).
Os resultados do trabalho de Petersen et al. (2005) ressaltam alguns itens importantes para
os gestores de Cadeias de Suprimentos:

-

O Planejamento Colaborativo influencia positivamente a Performance da Cadeia
de Suprimentos e a Performance da Firma;

-

Sistemas de Informação Tradicionais e Interligados são críticos para a eficiência
do Processo de Planejamento Colaborativo e Performance;

-

O grau de confiança entre compradores e fornecedores influencia a eficiência do
Planejamento Colaborativo e, conseqüentemente, influencia a Performance da
Cadeia de Suprimentos e da Firma.

2.7.2.5 Laframboise e Reyes (2005)
O objetivo do trabalho de Laframboise e Reyes (2005) é examinar a coexistência de
aplicações ERP´s e iniciativas de programas de gestão da qualidade e suas relações com
vantagem competitiva e prestígio do fornecedor.
Segundo Laframboise e Reyes (2005), os ERP´s podem ser considerados tanto uma
oportunidade de planejamento organizacional e reengenharia como um software para
rastrear e controlar transações. Especificamente, um sistema ERP é uma infra-estrutura de
TI para facilitar o fluxo de informação ao longo dos processos de uma organização. Apesar
da intenção inicial de o ERP ser utilizado como um sistema para dentro da organização,
muitas empresas têm lidado com desafios da Cadeia de Suprimentos utilizando seus
sistemas de ERP.

Tabela 2: Resultados dos testes relacionados ao 2o modelo de Petersen et al. (2005).

Atividade de planejamento colaborativo
Programação do Suprimento
Previsão e Posicionamento dos Níveis de Estoque
Visibilidade dos Níveis de Estoque
Planejamento da Capacidade
Avaliação, Feedback e Adequação da Performance dos fornecedores
Avaliação das Propostas de Suprimento
Definição Conjunta de Objetivos
Padronização de peças/materiais
Fonte: Adaptado de Petersen et al. (2005).

Confiança
Sim (0,164)
Sim (0,232)
Sim (0,166)
Não (0,070)
Sim (0,300)
Não (0,079)
Não (0,036)
Sim (0,214)

Relação foi Significante (Coeficiente)
Qualidade da
Qualidade da
Informação
Informação
Compartilhada
Compartilhada
Meio Tradicional
Sist. Interligado
Não (0,084)
Sim (0,516)
Não (0,016)
Sim (0,464)
Sim (0,181)
Sim (0,509)
Sim (0,353)
Sim (0,509)
Sim (0,256)
Sim (0,275)
Sim (0,154)
Sim (0,347)
Sim (0,472)
Sim (0,324)
Sim (0,370)
Sim (0,410)

R2
0,339
0,300
0,384
0,496
0,289
0,142
0,389
0,402

Laframboise e Reyes (2005) comentam que o ERP combina os processos do negócio com
Tecnologia da Informação em uma solução integrada, algo que faltava nos sistemas MRP e
MRP II. Sendo assim, o ERP é considerado uma extensão do MRP II, mas com
funcionalidades adicionais. Davenport (1998) enfatiza que o ERP não é só um pacote de
softwares, mas uma maneira de fazer negócios.
Laframboise e Reyes (2005) estabeleceram 6 proposições relacionadas aos ERP´s e à
Gestão da Qualidade Total (Total Quality Management - TQM). As proposições dos
autores relacionadas com esta tese são:
Proposição 1a: A utilização de sistemas ERP´s influencia diretamente a posição
competitiva e a performance.
Proposição 1b: A utilização de sistemas ERP´s influencia a posição competitiva e a
performance tanto direta quanto indiretamente através de interações com outros recursos.
Proposição 1c: A utilização de sistemas ERP´s influencia a posição competitiva e a
performance apenas indiretamente através de interações com outros recursos.
Os autores utilizaram uma abordagem qualitativa de Estudo de Caso e examinaram a
iniciativa de uma empresa em gerenciar uma rede de fornecedores de maneira totalmente
digital. A unidade de estudo foi uma fábrica canadense de motores aeroespaciais, os seus
parceiros, clientes e fornecedores espalhados pela América do Norte e Europa. Os
respondentes foram gerentes de nível médio e seniores das áreas de TI, engenharia,
qualidade, logística e compras. Os dados foram coletados através de uma combinação de
entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com cinco funcionários da firma participante.
Foram usadas medidas quantitativas e qualitativas com o objetivo de enriquecer os
resultados finais da pesquisa. Através de uma análise de todos os dados coletados nas
entrevistas, os autores concluíram que os sistemas ERP´s sozinhos não fornecem vantagem
competitiva ou aumentam a performance. Entretanto, como um complemento de
programas de qualidade, a vantagem competitiva e melhora da performance são
percebidas. Desta maneira, das proposições relacionadas com este trabalho, apenas a
Proposição 1c foi verificada.
O Quadro 12 apresenta uma síntese das pesquisas descritas no item 2.7.

Quadro 12: Síntese das pesquisas descritas no item 2.7.
Autores (ano)
Prahinski e Benton (2004)
Anderson e Weitz (1992)
Byrd e Davidson (2003)
Mohr et al. (1996)

Morgan e Hunt (1994)

Larson et al. (2005)

Claycomb e Frankwick (2004)

Walton e Marucheck (1997)

Petersen et al. (2005)

Laframboise e Reyes (2005)

Objetivos
Avaliar as percepções dos fornecedores em relação às estratégias de comunicação utilizadas para
avaliação de fornecedores e determinar como as estratégias de comunicação influenciam a
performance dos fornecedores
Examinar os antecedentes do comprometimento entre fabricantes e distribuidores nas relações nos
canais de distribuição
Investigar possíveis antecedentes do impacto de TI na cadeia de suprimentos

Método Utilizado
para testar as hipóteses
Modelagem de Equações
Estruturais
Sistemas de Equações
Simultâneas
Modelagem de Equações
Estruturais

Examinar o impacto da comunicação colaborativa na satisfação, no comprometimento e na
coordenação dos membros da cadeia de suprimentos sob vários níveis de integração e controle de Análise de Regressão Hierárquica
fabricação
Verificar a relação entre o comprometimento e a confiança (que foram estabelecidos como
variáveis-chave mediadoras) com cinco antecedentes importantes (custos do relacionamento,
Modelagem de Equações
benefícios do relacionamento, compartilhamento de valores, comunicação e comportamento
Estruturais
oportunista) e cinco resultados (consentimento, propensão a sair do relacionamento, cooperação,
conflitos funcionais e incerteza na tomada de decisão)
Avaliar o relacionamento de compradores com grandes e pequenos fornecedores em dois aspectos:
Testes “t” pareados
colaboração e utilização de meios de comunicação eletrônicos
Testar os efeitos moderadores de quatro variáveis de contingência (duração do Relacionamento
Comprador-Fornecedor, importância do relacionamento para o fornecedor, tamanho da firma
compradora, experiência anterior da firma compradora) na associação entre elementos de
Análise de Regressão Moderada
comunicação da relação comprador-fornecedor e esforços da empresa compradora na busca de
novos fornecedores
Examinar os padrões de uso do EDI e a confiabilidade dos fornecedores em uma amostra com 30
Análise de Regressão
empresas que transmitem ordens de compra a seus fornecedores via EDI.
Examinar o impacto que o planejamento colaborativo entre comprador e fornecedores tem na
performance da Cadeia de Suprimentos e da firma compradora e entender o papel que o
Modelagem de Equações
compartilhamento de informações através de sistemas de informações interligados entre empresas,
Estruturais
bem como através de meios mais tradicionais tem na eficácia de atividades de planejamento
colaborativo.
Examinar a coexistência de aplicações ERP´s e iniciativas de programas de gestão da qualidade e
Abordagem Qualitativa: estudo
suas relações com vantagem competitiva e prestígio do fornecedor.
de caso

3 MODELOS E HIPÓTESES

Este capítulo apresenta os modelos conceituais e as respectivas hipóteses a serem testadas.
Além da apresentação gráfica dos modelos conceituais, as variáveis que compõem os
modelos são caracterizadas para que se entenda a abrangência de cada constructo ou
variável. Esta é uma etapa importante, pois referencia os constructos baseando-se na
revisão da literatura (Capítulo 2), bem como nas observações empíricas e entrevistas
realizadas para a construção do questionário. É importante ressaltar que estes constructos
passarão por um processo de caracterização e purificação (que será mostrado no Capítulo
4) e, portanto, poderão apresentar mudanças em relação a esta primeira proposta.
Conseqüentemente, os modelos teóricos iniciais também poderão sofrer algumas
alterações. Também são apresentados neste capítulo exemplos do modelo estrutural e do
modelo de medida e suas respectivas equações.

3.1 Modelos Conceituais

Nas Figuras 12 e 13 podem ser observados os dois modelos conceituais e a representação
das hipóteses a serem testadas. Para verificar a importância de cada faceta da comunicação,
pretende-se avaliá-las individualmente em modelos separados, conforme pode ser
verificado nas hipóteses H3a, H3b, H3c, H3d, H4a, H4b, H4c, H4d (itens 3.2.3 e 3.2.4). A
influência de cada sistema de Gestão também deverá ser avaliada separadamente,
conforme hipóteses H6a, H6b, H6c, H6d, H7a, H7b, H7c, H7d (itens 3.2.6 e 3.2.7).

3.2 Hipóteses

Neste item são apresentadas as hipóteses a serem testadas com alguns comentários de
pesquisas que contêm testes semelhantes. É importante destacar que a grande maioria das
hipóteses deste trabalho não é idêntica às encontradas na literatura, pois estas hipóteses
foram construídas não só com base na literatura pesquisada, mas também com base em
entrevistas com conhecedores da realidade pesquisada.
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Figura 12: Primeiro Modelo Conceitual (Comunicação) e Hipóteses.
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Figura 13: Segundo Modelo Conceitual (TI) e Hipóteses.

3.2.1 Relacionamento Comprador-Fornecedor
Como discutido no Capítulo 2, o Relacionamento Comprador-Fornecedor é tratado de
diferentes maneiras por diferentes autores. Utilizando a definição de Maloni e Benton
(2000) foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

H1: O Relacionamento Comprador-Fornecedor é um constructo multidimensional
formado por:
H1a: Cooperação
H1b: Confiança
H1c: Conflitos
H1d: Resolução de Conflitos
H1e: Comprometimento

É importante destacar que o constructo Relacionamento Comprador-Fornecedor é de 2a
ordem e os constructos Cooperação, Confiança, Conflitos, Resolução de Conflitos e
Comprometimento são de 1a ordem.
3.2.2 Performance
As Performances do Comprador e do Fornecedor foram divididas em financeira (que diz
respeito a preço e prazo de pagamento) e operacional (que diz respeito a questões de
qualidade, logística e mix de produtos). Os quatro constructos de 1a ordem foram unidos a
um constructo de 2a ordem: Performance. O constructo de 2a ordem representa a
Performance (financeira e operacional) de ambas as entidades da Cadeia de Suprimentos
analisadas: empresa compradora e empresa fornecedora.

H2: A Performance é um constructo constituído por:
H2a: Performance Financeira do Comprador
H2b: Performance Operacional do Comprador
H2c: Performance Financeira do Fornecedor
H2d: Performance Operacional do Fornecedor

3.2.3 A relação entre a Comunicação e o Relacionamento Comprador-Fornecedor
Mohr et al. (1996) testaram hipóteses que examinam o impacto da comunicação
colaborativa na satisfação, no comprometimento e na coordenação dos membros da cadeia
de suprimentos sob vários níveis de integração e controle de fabricação. Segundo os
autores, os fatores que caracterizam a comunicação colaborativa são a freqüência, a bidirecionalidade e a formalidade. Os autores testaram se a comunicação colaborativa tem
um efeito mais forte e positivo no comprometimento dos membros da cadeia de
suprimentos em relações menos integradas do que em relações mais integradas. Esta
hipótese foi rejeitada. Testaram também se a comunicação colaborativa tem um efeito mais
forte e positivo no comprometimento dos membros da cadeia de suprimentos sob baixos
níveis de controle de fabricação do que sob altos níveis de controle de fabricação. Esta
hipótese foi aceita.
Anderson e Weitz (1992) estabeleceram duas hipóteses que relacionam a forma de
comunicação com o comprometimento. Os autores testaram se o comprometimento do
fabricante aumenta quando o mesmo percebe que a comunicação entre as empresas é
aberta e bi-direcional. E também se o comprometimento do distribuidor aumenta quando
ele percebe que a comunicação entre as empresas é aberta e bi-direcional. Ambas as
hipóteses foram aceitas pelos autores.
Morgan e Hunt (1994) testaram a hipótese de que a comunicação influencia positivamente
a confiança. Segundo os autores, a percepção do parceiro de que a comunicação é
confiável, freqüente, de alta qualidade, relevante e oportuna resultará em grande confiança.
A hipótese foi aceita na pesquisa dos autores. No modelo alternativo de Morgan e Hunt
(1994), os autores testaram a hipótese de que a Comunicação influencia positivamente a
Cooperação e a Resolução de Conflitos Funcionais. A primeira hipótese foi rejeitada e a
segunda foi aceita.
Chu e Fang (2006) testaram a hipótese de que há uma relação positiva entre comunicação
efetiva e confiança entre as empresas. A hipótese foi aceita pelos autores.
Prahinski e Benton (2004) testaram a influência do Feedback no Relacionamento. É
importante destacar que os autores consideram que o Relacionamento Comprador-

Fornecedor é composto de três constructos: o comprometimento da empresa compradora, a
cooperação e as ligações operacionais entre as empresas. Entretanto, esta última dimensão
foi eliminada do modelo dos autores após a purificação das escalas. A hipótese foi aceita
pelos autores.
Cannon e Perreault Junior (1999) utilizaram a Análise de Conglomerados para definir tipos
de relacionamento entre empresas compradoras e empresas fornecedoras. Conforme a
pesquisa dos autores, na relação denominada “Colaborativa”, o compartilhamento de
informações se mostrou mais significativo foi. Neste tipo de relacionamento, a firma
compradora reportou ter um alto grau de confiança no fornecedor.
As hipóteses dos autores citados relacionam aspectos da Comunicação com aspectos do
Relacionamento Comprador-Fornecedor. Entretanto, nenhuma delas é exatamente idêntica
às hipóteses propostas neste trabalho. No item 3.3 a seguir é feita a caracterização dos
constructos do modelo conceitual para que o leitor possa compreender a abrangência de
cada um deles. As hipóteses desta pesquisa que relacionam Comunicação e
Relacionamento Comprador-Fornecedor são:

H3a: A Periodicidade influencia positivamente o Relacionamento CompradorFornecedor
H3b: A Comunicação Geral influencia positivamente o Relacionamento CompradorFornecedor
H3c: O Feedback influencia positivamente o Relacionamento Comprador-Fornecedor
H3d: O Conteúdo Compartilhado influencia positivamente o Relacionamento
Comprador-Fornecedor

3.2.4 A relação entre a Comunicação e a Performance
Prahinski e Benton (2004) testaram o efeito do Feedback na Performance do Fornecedor,
hipótese que não foi aceita.
Walton

e

Marucheck

(1997)

testaram

algumas

hipóteses

que

relacionam

o

compartilhamento de informações entre fornecedores e compradores e Performance. Os

autores concluíram que o compartilhamento de planos de produção e de capacidade está
associado com o aprimoramento da performance de entrega. Por outro lado, o
compartilhamento de previsões pelo comprador ou o compartilhamento de informações de
produção pelo fornecedor está associado com baixas performances de entrega. É
importante ressaltar que os autores avaliaram o compartilhamento de informações apenas
por meio de EDI. Nesta tese, não foi especificado o meio em que as informações seriam
compartilhadas.
Para melhor entendimento acerca das definições dos constructos do modelo conceitual
desta pesquisa, vide item 3.3. As hipóteses que relacionam aspectos da Comunicação com
a Performance são:

H4a: A Periodicidade influencia positivamente a Performance
H4b: A Comunicação Geral influencia positivamente a Performance
H4c: O Feedback influencia positivamente a Performance
H4d: O Conteúdo Compartilhado influencia positivamente a Performance

3.2.5 A relação entre a Performance e o Relacionamento Comprador-Fornecedor
Uma das hipóteses estabelecidas por Prahinski e Benton (2004) foi de que a relação
comprador-fornecedor influencia positivamente a performance do fornecedor. É
importante ressaltar que no modelo final dos autores, o relacionamento foi considerado
como tendo duas dimensões: cooperação e comprometimento da empresa compradora.
Além disso, os autores definiram que a performance do fornecedor é mensurada por:
qualidade dos produtos, performance na entrega, preço, agilidade de resposta a solicitações
de mudanças e oferta de serviços de suporte. A hipótese não foi aceita na pesquisa de
Prahinski e Benton (2004).
Para esta pesquisa, a hipótese estabelecida é de que o Relacionamento (que possui
dimensões diferentes das consideradas por Prahinski e Benton, 2004 – vide itens 3.2.1 e
3.3.1) influencia positivamente a Performance. Importante ressaltar que, neste caso, a
Performance se refere tanto à Performance do Comprador quanto à do Fornecedor em
quesitos destacados no item 3.3.

H5:

O

Relacionamento

Comprador-Fornecedor

influencia

positivamente

a

Performance
3.2.6 A relação entre a Tecnologia de Informação e o Relacionamento CompradorFornecedor
Segundo Vijayasarathy e Robey (1997), o uso do EDI aprimora a cooperação entre as
partes envolvidas na comunicação. A cooperação é uma das dimensões do Relacionamento
Comprador-Fornecedor consideradas nesta tese.
Feldens e Maçada (2005) comentam que o uso de tecnologia que apóia o gerenciamento da
Cadeia de Suprimentos proporciona uma melhor coordenação entre as áreas de uma
organização e os elos da cadeia, devido ao maior intercâmbio de informações
proporcionado pela TI. O ganho de coordenação entre os membros da cadeia faz com que
as relações adversas entre as entidades sejam substituídas por relações de cooperação.
Supondo que o uso dos diferentes tipos de sistemas de gestão que envolvem tecnologia da
informação influenciam de alguma maneira o Relacionamento Comprador-Fornecedor,
foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

H6a: O EDI influencia positivamente o Relacionamento Comprador-Fornecedor
H6b:

Os

Sistemas

de

Gestão

Transacionais

influenciam

positivamente

o

Relacionamento Comprador-Fornecedor
H6c: Os Sistemas de Gestão de Apoio à Tomada de Decisão influenciam positivamente
o Relacionamento Comprador-Fornecedor
H6d: Os Sistemas Colaborativos influenciam positivamente o Relacionamento
Comprador-Fornecedor

3.2.7 A relação entre a Tecnologia de Informação e a Performance
Conforme Sanders (2005), ao examinar as pesquisas sobre o impacto direto da TI em
medidas de performance, percebe-se um paradoxo. Alguns estudos sugerem um forte
impacto positivo da TI na Performance e outros oferecem evidências contraditórias. Na

literatura existem distintas explicações para o fato: falha de gestão, implantação ineficiente
dos sistemas, entre outros. Após analisarem diversos trabalhos, Moody e Walsh (1999)
destacam que o que difere as organizações que utilizam Tecnologia da Informação e obtêm
vantagem competitiva das outras é o fato de as primeiras se focarem na informação e não
na base tecnológica utilizada para conseguir a informação. A Tecnologia é apenas o meio
de conseguir a informação.
Byrd e Davidson (2003) testaram algumas hipóteses sobre o impacto da tecnologia da
Informação na Cadeia de Suprimentos e os conseqüentes efeitos na performance das
empresas. Os autores consideraram como indicadores de Performance: ROI, ROE e Market
Share. Todas as hipóteses foram confirmadas, inclusive a hipótese de que o impacto da TI
na cadeia de suprimentos afeta direta e positivamente as medidas de performance da
empresa. Kim et al. (2005) também sugerem que o investimento em Tecnologia da
Informação aprimora a produtividade dos membros da Cadeia de Suprimento.
Sanders (2005) destaca que a Tecnologia da Informação permite a transmissão e o
processamento das informações necessárias para um processo sincronizado de tomada de
decisão entre as empresas da Cadeia de Suprimentos. Esta sincronia pode gerar benefícios
em relação à performance e vantagem competitiva das empresas.
Petersen et al. (2005) testaram se o Planejamento Colaborativo Estruturado e NãoEstruturado influencia positivamente a Performance do Fornecedor. As hipóteses foram
aceitas na pesquisa de Petersen et al. (2005). Corsten e Felde (2005) testaram e
confirmaram a hipótese de que quanto maior for o nível de colaboração da empresa
compradora com seus fornecedores maior será a performance financeira da empresa
compradora.
É importante destacar que Byrd e Davidson (2003); Kim et al. (2005); Sanders (2005);
Petersen et al. (2005) e Corsten e Felde (2005) não consideraram particularidades de cada
tipo de sistema de TI como foi considerado nesta tese.
Walton e Marucheck (1997) testaram algumas hipóteses que relacionam o uso de EDI com
a Performance do Fornecedor. Alguns dos resultados obtidos na pesquisa indicaram que o
tempo em que as empresas usam o EDI com determinado fornecedor influencia

negativamente a performance da entrega. Por outro lado, o número de fornecedores que
usam EDI está positivamente relacionado com melhores performances de entrega.
Laframboise e Reyes (2005) estabeleceram três proposições que relacionam o uso de
sistemas ERP´s (um dos Sistemas de Gestão Transacional considerado nesta tese) e a
performance. As proposições: “a utilização de ERP´s influencia diretamente a posição
competitiva e a performance” e “a utilização de ERP´s influencia a posição competitiva e a
performance tanto direta quanto indiretamente através de interações com outros recursos”
foram rejeitadas. A proposição aceita foi que a utilização de ERP´s influencia a posição
competitiva e a performance apenas indiretamente através de interações com outros
recursos.
Neste trabalho, serão testadas hipóteses que relacionam os sistemas de gestão (baseados
em Tecnologia da Informação) e a performance das empresas compradora e fornecedora. A
hipótese inicial é de que existe uma influência positiva dos sistemas de gestão escolhidos
na performance das empresas.

H7a: O EDI influencia positivamente a Performance
H7b: Os Sistemas de Gestão Transacionais influenciam positivamente a Performance
H7c: Os Sistemas de Gestão de Apoio à Tomada de Decisão influenciam positivamente
a Performance
H7d: Os Sistemas Colaborativos influenciam positivamente a Performance

O Quadro 13 consolida as hipóteses da pesquisa. Como pode ser visto, cada hipótese ou
grupo de hipóteses relaciona-se a uma dimensão ou à relação de duas dimensões.

Quadro 13: As hipóteses da pesquisa.
Dimensões e Relações

Hipóteses Relacionadas

Relacionamento CompradorFornecedor

H1: O Relacionamento Comprador-Fornecedor é um constructo formado
por:
H1a: Cooperação
H1b: Confiança
H1c: Conflitos
H1d: Resolução de Conflitos
H1e: Comprometimento

Performance

H2: A Performance é um constructo constituído por:
H2a: Performance Financeira do Comprador
H2b: Performance Operacional do Comprador
H2c: Performance Financeira do Fornecedor
H2d: Performance Operacional do Fornecedor

Relação entre Comunicação e
Relacionamento CompradorFornecedor

H3a: A Periodicidade influencia positivamente o Relacionamento
Comprador-Fornecedor
H3b: A Comunicação Geral influencia positivamente o Relacionamento
Comprador-Fornecedor
H3c: O Feedback influencia positivamente o Relacionamento CompradorFornecedor
H3d: O Conteúdo Compartilhado influencia positivamente o Relacionamento
Comprador-Fornecedor

Relação entre Comunicação e
Performance

H4a: A Periodicidade influencia positivamente a Performance
H4b: A Comunicação Geral influencia positivamente a Performance
H4c: O Feedback influencia positivamente a Performance
H4d: O Conteúdo Compartilhado influencia positivamente a Performance

Relação entre Performance e
Relacionamento CompradorFornecedor

H5: O Relacionamento Comprador-Fornecedor influencia positivamente a
Performance

Relação entre Tecnologia de
Informação e Relacionamento
Comprador-Fornecedor

H6a: O EDI influencia positivamente o Relacionamento CompradorFornecedor
H6b: Os Sistemas de Gestão Transacionais influenciam positivamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor
H6c: Os Sistemas de Gestão de Apoio à Tomada de Decisão influenciam
positivamente o Relacionamento Comprador-Fornecedor
H6d: Os Sistemas Colaborativos influenciam positivamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor

Relação entre Tecnologia de
Informação e Performance

H7a: O EDI influencia positivamente a Performance
H7b: Os Sistemas de Gestão Transacionais influenciam positivamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor
H7c: Os Sistemas de Gestão de Apoio à Tomada de Decisão influenciam
positivamente o Relacionamento Comprador-Fornecedor
H7d: Os Sistemas Colaborativos influenciam positivamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor

3.3 Caracterização dos Constructos

Nesta etapa, foram caracterizados os constructos que compõem o modelo conceitual. Tal
caracterização delineia os constructos abordados para que se entenda o significado e a
abrangência de cada um deles no modelo conceitual. Desta forma, foram destacados os
itens (questões) que compõem os diversos constructos considerados, com base em revisão
teórico-empírica. No Apêndice 1 pode-se visualizar a versão original do questionário com
todos os itens e seus respectivos constructos. Neste Apêndice também pode ser vista a
carta de abordagem enviada aos fornecedores da Empresa Alfa.
Os itens do questionário foram numerados apenas para facilitar o referenciamento dos
mesmos ao longo do texto. É importante ressaltar que, neste momento, este agrupamento é
provisório, pois depende de análises e validações que serão feitas posteriormente (vide
Capítulo 4 – itens 4.6, 4.7 e 4.8).
3.3.1 Relacionamento Comprador-Fornecedor
Os autores utilizam dimensões diferentes para caracterizarem o Relacionamento
Comprador-Fornecedor. Neste trabalho, serão utilizadas as cinco dimensões propostas por
Maloni e Benton (2000): comprometimento, confiança, cooperação, conflitos e resolução
de conflitos.
3.3.1.1 Comprometimento
Esta dimensão foi estratificada em três pontos:

-

estímulo em reduzir a dependência entre as empresas (ANDERSON e WEITZ,
1992; PRAHINSKI e BENTON, 2004);

-

estímulo das partes em manter uma relação de longo prazo (ANDERSON e
WEITZ, 1989; ANDERSON e WEITZ, 1992; HEIDE e JOHN, 1990; MALONI
e BENTON, 2000; NOORDEWIER et al., 1990; PRAHINSKI e BENTON,
2004; SHIN et al., 2000);

-

comprometimento com a atividade principal (ANDERSON e WEITZ, 1992;
MALONI e BENTON, 2000; MOHR et al., 1996; PRAHINSKI e BENTON,
2004).

3.3.1.2 Confiança
Esta dimensão foi dividida em:

-

relacionamento de confiança entre as empresas (ANDERSON e WEITZ, 1989;
JOHNSTON et al., 2004; MALONI e BENTON, 2000);

-

ponderações, por parte das empresas, acerca de como suas ações poderiam afetar
a outra parte (MALONI e BENTON, 2000).

3.3.1.3 Cooperação
A cooperação foi considerada em termos de:

-

apoio que cada uma das empresas dá à outra (JOHNSTON et al., 2004; MALONI
e BENTON, 2000);

-

preocupações de ambas as partes em relação à lucratividade da outra parte
(CANNON e PERREAULT JUNIOR, 1999; PRAHINSKI e BENTON, 2004);

-

esforços conjuntos para resolução de problemas (CANNON e PERREAULT
JUNIOR, 1999; JOHNSTON et al., 2004; MALONI e BENTON, 2000;
PRAHINSKI e BENTON, 2004).

3.3.1.4 Conflitos
Este constructo baseou-se basicamente em questionamentos sobre:

-

impedimentos de ações de uma empresa em relação à outra (MALONI e
BENTON, 2000);

-

imposições de ações de uma empresa em relação à outra (MOHR et al., 1996);

-

grau de discordância em pontos importantes (MALONI e BENTON, 2000;
MOHR et al., 1996);

-

grau de harmonia na relação entre as empresas (MOHR et al., 1996).

3.3.1.5 Resolução de Conflitos
Segundo Maloni e Benton (2000), a resolução de conflitos consiste na habilidade de
resolvê-los através de soluções conjuntas entre as partes. No questionário enviado aos
fornecedores, os cinco itens deste constructo eram relacionados a problemas causados por
informações divergentes em relação aos itens solicitados, ao preço e à quantidade
negociada entre as empresas. Além disso, também foi questionado sobre a habilidade em
resolver problemas de atrasos na entrega tanto da empresa fornecedora para a empresa
compradora, quanto da compradora para seus clientes finais. Estes pontos surgiram das
entrevistas com funcionários da empresa compradora. Eles foram destacados como os
pontos mais críticos de conflitos no relacionamento da mesma com seus fornecedores.
3.3.2 Performance
Foram utilizados os mesmos indicadores de performance tanto para a performance do
comprador quanto para a performance do fornecedor (sete para cada um). A única
diferença é que as perguntas relacionadas aos fornecedores referiam-se ao serviço prestado
por eles para a Empresa Alfa, e as perguntas relacionadas à empresa compradora referiamse ao serviço prestado a seus clientes. É importante ressaltar que todas as questões foram
respondidas por empresas fornecedoras da Empresa Alfa. Assim, todas as conclusões se
baseiam nas opiniões dos fornecedores. Além disso, todas as questões relacionadas à
performance são comparativas aos principais concorrentes de cada empresa em questão,
seja ela fornecedora ou compradora.
3.3.2.1 Performance Financeira
Dois indicadores formam esta dimensão:
-

preço (PRAHINSKI e BENTON, 2004);

-

prazo de pagamento (pré-teste).

3.3.2.2 Performance Operacional
Um dos indicadores logísticos mais comentados na literatura é o On Time, In Full (OTIF).
O “On Time” refere-se ao cumprimento do prazo de entrega acordado e o “In Full” referese à entrega de todos os itens solicitados nas quantidades corretas. Pela descrição anterior,
pode-se perceber que os itens do questionário que abrangem estas questões são:

-

entregas realizadas dentro do prazo negociado (BEAMON, 1999; CONCEIÇÃO
e QUINTÃO, 2004; KATHURIA, 2000; MEDORI e STEEPLE, 2000; SHIN et
al., 2000; WALTON e MARUCHECK, 1997);

-

atendimento do pedido realizado, isto é, entrega de todos os itens solicitados nas
quantidades corretas (WALTON e MARUCHECK, 1997).

Além do OTIF, os outros indicadores que compõem o constructo são:

-

tempo de entrega (JAYARAM et al., 1999);

-

qualidade (AHIRE et al., 1996; TAN et al., 1998; SHIN et al., 2000; CANNON e
PERREAULT JUNIOR, 1999; PRAHINSKI e BENTON, 2004; BEAMON,
1999) - Beamon (1999) destaca a dificuldade em mensurar a qualidade
numericamente. Ahire et al. (1996) avaliaram quatro aspectos da qualidade do
principal produto. Shin et al. (2000), utilizaram seis indicadores para mensuração
da qualidade do produto. Neste estudo, a qualidade não foi estratificada como nos
trabalhos de Ahire et al. (1996) e Shin et al. (2000). Utilizou-se uma abordagem
genérica apenas diferenciando-se pelo fato de que em relação ao fornecedor, a
qualidade refere-se a seus principais produtos e em relação à empresa
compradora, refere-se à qualidade das embalagens. Em alguns casos, a empresa
compradora re-embala as mercadorias, montando pacotes ou kits dos produtos.
Mas mesmo quando não há a re-embalagem, este item visa a questionar sobre a
qualidade das embalagens ao chegarem aos clientes finais, o que seria um
indicativo de performance no acondicionamento e transporte pela empresa
compradora;

-

mix de produtos (este item foi incluído por solicitação da empresa compradora).

3.3.3 Comunicação
A seguir, são apresentadas as facetas da comunicação consideradas nesta tese, os pontos
abordados em cada uma delas e os autores que as referenciam:
3.3.3.1 Feedback
Neste constructo foram abordados os seguintes pontos:

-

feedback em relação à avaliação de performance (KRAUSE et al., 2000;
NOORDEWIER et al., 1990; PRAHINSKI e BENTON, 2004);

-

feedback em relação às expectativas de uma empresa em relação à outra (MOHR
et al., 1996; PRAHINSKI e BENTON, 2004);

-

feedback dos questionamentos e solicitações realizados pelas empresas (este item
foi incluído por solicitação da empresa compradora).

3.3.3.2 Conteúdo Compartilhado
Cannon e Perreault Junior (1999) definem a troca de informações como sendo o
compartilhamento aberto de informações que podem ser úteis para ambas as partes
envolvidas. As questões referentes a este constructo, além de avaliarem o tipo de
informação compartilhada entre as empresas, avaliaram a freqüência com que ocorrem. Foi
abordado o compartilhamento de informações de:

-

demanda

(CANNON

e

PERREAULT

JUNIOR,

1999;

WALTON

e

MARUCHECK, 1997);
-

clientes atendidos (este item foi incluído por solicitação da empresa compradora);

-

custos (CANNON e PERREAULT JUNIOR, 1999);

-

desenvolvimento de novos produtos (CANNON e PERREAULT JUNIOR,
1999);

-

mudanças necessárias em cada uma das empresas para se adequarem às
necessidades da outra parte (este item foi incluído por solicitação da empresa
compradora).

3.3.3.3 Periodicidade
O conceito de periodicidade utilizado neste trabalho baseou-se na definição de Mohr et al.
(1996). Para os autores, a periodicidade se refere ao número de contatos realizados entre os
membros da cadeia.
Os respondentes foram questionados sobre a periodicidade em que há troca de informações
através de diversos meios de comunicação:

-

face-a-face (BOYLE e ALWITT, 1999; CARR e PEARSON, 1999; MOHR et
al., 1996);

-

telefone (BOYLE e ALWITT, 1999; MOHR et al., 1996);

-

fax (STROZNIAK, 2003);

-

carta (BOYLE e ALWITT, 1999; MOHR et al., 1996);

-

e-mail (STROZNIAK, 2003);

-

sistema compartilhado e dedicado entre empresas (BOYLE e ALWITT, 1999;
CARR e PEARSON, 1999; MOHR et al., 1996);

-

website (este item foi incluído por solicitação da empresa compradora);

-

reuniões (MOHR et al., 1996);

-

newsletters (MOHR et al., 1996).

3.3.3.4 Comunicação Geral
As questões sobre comunicação geral levaram em consideração se as informações são
trocadas:

-

em tempo oportuno;

-

de maneira acurada;

-

de forma amistosa.

Estas questões não faziam parte do instrumento utilizado no pré-teste, mas foram sugeridas
por participantes do mesmo e incluídas na versão enviada aos fornecedores.

3.3.4 Tecnologia de Informação
Todas as questões relacionadas à Tecnologia de Informação se referiram ao grau de
utilização dos Sistemas de Gestão em questão, variando da não utilização à utilização
extensiva.
3.3.4.1 EDI
Em relação ao EDI, as perguntas do questionário se referiram à utilização do mesmo para
diferentes fins. Todos os itens foram retirados de Vijayasarathy e Robey (1997). São eles:

-

Ordens de Compras;

-

Requisições e respostas a cotações;

-

Manifestos de Transportes;

-

Faturas;

-

Aviso de recebimento e de pagamento;

-

Informações de Preços / Promoções.

3.3.4.2 Sistemas de Gestão Transacionais
Dos Sistemas Transacionais citados no item 2.6.2.1, os respondentes foram solicitados a
responder sobre a utilização de:

-

ERP´s (PEDROSO, 2002; LAFRAMBOISE; REYES, 2005; TAYLOR, 2004);

-

Sistemas Legados (PEDROSO, 2002);

-

MRP´s (PEDROSO, 2002; TAYLOR, 2004);

-

DRP´s (PEDROSO, 2002; TAYLOR, 2004);

-

TMS´s (PEDROSO, 2002);

-

WMS´s (PEDROSO, 2002);

-

E-procurement (PEDROSO, 2002);

-

E-selling (PEDROSO, 2002);

-

Sistemas de Gestão de Pedidos (PEDROSO, 2002).

3.3.4.3 Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão
Os Sistemas deste nível que foram abordados são:

-

Sistemas de Planejamento e Programação da Produção (PEDROSO, 2002);

-

Sistemas de Planejamento e Programação de Transportes (PEDROSO, 2002);

-

Sistemas de Otimização Logística (PEDROSO, 2002);

-

Sistemas de Previsão de Demanda (PEDROSO, 2002).

3.3.4.4 Sistemas de Gestão Colaborativos
Dos Sistemas Colaborativos citados no item 2.6.2.3, foram escolhidos para compor o
questionário:

-

CTM (PEDROSO, 2002; ESPER e WILLIAMS, 2003);

-

CPFR (PEDROSO, 2002; SHEFFI, 2002b);

-

JIT (PEDROSO, 2002; WANG; SARKER, 2004);

-

JIT II (PEDROSO, 2002; WANG; SARKER, 2004);

-

QR (PEDROSO, 2002; SHEFFI, 2002b);

-

ECR (PEDROSO, 2002; SHEFFI, 2002b);

-

VMI (PEDROSO, 2002; SHEFFI, 2002b);

-

CMI (PEDROSO, 2002; SHEFFI, 2002b).

O Quadro 14 apresenta um resumo dos constructos e suas respectivas referências bem
como os itens do questionário que os representam. Vale destacar que os constructos
Performance e Relacionamento Comprador-Fornecedor são de 2a ordem e não possuem
indicadores diretos.

Quadro 14: Constructos, referências e itens relacionados aos pontos analisados.
Constructo

Pontos Analisados
Referência
Estímulo em reduzir a dependência entre as Anderson e Weitz (1992); Prahinski e Benton
empresas
(2004)
Anderson e Weitz (1989); Anderson e Weitz
Estímulo das partes em manter uma relação de (1992); Heide e John (1990); Maloni e Benton
Comprometimento
longo prazo
(2000); Noordewier et al. (1990); Prahinski e
Benton (2004); Shin et al. (2000)
Anderson e Weitz (1992); Maloni e Benton
Comprometimento com a atividade
(2000); Mohr et al. 1996; Prahinski e Benton
(2004)
Relacionamento de confiança entre as Anderson e Weitz (1989); Johnston et al. (2004);
empresas
Maloni e Benton (2000)
Confiança
Ponderações, por parte das empresas, em como
Maloni e Benton (2000)
suas ações poderiam afetar a outra parte
Apoio que cada uma das empresas da à outra
Johnston et al. (2004); Maloni e Benton (2000)
Preocupações de ambas as partes em relação à Cannon e Perreault Junior (1999); Prahinski e
lucratividade da outra parte
Benton (2004)
Cooperação
Cannon e Perreault Junior (1999); Johnston et al.
Esforços conjuntos para resolução de
(2004); Maloni e Benton (2000); Prahinski e
problemas
Benton (2004)
Impedimentos de ações de uma empresa em
Maloni e Benton (2000)
relação à outra
Imposições de ações de uma empresa em
Conflitos
Mohr et al. (1996)
relação à outra
Grau de discordância em pontos importantes
Maloni e Benton (2000); Mohr et al. (1996)
Harmonia no relacionamento
Mohr e Spekman (1994)
Informações divergentes em relação aos itens
Entrevistas com membros da empresa compradora
solicitados
Informações divergentes em relação a preços
Entrevistas com membros da empresa compradora
Resolução de Conflitos
Informações divergentes em relação à
Entrevistas com membros da empresa compradora
quantidade negociada
Atrasos nas entregas
Entrevistas com membros da empresa compradora

Itens Questionário
33, 36
34, 37

35, 38
51, 53
52, 54
45, 47
46, 48
49, 50
39, 41
40, 42
43
44
30
28
29
31, 32

Continuação Quadro 14: Constructos, referências e itens relacionados aos pontos analisados.
Constructo

Pontos Analisados

Referência
Beamon (1999); Conceição e Quintão (2004);
Entregas realizadas dentro do prazo negociado Kathuria (2000); Medori e Steeple (2000); Shin et
al. (2000); Walton e Marucheck (1997)
Performance
Atendimento do pedido realizado
Walton e Marucheck (1997)
Operacional
Tempo de entrega
Jayaram et al. (1999)
Comprador /
Ahire et al. (1996); Beamon (1999); Cannon e
Fornecedor
Qualidade
Perreault Junior (1999); Prahinski e Benton
(2004); Tan et al. (1998); Shin et al. (2000)
Mix de produtos
Entrevistas com membros da empresa compradora
Performance Financeira Preço
Prahinski e Benton (2004)
Comprador /
Prazo de pagamento
Pré-teste
Fornecedor
Feedback em relação à avaliação de Krause et al. (2000); Noordewier et al. (1990);
performance
Prahinski e Benton (2004)
Feedback em relação às expectativas de uma
Feedback
Mohr et al. (1996); Prahinski e Benton (2004)
empresa em relação à outra
Feedback dos questionamentos e solicitações
Entrevistas com membros da empresa compradora
realizados pelas empresas
Cannon e Perreault Junior (1999); Walton e
Demanda
Marucheck (1997)
Base de Clientes
Entrevistas com membros da empresa compradora
Conteúdo
Custos
Cannon e Perreault Junior (1999)
Compartilhado
Desenvolvimento de novos produtos
Cannon e Perreault Junior (1999)
Mudanças necessárias em cada uma das
empresas para se adequarem às necessidades Entrevistas com membros da empresa compradora
da outra parte

Itens Questionário
4, 11
5, 12
6, 13
3, 10
7, 14
1, 8
2, 9
15, 18
16, 19
17, 20
21
22
23, 26
25
24, 27

Continuação Quadro 14: Constructos, referências e itens relacionados aos pontos analisados.
Constructo

Periodicidade

Comunicação Geral

EDI

Sistemas de Gestão
Transacionais

Pontos Analisados

Referência
Boyle e Alwitt (1999); Carr e Pearson (1999);
Face a Face
Mohr et al. (1996)
Telefone
Boyle e Alwitt (1999); Mohr et al. (1996)
Fax
Strozniak (2003)
Carta
Boyle e Alwitt (1999); Mohr et al. (1996)
E-mail
Strozniak (2003)
Sistema compartilhado e dedicado entre Boyle e Alwitt (1999); Carr e Pearson (1999);
empresas
Mohr et al. (1996)
Website
Entrevistas com membros da empresa compradora
Reuniões pessoais
Mohr et al. (1996)
Newsletters
Mohr et al. (1996)
Em tempo oportuno
Pré-teste
De maneira acurada
Pré-teste
De forma amistosa
Pré-teste
Ordens de Compras
Vijayasarathy e Robey (1997)
Requisições e respostas a cotações
Vijayasarathy e Robey (1997)
Manifestos de Transportes
Vijayasarathy e Robey (1997)
Faturas
Vijayasarathy e Robey (1997)
Aviso de recebimento e de pagamento
Vijayasarathy e Robey (1997)
Informações de Preços / Promoções
Vijayasarathy e Robey (1997)
Pedroso (2002); Laframboise e Reyes (2005);
ERP´s
Taylor (2004)
Sistemas Legados
Pedroso (2002)
MRP´s
Pedroso (2002); Taylor (2004)
DRP´s
Pedroso (2002); Taylor (2004)
TMS´s
Pedroso (2002)
WMS´s
Pedroso (2002)
E-procurement
Pedroso (2002)
E-selling
Pedroso (2002)
Sistemas de Gestão de Pedidos
Pedroso (2002)

Itens Questionário
89, 98
90, 99
91, 100
92, 101
93, 102
94, 103
95, 104
96, 105
97, 106
55
56
57
58
59, 60
61
62
63,64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Continuação Quadro 14: Constructos, referências e itens relacionados aos pontos analisados.
Constructo
Sistemas de Apoio à
Tomada de Decisão

Sistemas de Gestão
Colaborativos

Pontos Analisados
Referência
Sistemas de Planejamento e Programação da
Pedroso (2002)
Produção
Sistemas de Planejamento e Programação de
Pedroso (2002)
Transportes
Sistemas de Otimização Logística
Pedroso (2002)
Sistemas de Previsão de Demanda
Pedroso (2002)
CTM
Pedroso (2002); Esper e Williams (2003)
CPFR
Pedroso (2002); Sheffi (2002b)
JIT
Pedroso (2002); Wang e Sarker (2004)
JIT II
Pedroso (2002); Wang e Sarker (2004)
QR
Pedroso (2002); Sheffi (2002b)
ECR
Pedroso (2002); Sheffi (2002b)
VMI
Pedroso (2002); Sheffi (2002b)
CMI
Pedroso (2002); Sheffi (2002b)

Itens Questionário
75, 76
77, 78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

3.4 Modelos de Equações Estruturais

Segundo Prahinski (2001), a modelagem de equações estruturais tem dois componentes: o
modelo estrutural ou path model que relaciona constructos dependentes com constructos
independentes e o modelo de medida que relaciona vários indicadores a um único
constructo.
3.4.1 Modelo Estrutural
Segundo Jöreskog e Sörbom (2001), o Modelo Estrutural especifica as relações causais
entre as variáveis latentes e aponta as variâncias. A equação geral para o modelo estrutural
é:

η = Β η + Γξ + ζ
onde:

η é o vetor m x 1 das variáveis latentes dependentes ou endógenas
Β é a matriz m x m de coeficientes das η -variáveis da relação estrutural
Γ é a matriz m x n de coeficientes das ξ -variáveis da relação estrutural

ξ é o vetor n x 1 das variáveis latentes independentes ou exógenas
ζ

é o vetor m x 1 das equações de erros (aleatórios) da relação entre η e ξ

m é o número de constructos endógenos
n

é o número de constructos exógenos

A Figura 14 exemplifica o diagrama do modelo estrutural conceitual para um dos modelos
de Comunicação (com a variável exógena – Feedback).
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Performance
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Figura 14: Exemplo de Modelo Estrutural Conceitual - Modelo de Comunicação com a variável
exógena Feedback.

η é o vetor 11 x 1 das variáveis latentes dependentes ou endógenas
Β é a matriz 11 x 11 de coeficientes das η -variáveis da relação estrutural
Γ é a matriz 11 x 1 de coeficientes das ξ -variáveis da relação estrutural

ξ é o vetor 1 x 1 das variáveis latentes independentes ou exógenas
ζ

é o vetor 11 x 1 das equações de erros (aleatórios) da relação entre η e ξ

3.4.2 Modelo de Medida
Segundo Jöreskog e Sörbom (2001), o Modelo de Medida especifica como as variáveis
latentes ou constructos hipotéticos dependem ou são indicadas por variáveis observáveis.
As expressões matemáticas para as variáveis x e y são:

y = Λ yη + ε
x = Λ xξ + δ
y

é um vetor p x 1 de indicadores observáveis das variáveis endógenas ( η )

x

é um vetor q x 1 de indicadores observáveis das variáveis exógenas ( ξ )

Λ x é a matriz q x n dos coeficientes da regressão de x em ξ
Λ y é a matriz p x m dos coeficientes da regressão de y em η

ε

é o vetor p x 1 dos erros de medida de y

δ

é o vetor q x 1 dos erros de medida de x

p

é o número de constructos endógenos

q

é o número de constructos exógenos

É importante ressaltar que conforme a apresentação de Jarvis et al. (2003) em relação a
constructos formativos e reflexivos, todos os modelos são reflexivos por apresentarem duas
características principais: a direção de causalidade é do constructo para o indicador, e os
indicadores são manifestações dos constructos.
3.4.3 Modelo Completo
Para exemplificar o modelo completo, será apresentada a notação do modelo de
Comunicação com o Feedback como variável exógena. A Figura 15 ilustra o modelo.
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Figura 15: Exemplo de Modelo Completo - Modelo de Comunicação com a variável exógena Feedback.

ε3
ε4

ε5

ε6
ε7

3.4.3.1 Equações do Modelo Estrutural
Constructo Endógeno

Constructo Exógeno

η1

=

η2

=

β 21η 1

η3

=

η4

Constructo Exógeno

Erro

γ 11ξ 1

+

ζ1

γ 21ξ 1

+

ζ2

β 31η 1

+

ζ3

=

β 41η 1

+

ζ4

η5

=

β 51η1

+

ζ5

η6

=

β 61η1

+

ζ6

η7

=

β 71η1

+

ζ7

η8

=

β 82η 2

+

ζ8

η9

=

β 92η 2

+

ζ9

η 10

=

β 102η 2

+

ζ 10

η11

=

β 112η 2

+

ζ 11

+

3.4.3.2 Equações do Modelo de Medida
Indicadores Exógenos
Indicador Exógeno

Constructo Exógeno

Erro

x15

=

x
λ151
ξ1

+

δ 15

x16

=

x
λ161
ξ1

+

δ 16

x17

=

x
λ171
ξ1

+

δ 17

x18

=

x
λ181
ξ1

+

δ 18

x19

=

x
λ191
ξ1

+

δ 19

x 20

=

x
λ 201
ξ1

+

δ 20

Indicadores Endógenos
Indicador Endógeno

Constructo Endógeno

Erro

y1

=

y
λ110
η10

+

ε1

y2

=

y
λ 210
η 10

+

ε2

y3

=

y
λ 311
η 11

+

ε3

y4

=

y
λ 411
η11

+

ε4

y5

=

y
λ 511
η 11

+

ε5

y6

=

y
λ 611
η 11

+

ε6

y7

=

y
λ 711
η 11

+

ε7

y8

=

λ88y η 8

+

ε8

y9

=

λ98y η 8

+

ε9
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y
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+

ε 10

y11
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y
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η9
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ε 11
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=

y
λ129
η9
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ε 12
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y
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η9
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ε 13
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y
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η9
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η6
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η6

+
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η6

+
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=

y
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η6

+
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=

y
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η7

+
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y
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+
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η7

+

ε 38

y 39

=

y
λ 395
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3.4.3.3 Matriz de Covariância dos Erros das Variáveis Endógenas
⎞
⎛ ψ 11
⎟
⎜
⎟
⎜ ψ 21 ψ 22
⎟
⎜ψ
ψ 32 ψ 33
⎟
⎜ 31
⎟
⎜ ψ 41 ψ 42 ψ 43 ψ 44
⎟
⎜ψ
⎟
⎜ 51 ψ 52 ψ 53 ψ 54 ψ 55
⎟
Ψ = ⎜ ψ 61 ψ 62 ψ 63 ψ 64 ψ 65 ψ 66
⎟
⎜
⎟
⎜ ψ 71 ψ 72 ψ 73 ψ 74 ψ 75 ψ 76 ψ 77
⎟
⎜ ψ 81 ψ 82 ψ 83 ψ 84 ψ 85 ψ 86 ψ 87 ψ 88
⎟
⎜
⎟
⎜ ψ 91 ψ 92 ψ 93 ψ 94 ψ 95 ψ 96 ψ 97 ψ 98 ψ 99
⎟
⎜ψ
ψ 102 ψ 103 ψ 104 ψ 105 ψ 106 ψ 107 ψ 108 ψ 109 ψ 1010
⎟⎟
⎜⎜ 101
⎝ψ 111 ψ 112 ψ 113 ψ 114 ψ 115 ψ 116 ψ 117 ψ 118 ψ 119 ψ 1110 ψ 1111 ⎠

3.4.3.4 Matriz de Covariância dos Erros associados aos Indicadores Endógenos
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
Θε = diag (θ11ε θ 22ε θ 33ε θ 44ε θ 55ε θ 66ε θ 77ε θ88ε θ99ε θ1010
θ1111
θ1212
θ1313
θ1414
θ 2828
θ 2929
...... θ 5454
)

3.4.3.5 Matriz de Covariância dos Erros associados aos Indicadores Exógenos
δ
δ
δ
δ
δ
δ
)
Θδ = diag (θ1515
θ1616
θ1717
θ1818
θ1919
θ 2020

4 METODOLOGIA

Neste capítulo é feita uma descrição do método da pesquisa, da população alvo, do
procedimento da coleta de dados, da técnica de amostragem utilizada, bem como a
caracterização da amostra. Além disso, são apresentadas as etapas de preparação e
tratamento dos dados, a caracterização dos indicadores (quanto à normalidade, linearidade
e colinearidade) e a purificação do modelo de medida. Finalmente, é feita uma breve
análise descritiva dos fatores que serão utilizados nos modelos causais.

4.1 Método

A presente tese caracteriza-se como pesquisa survey. Segundo Pinsonneault e Kramer
(1993), a pesquisa survey possui três aspectos principais: primeiro, seu objetivo é produzir
descrições quantitativas de alguns aspectos da população estudada; segundo, a maneira
mais utilizada para coletar informações é questionar as pessoas usando questões
estruturadas e pré-definidas. As respostas destas pessoas (que podem se referir a elas
mesmas, a outras pessoas ou a outra unidade de análise) constituem os dados a serem
analisados; terceiro, a informação é geralmente coletada de uma fração da população
estudada – uma amostra – mas é coletada de tal modo que se possa generalizar as
conclusões para a população.
Segundo Roesch (2005), quando o propósito da pesquisa é medir relações de associação ou
causa-efeito entre variáveis, recomenda-se utilizar o enfoque da pesquisa quantitativa.
Dadas as várias relações causais que se pretende testar, a Modelagem de Equações
Estruturais (Structural Equation Modeling – SEM) foi considerada a metodologia mais
apropriada para esta pesquisa. Tal abordagem permite testar simultaneamente as várias
relações para cada um dos modelos propostos.

4.2 População Alvo

A população alvo desta pesquisa compreende todos os fornecedores ativos da Empresa
Alfa, uma distribuidora de medicamentos e produtos de higiene e beleza com sede na
cidade de São Paulo. Faz parte de um grupo que possui uma das maiores empresas do setor
atacadista-distribuidor da América Latina. Iniciou suas atividades em 2001 e comercializa
mais de oito mil itens que estão divididos em duas linhas principais: Higiene/Beleza e
Medicamentos.
A empresa atua em todo o território nacional e tem como clientes farmácias, drogarias,
supermercados e mercados. Possui Centrais de Armazenagem e Distribuição (CAD’s) nas
cidades de João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ) e Osasco (SP) e tem cerca 27 regiões de
atendimento. Além disso, conta com o atendimento realizado através dos Centros de
Distribuição Avançada (CDA’s) da grande empresa atacadista que pertence ao mesmo
grupo de que a empresa do estudo faz parte. Possui mais de 30 mil clientes ativos, 10 mil
m2 de armazéns, mais de 100 motoristas prestadores de serviços, aproximadamente 500
representantes comerciais autônomos (RCA’s) e mais de 500 colaboradores. A empresa
negocia com aproximadamente 150 fornecedores.
Em 2005, o faturamento bruto da empresa foi de aproximadamente R$450 milhões. A
Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) divulgou em 2005 (relativo
ao faturamento de 2004) um ranking das empresas distribuidoras do setor farmacêutico. A
empresa Panarello (GO) liderou o ranking com faturamento bruto de R$2.280 milhões.

4.3 Coleta de dados

Roesch (2005) afirma que nas pesquisas quantitativas, os processos de coleta e análise de
dados são separados no tempo. A coleta antecede a análise, ao contrário da pesquisa
qualitativa, em que os dois processos se combinam. Mas mesmo nas pesquisas
quantitativas, ambas as fases estão relacionadas, pois a maneira como os dados são
coletados determina o tipo de análise que é possível realizar.

Segundo Roesch (2005), pode-se trabalhar com dados existentes em arquivos, banco de
dados, índices ou relatórios. Estes dados são denominados dados secundários, em contraste
com os dados primários que são coletados pelo pesquisador através de técnicas de
entrevista, questionário, teste, observação, entre outras.
Nesta pesquisa foram utilizadas as técnicas de entrevista e questionário para coleta de
dados primários. Segundo Roesch (2005), o questionário é o instrumento mais utilizado em
pesquisa quantitativa. O questionário é um instrumento de coleta de dados que busca
mensurar alguma coisa. Sendo assim, o seu desenvolvimento requer esforço intelectual
anterior de planejamento, com base na conceituação do problema de pesquisa e do plano
da pesquisa. Além disso, é comum serem realizadas entrevistas exploratórias preliminares.
Para o desenvolvimento do questionário utilizado neste trabalho, além da pesquisa
bibliográfica sobre o assunto, foram feitas entrevistas com colaboradores da Empresa Alfa.
Ainda conforme Roesch (2005), o passo seguinte da coleta de dados é elaborar uma lista
abrangente de cada variável a ser medida e a maneira como será operacionalizada, ou seja,
através de escalas, questões abertas, questões fechadas etc. O questionário desta pesquisa
divide-se em duas partes: a primeira contém algumas perguntas fechadas e poucas
perguntas abertas visando a caracterizar a empresa respondente e a segunda refere-se ao
conteúdo da pesquisa propriamente dito e só contém perguntas fechadas. Na segunda parte
foi utilizada a escala Likert com sete pontos. Nesse tipo de estrutura, os respondentes são
solicitados a informarem o seu grau de concordância ou discordância em relação a cada
afirmação. A cada resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude do
respondente para cada item analisado (MATTAR, 2001). Roesch (2005) comenta que
escalas são muito utilizadas para medir atitudes.
Segundo Roesch (2005), a escolha cuidadosa do método de abordagem dos respondentes
busca aumentar a taxa de respostas. Dentre vários fatores citados pela autora como fatores
de sucesso comprovado em diversas pesquisas, muitos foram utilizados neste trabalho,
como por exemplo: o envio de carta ao respondente solicitando sua participação, a
identificação das organizações que apóiam a pesquisa e a garantia de confidencialidade no
tratamento dos dados. Além disso, no início do questionário havia uma breve instrução
sobre o preenchimento e o tempo estimado para respondê-lo, e as questões similares foram
mantidas juntas para auxiliar o preenchimento.

Roesch (2005) afirma que todos os autores recomendam a realização de um pré-teste com
o instrumento antes de aplicá-lo definitivamente. O pré-teste desta pesquisa foi enviado via
e-mail pela pesquisadora a 21 pessoas (8 professores, 5 alunos de doutorado, 2 alunos de
mestrado, e 6 executivos), conforme mostra a Figura 16. Estas pessoas foram escolhidas
por terem conhecimento em Modelagem de Equações Estruturais ou metodologia de
pesquisa, ou por atuarem em empresas relacionadas à pesquisa.
O retorno do pré-teste foi de 10 questionários (48%). O perfil dos respondentes do préteste pode ser visualizado na Figura 17. Após a aplicação do mesmo, foram realizadas
mudanças em algumas questões para as tornarem mais compreensivas. Também foi
inserido um bloco de perguntas contendo três questões genéricas relacionadas à
comunicação (Constructo: Comunicação Geral). Além disso, puderam ser corrigidos
alguns problemas que surgiram pelo fato de o questionário ser aplicado em meio
eletrônico.
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Figura 16: Caracterização dos participantes do pré-teste.
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Figura 17: Caracterização dos respondentes do pré- teste.

Finalizado o pré-teste, foram enviados e-mails pela pesquisadora a toda a população-alvo
do estudo contendo uma carta de apresentação da pesquisa. A carta continha um link que
direcionava o respondente à página da pesquisa. O questionário deste trabalho foi
disponibilizado na Internet entre o período de 06 de outubro de 2005 e 23 de dezembro de
2005. O modelo da carta e o questionário completo são apresentados no Apêndice 1.
É importante destacar que, ao longo do questionário, o respondente só poderia avançar
para a próxima página após responder todas as questões da página atual. Sendo assim, não
houve valores faltantes (missing values). Para garantir a consistência das respostas, foi
feito um telemarketing ativo para esclarecimentos de dúvidas dos respondentes, já que os
mesmos deveriam responder a todas as questões.
O telemarketing também foi utilizado para aumentar a taxa de respostas. Em 17 de outubro
de 2005 iniciou-se um telemarketing ativo com os potenciais respondentes que ainda não
haviam respondido a pesquisa.

4.4 Amostragem

Freitas et al. (2000) destacam dois tipos de amostragem: probabilística e não probabilística.
Segundo Roesch (2005), na amostra probabilística cada membro da população tem a
mesma chance estatística de ser incluído na amostra. Neste trabalho foi utilizada a amostra
não-probabilística por conveniência, ou seja, os respondentes foram escolhidos por
mostrarem-se disponíveis para responder o questionário. Entretanto, houve a preocupação
para que o tamanho da amostra fosse suficiente para aplicação da Modelagem de Equações
Estruturais.
Fink (2002) destaca que a amostra deve ter o número de respondentes necessário para que
os resultados obtidos sejam confiáveis. Para o caso específico da utilização de Modelagem
de Equações Estruturais, Hair Junior et al. (1998) destacam que apesar de tais modelos não
utilizarem observações individuais, o tamanho da amostra tem um importante papel na
estimação e interpretação dos resultados. Apesar de não existir um único critério que
imponha o número necessário de observações, os autores destacam que o tamanho mínimo

da amostra deve ser maior que o número de covariâncias ou correlações na matriz de
dados. Entretanto, é aconselhável utilizar uma taxa de pelo menos cinco respondentes para
cada parâmetro estimado. Sendo assim, à medida que a complexidade dos modelos
aumenta, a amostra também deve aumentar.
A carta de abordagem solicitando o preenchimento do questionário foi enviada a cento e
trinta empresas. Destas empresas, cento e três responderam à pesquisa, alcançando-se uma
taxa de resposta de aproximadamente 79%.

4.5 Caracterização da Amostra

Dos cento e três respondentes, cada um representando um fornecedor da Empresa Alfa, a
maioria (aproximadamente 46%) ocupava cargo de gerência na época da aplicação do
questionário. O fato de o campo para preenchimento do cargo ser livre para cada
respondente, isto é, não era uma questão com alternativas pré-determinadas a serem
escolhidas, dificultou a tabulação do cargo ocupado pelo respondente. Os cargos de
gerência mais citados foram: gerente de contas, gerente regional, gerente distrital, gerente
nacional, gerente de negócios e gerente de território. Outros cargos citados foram de
diretores,

vice-presidentes,

executivos

de

contas,

representantes

comerciais,

propagandistas, coordenadores, supervisores, entre outros.
Predominaram as empresas industriais e multinacionais (vide Figura 18). De acordo com o
critério do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que
determina o porte da empresa conforme o número de funcionários que a mesma possui, a
maioria das empresas é de grande porte (Figura 19).
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Figura 18: Setor e tipo das empresas respondentes.
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Figura 19: Porte das empresas respondentes.

As categorias de produtos mais mencionadas pelos respondentes foram: higiene e beleza,
farmacêuticos/hospitalares e éticos, conforme mostra a Figura 20.
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Figura 20: Categorias de produtos comercializados com a Empresa Alfa.

A maioria dos respondentes assinalou que a empresa que estavam representando atua em
todo o território nacional. Também há um grande número de respostas destacando apenas a
região sudeste como a principal região de atuação da empresa fornecedora. A Figura 21
ilustra esta característica. A maioria dos respondentes também destacou que para a
empresa fornecedora que estavam representando é importante que a Empresa Alfa seja
forte em todo o território nacional (vide Figura 22).
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Figura 21: Região de atuação da empresa fornecedora.
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Figura 22: Região considerada mais importante para atuação da Empresa Alfa (sob a ótica dos
fornecedores).

Através da Figura 23, pode-se visualizar os principais mercados alvo das empresas
fornecedoras.
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Figura 23: Principais mercados alvo das empresas fornecedoras.

A Figura 24 ilustra que a maioria dos respondentes afirmou que a empresa fornecedora
trabalha com a Empresa Alfa há cinco anos. Muitas destas empresas já forneciam seus
produtos para a empresa atacadista que faz parte do mesmo grupo da Empresa Alfa.
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Figura 24: Tempo em que a empresa fornecedora trabalha com a Empresa Alfa.

A grande maioria dos respondentes afirmou que a empresa se disporia a iniciar um
programa de melhorias e eficiências logísticas com a Empresa Alfa (vide Figura 25) e 93%
manifestaram interesse em receber retorno com as conclusões da pesquisa.

5%

9%

86%
Sim

Não

Não respo ndeu

Figura 25: Opinião dos respondentes quando perguntados se a empresa fornecedora se dispõe a iniciar
um programa de melhorias e eficiências logísticas com a Empresa Alfa.

4.6 Preparação e tratamento dos dados

Foram considerados dois conjuntos de antecedentes do Relacionamento CompradorFornecedor e da performance das empresas compradora e fornecedora: a Comunicação e a
Tecnologia de Informação.
Nos dois grupos de modelos, os indicadores do Relacionamento Comprador-Fornecedor e
os indicadores de performance da empresa compradora e performance da empresa
fornecedora são os mesmos. A diferença está nos indicadores da Comunicação, que
totalizam 34 indicadores, divididos conforme apresentado na Tabela 3; e nos 31
indicadores dos modelos de TI, apresentados na Tabela 4.

Tabela 3: Indicadores da Comunicação.
Constructos
Feedback
Compartilhamento de Informações
Comunicação Geral
Periodicidade da Comunicação

Indicadores
15 a 20
21 a 27
55 a 57
89 a 106

Total de Indicadores
6
7
3
18

Tabela 4: Indicadores de Tecnologia de Informação.
Constructos
EDI
Sistemas Transacionais
Sistemas de Apoio à Decisão
Sistemas Colaborativos

Indicadores
58 a 65
66 a 74
75 a 80
81 a 88

Total de Indicadores
8
9
6
8

A Tabela 5 apresenta os 41 indicadores comuns aos modelos de Comunicação e de
Tecnologia de Informação e como eles estão divididos.
Todos os indicadores foram avaliados a fim de verificar se os mesmos definem
adequadamente o constructo a que estavam inicialmente vinculados e se há necessidade de
eliminação de algum item. Os indicadores e seus respectivos constructos devem resultar
em um conjunto apropriado de itens para o modelo de medida. Tal análise seguirá a
seqüência apresentada a seguir.

Tabela 5: Indicadores Comuns aos dois Modelos.
Constructos
Performance Financeira do Fornecedor*
Performance Operacional do Fornecedor*
Performance Financeira do Comprador*
Performance Operacional do Comprador*
Resolução de Conflitos**
Comprometimento**
Conflitos**
Cooperação**
Confiança**

Indicadores
1a2
3a7
8a9
10 a 14
28 a 32
33 a 38
39 a 44
45 a 50
51 a 54

Total de Indicadores
2
5
2
5
5
6
6
6
4

* Variáveis de 1a ordem relacionadas à Performance (2a ordem).
** Variáveis de 1a ordem relacionadas ao Relacionamento Comprador-Fornecedor (2a ordem).

4.6.1 Análise das correlações entre os itens
4.6.1.1 Modelos de Comunicação
Antes da aplicação da Modelagem de Equações Estruturais serão realizadas: Análises
Fatoriais Exploratórias, Análises Fatoriais Confirmatórias de 1a ordem e Análises Fatoriais
Confirmatórias de 2a ordem. Segundo Floyd e Widaman (1995), se um item não tiver uma
correlação de pelo menos 0,20 com outros itens do mesmo constructo, o mesmo não terá
bom desempenho da análise fatorial.
Para dados ordinais, a matriz de correlação de Pearson não seria a mais indicada.
Entretanto, as análises de Barrett (2003) concluem que para escalas com mais de 5
categorias, a correlação de Pearson pode ser utilizada de maneira mais segura. O autor
realizou simulações em 100 amostras com 1.000 observações. O coeficiente de correlação
da população era de 0,5. Conforme pode ser visualizado na Figura 26, à medida que o
número de categorias aumenta, a correlação média aproxima-se da correlação da
população. À medida que o número de categorias diminui, a extensão em que a correlação
de Pearson subestima a verdadeira correlação tende a aumentar.
Um outro problema do uso da correlação de Pearson seria o tipo de distribuição dos dados.
É muito comum que no tipo de análise deste trabalho não se tenha distribuição normal dos
dados. Entretanto, Hair Junior et al. (1998) destacam que do ponto de vista estatístico, o
afastamento da normalidade apenas diminui as correlações observadas.

Correlação média

0,5
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,4
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,3
2

3

4

5

6

7

8

9

Núm ero de Categorias

Figura 26: Simulações de Barrett (2003) com escalas ordinais.
Fonte: Adaptado de Barrett (2003).

No questionário utilizado nesta tese, as escalas possuem 7 categorias. Sendo assim, optouse por analisar a matriz de correlação de Pearson. Ao analisar a matriz de cada constructo
dos Modelos de Comunicação (Apêndice 2), percebe-se que os itens 7, 36 e 39 apresentam
correlações abaixo de 0,20 com todos os outros itens dos constructos a que eles foram
inicialmente designados. Estes três itens serão descartados do modelo. É importante
ressaltar que estes itens pertencem aos modelos de Comunicação e aos modelos de TI.
4.6.1.2 Tecnologia de Informação
Analisando a matriz de correlação de Pearson dos constructos que compõem os Modelos
de Tecnologia de Informação (Apêndice 2), nenhum item deverá ser eliminado. Sendo
assim, apenas os itens identificados anteriormente, ou seja, itens comuns aos dois modelos,
devem ser eliminados (7, 36 e 39) ao trabalhar com os Modelos de Tecnologia de
Informação.

4.6.2 Análise Fatorial Exploratória
Após a verificação das correlações entre itens em um mesmo constructo e retirados os itens
que apresentaram baixa correlação, utilizando o software SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences), será feita uma Análise Fatorial Exploratória com os itens restantes
visando a analisar quais os itens que se mantêm e como eles se agrupam.
Segundo Hair Junior et al. (1998), a Análise Fatorial é um método de analisar a estrutura
das inter-relações entre um grande número de variáveis definindo um conjunto de
dimensões ou fatores subjacentes que agrupam variáveis comuns. Com a Análise Fatorial
Exploratória, é possível identificar as dimensões da estrutura e determinar a extensão em
que cada dimensão explica cada grupo de variáveis. As variáveis que se comportam de
maneira semelhante se agrupam em um único fator.
A Análise Fatorial Exploratória foi feita utilizando-se a matriz de correlação de Pearson. O
método de extração utilizado foi a Análise de Componentes Principais (este método não
exige normalidade, comparado com outros métodos de extração, como por exemplo,
Máxima Verossimilhança, que a exigem). Para determinar o número de fatores a serem
extraídos foi utilizada a regra do eingeinvalue maior que 1. Foi aplicada a rotação oblíqua
dos fatores, pois este tipo de rotação admite correlação entre os mesmos (uma das
pressuposições da modelagem de equações estruturais). O método utilizado foi o Oblimin
com delta igual a zero, o que torna a solução mais oblíqua. Quanto mais negativo for o
delta, menos oblíquos serão os fatores.
4.6.2.1 Resultados da Análise Fatorial Exploratória – Modelos de Comunicação
Foram realizados dois testes iniciais para verificar a adequação do uso da técnica de
Análise Fatorial Exploratória. A Medida de Adequação da Amostra (Measure of sampling
adequacy – MAS) é utilizada para quantificar o grau de inter-correlações entre variáveis e
o uso apropriado da técnica. Neste trabalho foi utilizado o índice KMO (Kaiser-MeyerOlkin), que varia de 0 a 1, alcançando o valor 1 quando a variável é perfeitamente prevista
sem erro por outras variáveis. Segundo Hair Junior et al., valores abaixo de 0,5 são
inaceitáveis. Além do KMO, o Teste de Esfericidade de Bartlett é uma outra forma de
avaliar as correlações e o uso da Análise Fatorial. É usado para testar se a matriz de

correlação é igual à matriz identidade, o que indicaria que o modelo fatorial é inapropriado.
À medida que o tamanho da amostra aumenta, o teste de Bartlett fica mais sensível em
detectar correlações entre variáveis.
O KMO obtido de 0,628 sinaliza um valor dentro da faixa aceitável para aplicação da
técnica (entre 0,5 e 1). Pode-se visualizar também que a hipótese nula do Teste de
Esfericidade de Bartlett (de que a matriz de correlação é igual à matriz identidade) foi
rejeitada (vide Tabela 6).
Tabela 6: Teste de Esfericidade de Bartlett – Modelos de Comunicação.
Teste de Esfericidade de Bartlett
Qui-quadrado apox.
7086,474
DF
2556
Sig.
0,000

A comunalidade é o índice de variabilidade total explicada por todos os fatores para cada
variável. Valores de comunalidade abaixo de 0,5 indicam que a variável não fornece
informação suficiente (Hair Junior et al., 1998; Floyd e Widaman, 1995). As
comunalidades podem ser visualizadas na Tabela 7, facilitando a percepção de que os
valores foram razoavelmente altos. A mais baixa foi a da variável 1 (0,645) e a mais alta
foi a da variável 19 (0,908). Este último valor significa que aproximadamente 91% da
explicação do comportamento dessa variável foram preservados, perdendo-se apenas 9%
das informações. Portanto, nenhum item será eliminado devido a baixos valores de
comunalidade.
Segundo Hair Junior et al. (1998), a matriz padrão (pattern matrix) é utilizada para
interpretação das cargas fatoriais, especialmente quando os fatores apresentam correlações
entre eles. Em relação aos valores das cargas fatoriais, ao invés de utilizar a regra de bolso
proposta por vários autores, de que cargas fatoriais acima de 0,30 são consideradas
aceitáveis, neste estudo optou-se por utilizar o valor mínimo de carga fatorial de acordo
com o tamanho da amostra. Sendo assim, segundo Hair Junior et al. (1998), para um nível
de significância de 0,05; a carga fatorial (para n=100) deve ser de, no mínimo, 0,55. Nesta
abordagem, cargas de 0,30 só seriam significantes para amostras com n ≥ 350.

Tabela 7: Comunalidades das variáveis – Modelos de Comunicação.
Variável Extração Variável Extração Variável Extração Variável Extração Variável Extração
VAR1
0,645
VAR17
0,760
VAR32
0,903
VAR49
0,682
VAR95
0,832
VAR2
0,712
VAR18
0,851
VAR33
0,889
VAR50
0,674
VAR96
0,831
VAR3
0,648
VAR19
0,908
VAR34
0,851
VAR51
0,682
VAR97
0,832
VAR4
0,886
VAR20
0,809
VAR35
0,768
VAR52
0,840
VAR98
0,805
VAR5
0,867
VAR21
0,663
VAR37
0,785
VAR53
0,812
VAR99
0,766
VAR6
0,897
VAR22
0,780
VAR38
0,809
VAR54
0,815 VAR100 0,834
VAR8
0,806
VAR23
0,815
VAR40
0,834
VAR55
0,777 VAR101 0,771
VAR9
0,771
VAR24
0,772
VAR41
0,804
VAR56
0,798 VAR102 0,708
VAR10
0,794
VAR25
0,786
VAR42
0,723
VAR57
0,705 VAR103 0,773
VAR11
0,857
VAR26
0,811
VAR43
0,742
VAR89
0,779 VAR104 0,791
VAR12
0,798
VAR27
0,729
VAR44
0,824
VAR90
0,804 VAR105 0,813
VAR13
0,882
VAR28
0,766
VAR45
0,787
VAR91
0,811 VAR106 0,812
VAR14
0,778
VAR29
0,680
VAR46
0,676
VAR92
0,815
VAR15
0,793
VAR30
0,767
VAR47
0,774
VAR93
0,791
VAR16
0,848
VAR31
0,863
VAR48
0,742
VAR94
0,759

Para eliminação dos itens de acordo com as cargas fatoriais, será utilizada a mesma
abordagem realizada por Prahinski (2001). A autora considerou três situações: itens com
cargas fatoriais abaixo de um valor mínimo em todos os fatores; itens com cargas fatoriais
acima do valor mínimo em mais de um fator e itens com cargas fatoriais acima do valor
mínimo em um fator diferente do que foi estabelecido a priori. Segundo a autora, caso o
item enquadre-se em uma das três condições descritas, ele deverá ser desconsiderado. No
estudo de Prahinski (2001), foi considerado o valor mínimo de 0,30 para as cargas
fatoriais. Nesta tese, conforme descrito anteriormente, o valor mínimo considerado foi de
0,55.
Analisando a matriz padrão (Apêndice 3), pode-se perceber que os itens 18, 20, 21, 24, 29,
35, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57 e 102 tiveram cargas menores de 0,55 em todos os
fatores. Logo, serão retirados do modelo. Nenhum item apresentou carga fatorial acima de
0,55 em mais de um fator. Entretanto, os itens 31, 32, 40, 45 e 47 apresentaram cargas
fatoriais acima de 0,55 em um fator diferente do que havia sido estabelecido a priori. Estes
itens também foram eliminados, pois considerou-se que os mesmos não definiram
adequadamente o constructo a que estavam vinculados. Os itens 45 e 47 (referentes ao
constructo cooperação) tiveram carga nos constructos Compartilhamento de Informações
pelo Fornecedor e Conflitos, respectivamente. O item 40 (referente ao constructo
Conflitos) teve carga no constructo Comprometimento do Comprador. Os itens 31 e 32

(referente ao constructo Resolução de Conflitos) tiveram carga no constructo
Comprometimento do Fornecedor. Todos os itens dos constructos originais Comunicação
Geral e Cooperação foram eliminados. Na análise das cargas fatoriais, foram eliminados 22
itens. É importante ressaltar que os fatores aqui definidos já apresentam diferenças em
relação à proposta inicial. No total foram eliminados 25 itens dos 75 inicialmente
estabelecidos. O Quadro 15 apresenta um resumo do processo de eliminação dos itens.
Os 50 itens restantes ficaram distribuídos em 16 constructos conforme mostra a Tabela 8:

Tabela 8: Resultado da Análise Fatorial Exploratória após eliminação dos itens.
Fator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nome
Compartilhamento de Informações pelo Fornecedor (C)
Periodicidade da Comunicação por fax/carta (C)
Performance Operacional do Comprador (C)
Performance Financeira do Fornecedor
Conflitos
Periodicidade Comunicação por meios convencionais (C)
Performance Operacional do Fornecedor
Comprometimento do Comprador
Periodicidade da Comunicação por meio eletrônico (C)
Comprometimento do Fornecedor
Resolução de Conflitos (C)
Mix do Comprador
Feedback (C)
Performance Financeira do Comprador (C)
Confiança
Compartilhamento de Informações pelo Comprador (C)

Itens
25, 26, 27
91, 92, 100, 101
10, 11, 12, 13
1, 2
42, 43, 44
89, 90, 93, 96, 98, 99, 105
3, 4, 5, 6
37, 38
94, 95, 97, 103, 104, 106
33, 34
28, 30
14
15, 16, 17, 19
8, 9
52, 53
22, 23

Obs.: os fatores com a sigla ‘C’ ao final de seus nomes são exclusivos dos modelos de Comunicação. Os que
não possuem a sigla são os mesmos para os modelos de Comunicação e para os modelos de Tecnologia de
Informação.

Os fatores considerados explicam 78,84% dos dados originais. A perda de informação é de
21,16%.

Quadro 15: Síntese do processo de eliminação de itens – Modelos de Comunicação.

Constructo Original
Performance Fornecedor
Feedback
Compartilhamento
Resolução de Conflitos
Resolução de Conflitos
Comprometimento
Comprometimento
Conflitos
Conflitos
Conflitos
Cooperação
Cooperação
Cooperação
Confiança
Comunicação Geral
Periodicidade

Itens

Baixa correlação

7
18, 20
21, 24
29
31, 32
35
36
39
40
41
45
47
46, 48, 49, 50
51, 54
55, 56, 57
102

X

Carga < 0,55

Carga ≥ 0,55 em constructo
diferente*

X
X
X
Compromet. Fornecedor
X
X
X
Compromet. Comprador
X
Compart. Fornecedor
Conflitos
X
X
X
X

* Nesta última coluna já estão sendo considerados os constructos obtidos pela Análise Fatorial Exploratória são mais os constructos originais (inclusive os nomes).

4.6.2.2 Resultados da Análise Fatorial Exploratória – Modelos de Tecnologia de
Informação
O KMO obtido nesta Análise Fatorial Exploratória foi de 0,601. A Tabela 9 apresenta o
resultado do Teste de Esfericidade de Bartlett. Como ressaltado anteriormente, estes dois
testes objetivam avaliar a adequação do uso da técnica. O KMO de 0,601 sinaliza um valor
dentro da faixa aceitável para aplicação da técnica (entre 0,5 e 1). Além disso, a hipótese
nula do Teste de Esfericidade de Bartlett (de que a matriz de correlação é igual à matriz
identidade) foi rejeitada.

Tabela 9: Teste de Esfericidade de Bartlett – Modelos de TI.
Teste de Esfericidade de Bartlett
Qui-quadrado apox.
7288,926
DF
2346
Sig.
0,000

As comunalidades podem ser visualizadas na Tabela 10. Pode-se perceber que os valores
foram razoavelmente altos. A mais baixa foi a da variável 49 (0,606) e a mais alta foi a da
variável 85 (0,927). Este valor significa que aproximadamente 93% da explicação do
comportamento dessa variável foram preservados. Perderam-se apenas 7% das
informações. Portanto, nenhum item será eliminado devido a baixos valores de
comunalidade, pois nenhum deles apresentou comunalidade abaixo de 0,5.
Tabela 10: Comunalidades das variáveis – Modelos de Tecnologia de Informação.
Variável Extração Variável Extração Variável Extração Variável Extração Variável Extração
VAR1
0,756
VAR30
0,809
VAR47
0,800
VAR65
0,798
VAR80
0,872
VAR2
0,739
VAR31
0,876
VAR48
0,774
VAR66
0,791
VAR81
0,749
VAR3
0,650
VAR32
0,926
VAR49
0,606
VAR67
0,797
VAR82
0,889
VAR4
0,862
VAR33
0,905
VAR50
0,700
VAR68
0,841
VAR83
0,884
VAR5
0,861
VAR34
0,831
VAR51
0,732
VAR69
0,805
VAR84
0,883
VAR6
0,910
VAR35
0,754
VAR52
0,777
VAR70
0,817
VAR85
0,927
VAR8
0,775
VAR37
0,790
VAR53
0,807
VAR71
0,813
VAR86
0,884
VAR9
0,750
VAR38
0,807
VAR54
0,762
VAR72
0,763
VAR87
0,843
VAR10
0,802
VAR40
0,839
VAR58
0,814
VAR73
0,645
VAR88
0,838
VAR11
0,844
VAR41
0,781
VAR59
0,861
VAR74
0,753
VAR12
0,799
VAR42
0,786
VAR60
0,864
VAR75
0,911
VAR13
0,871
VAR43
0,769
VAR61
0,687
VAR76
0,905
VAR14
0,735
VAR44
0,848
VAR62
0,816
VAR77
0,900
VAR28
0,786
VAR45
0,814
VAR63
0,851
VAR78
0,849
VAR29
0,701
VAR46
0,694
VAR64
0,833
VAR79
0,860

Tal como foi feito para os modelos de Comunicação, assim o será para os modelos de
Tecnologia de Informação, utilizando-se a abordagem de Prahinski (2001) para eliminação
dos itens de acordo com as cargas fatoriais. Sendo assim, devem ser consideradas três
situações: itens com cargas fatoriais abaixo de um valor mínimo em todos os fatores; itens
com cargas fatoriais acima do valor mínimo em mais de um fator e itens com cargas
fatoriais acima do valor mínimo em um fator diferente do que foi estabelecido a priori.
Caso o item enquadre-se em uma das três condições descritas, ele deverá ser
desconsiderado. Foi analisada a matriz padrão (Apêndice 4) para interpretar as cargas
fatoriais e considerado o valor mínimo de carga fatorial de acordo com o tamanho da
amostra (0,55 para nível de significância de 0,05 e n=100).
Os itens 9, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 72 tiveram cargas menores de 0,55 em todos os
fatores. Logo, serão retirados do modelo. Nenhum item apresentou carga fatorial acima de
0,55 em mais de um fator. Entretanto, os itens 31, 32, 40, 41 e 45 apresentaram cargas
fatoriais acima de 0,55 em um fator diferente do que havia sido estabelecido a priori. Estes
itens também foram eliminados, pois considerou-se que os mesmos não definiram
adequadamente o constructo a que estavam vinculados. O item 45 (referente ao constructo
cooperação) teve carga no constructo Conflitos, respectivamente. Os itens 40 e 41
(referente ao constructo Conflitos) tiveram carga no constructo Comprometimento do
Comprador. Os itens 31 e 32 (referente ao constructo Resolução de Conflitos) tiveram
carga no constructo Comprometimento do Fornecedor. Na análise das cargas fatoriais,
foram eliminados 14 itens.
No total foram eliminados 17 itens dos 72 inicialmente estabelecidos. O Quadro 16
apresenta um resumo do processo de eliminação dos itens.

Quadro 16: Síntese do processo de eliminação de itens – Modelos de TI.

Constructo Original
Performance Fornecedor
Performance Comprador
Resolução de Conflitos
Comprometimento
Comprometimento
Conflitos
Conflitos
Cooperação
Cooperação
Confiança
Sistemas Transacionais

Itens

Baixa correlação

7
9
31, 32
35
36
39
40, 41
45
47, 48, 49, 50
51, 54
72

X

Carga < 0,55

Carga ≥ 0,55 em constructo
diferente*

X
Compromet. Fornecedor
X
X
X
Compromet. Comprador
Conflitos
X
X
X

* Nesta última coluna já estão sendo considerados os constructos obtidos pela Análise Fatorial Exploratória e não mais os constructos originais (inclusive os nomes).

Os 55 itens restantes ficaram distribuídos em 16 constructos conforme mostra a Tabela 11:

Tabela 11: Resultado da Análise Fatorial Exploratória após eliminação dos itens.
Fator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nome
Sistemas Colaborativos (TI)
Cooperação do Fornecedor (TI)
Sistemas de Apoio à Decisão (TI)
EDI (TI)
Resolução de Conflitos (TI)
Comprometimento do Comprador
Sistemas Transacionais (TI)
Confiança
Performance Operacional do Fornecedor
Comprometimento do Fornecedor
Performance “financeira” do Fornecedor
EDI para Ordens de Compra (TI)
Conflitos
Mix do Comprador
Sistemas Colaborativos de Gestão de Estoques (TI)
Performance do Comprador (TI)

Itens
81, 82, 83, 84, 85, 86
46
75, 76, 77, 78, 79, 80
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
28, 29, 30
37, 38
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74
52, 53
3, 4, 5, 6
33, 34
1, 2
58
42, 43, 44
14
87, 88
8, 10, 11, 12, 13

Obs.: os fatores com a sigla ‘TI’ ao final de seus nomes são exclusivos dos modelos de Tecnologia de
Informação. Os que não possuem a sigla são os mesmos para os modelos de Comunicação e para os modelos
de Tecnologia de Informação.

Os fatores considerados explicam 80,83% dos dados originais. A perda de informação é de
19,17%.

4.7 Caracterização dos Indicadores

Neste item cada constructo e seus indicadores serão caracterizados quanto ao tipo de
distribuição (normal ou não normal), quanto à linearidade e quanto à colinearidade.
4.7.1 Normalidade
Segundo Hair Junior et al. (1998), a normalidade refere-se ao formato da distribuição dos
dados comparando-se com a distribuição normal, o benchmark para os métodos
estatísticos. A normalidade univariada é testada para cada variável separadamente e a
normalidade multivariada (combinação de duas ou mais variáveis) significa que as
variáveis individuais são normalmente distribuídas e que as suas combinações também são
normais. Sendo assim, se uma variável tem normalidade multivariada, ela também tem

normalidade univariada. Entretanto, o inverso não é necessariamente verdadeiro. Duas ou
mais variáveis normalmente univariadas não necessariamente serão normalmente
multivariadas. Por isso, uma situação em que todas as variáveis são normais ajuda, mas
não garante a normalidade multivariada.
Segundo Kline (2005), a assimetria e a curtose são características de distribuições não
normais e podem ocorrer separadamente ou em conjunto. A assimetria pode ser positiva,
indicando que a maioria dos pontos está abaixo da média, ou negativa, indicando o oposto
(vide Figura 27 - a curva B tem distribuição normal, a curva A tem assimetria positiva e a
curva C tem assimetria negativa). A curtose também pode ser positiva ou negativa. Quando
a curtose é positiva, a distribuição é mais afunilada e é chamada de leptocúrtica. Quando é
negativa, a distribuição é mais achatada e é chamada de platicúrtica (vide Figura 28 – a
curva B tem distribuição normal, a curva A é leptocúrtica e a curva C é platicúrtica).

Figura 27: Exemplo esquemático de assimetria.

Figura 28: Exemplo esquemático de curtose.

4.7.1.1 Avaliação da normalidade para o constructo Feedback (C)
A Normalidade Univariada foi testada para cada um dos itens do constructo por meio de
dois testes realizados no SPSS: Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. O teste ShapiroWilk é mais apropriado para amostras pequenas e médias. Já o teste de KolmogorovSmirnov é mais adequado para grandes amostras. Pelos dados apresentados na Tabela 12, a
hipótese de que a distribuição univariada é normal foi rejeitada em ambos os testes para
todas as variáveis.

Tabela 12: Teste de normalidade univariada para o constructo Feedback (C).
Kolmogorov-Smirnov
Estatística Significância
15
16
17
19

0,196
0,174
0,214
0,164

0,000
0,000
0,000
0,000

Shapiro-Wilk
Estatística Significância
0,897
0,912
0,854
0,930

0,000
0,000
0,000
0,000

O índice de Curtose Multivariada Relativa para este constructo, calculado no LISREL
(Linear Structural Relationships), foi de 1,426. Também foi realizado o teste de
normalidade multivariada para o constructo, cujos resultados são apresentados na Tabela
13.
Tabela 13: Teste de Normalidade Multivariada.
Valor
7,476

Assimetria
Z-score
P-value
8,248
0,000

Valor
34,219

Curtose
Z-score
4,567

P-value
0,000

Assimetria e Curtose
Qui-quadrado
P-value
88,885
0,000

Como a normalidade multivariada não pode ser comprovada, foi feita a transformação das
variáveis em escores normais (Normal Scores) para tentar aproximar os dados a uma
distribuição normal. Entretanto, mesmo com a transformação, a grande maioria dos
constructos permaneceu não apresentando distribuição normal, com exceção dos
constructos Performance Financeira do Comprador e Performance Financeira do
Fornecedor, que se aproximaram da distribuição normal (Apêndice 05). Os resultados do
teste para o constructo Feedback podem ser vistos na Tabela 14. O índice de Curtose
Multivariada Relativa no caso das variáveis transformadas foi de 1,322.

Tabela 14: Teste de Normalidade Multivariada (pós transformação).
Valor
6,414

Assimetria
Z-score
P-value
7,370
0,000

Valor
31,736

Curtose
Z-score
3,897

P-value
0,000

Assimetria e Curtose
Qui-quadrado
P-value
69,505
0,000

Garson (s/d) considera que para valores da estatística de Mardia menores que 3, assume-se
a existência da normalidade multivariada. Entretanto, o coeficiente de Mardia é apenas um
dos índices que deve ser analisado para avaliar a normalidade multivariada. Por meio dos
outros testes realizados não se pode afirmar que a pressuposição da distribuição normal
multivariada foi plenamente respeitada, uma vez que nem as normalidades univariadas
foram comprovadas (Tabela 12).
Os testes de normalidade para os outros constructos, apresentados no Apêndice 05,
seguiram este padrão.
4.7.2 Linearidade
De acordo com Hair Junior et al. (1998), a linearidade é uma pressuposição necessária em
todas as técnicas multivariadas baseadas em medidas de correlação, tais como: regressão
múltipla, regressão logística, análise fatorial e modelagem de equações estruturais. O fato
de as correlações representarem apenas a associação linear entre as variáveis faz com que
os efeitos não-lineares não estejam contemplados nos valores das correlações, o que
resultaria em uma subestimação da força das associações. É prudente analisar todas as
relações para identificar afastamentos da linearidade que possam impactar na correlação.
Assim como Prado (2004), a perspectiva da linearidade foi verificada por avaliação de
gráficos de dispersão e busca de relações que possam configurar aspectos não lineares
(utilizou-se o SPSS). Neste caso, não puderam ser confirmados fortes traços de não
linearidade nos gráficos. Pode-se observar apenas que os dados ficaram bastante dispersos,
o que é comum acontecer em pesquisas de atitude (vide Figura 29 e Apêndice 6).
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Figura 29: Gráfico de dispersão para o constructo Feedback (C).

A avaliação de linearidade para os outros constructos pode ser visualizada no Apêndice 6.
4.7.3 Colinearidade e Multicolinearidade
Segundo Hair Junior et al. (1998), a colinearidade é a expressão da relação entre duas
variáveis independentes e a multicolinearidade é a relação entre três ou mais variáveis
independentes. Duas variáveis exibem colinearidade completa quando seus coeficientes de
correlação são iguais a 1. Por outro lado, a falta de colinearidade acontece se os
coeficientes de correlação forem iguais a 0. A multicolinearidade ocorre quando uma
variável independente é altamente correlacionada com um conjunto de outras variáveis
independentes. Apesar de haver uma distinção estatística entre os termos colinearidade e
multicolinearidade, na prática, é comum haver o intercâmbio entre os termos.
Ainda segundo Hair Junior et al. (1998), a multicolinearidade reduz o poder preditivo de
uma variável independente qualquer na medida em que a variável está associada com
outras variáveis independentes. Quanto mais a colinearidade aumenta, a variância
explicada pelas variáveis independentes diminui e a porcentagem de predição
compartilhada aumenta. Entretanto, esta predição compartilhada é considerada apenas uma
vez, fazendo com que a predição geral aumente muito mais lentamente à medida que
variáveis independentes com alta multicolinearidade são adicionadas. A situação ideal para
o pesquisador é que as variáveis independentes sejam altamente correlacionadas com as
variáveis dependentes, mas que tenham baixa correlação entre elas. Os autores destacam

que à medida que a multicolinearidade aumenta, torna-se mais difícil separar os efeitos de
cada variável independente nas variáveis dependentes.
Segundo Hair Junior et al. (1998), a maneira mais simples de identificar a colinearidade é
avaliar a matriz de correlação dos itens a serem analisados. A presença de correlações
acima de 0,90 é o primeiro indicativo de colinearidade. A colinearidade pode ocorrer
devido à combinação de efeitos de duas ou mais variáveis independentes. Duas medidas
comuns para avaliar a colinearidade entre pares de variáveis e entre múltiplas variáveis são
a Tolerância e o seu inverso, denominado fator de inflação da variância (Variance Inflation
Factor – VIF).
De acordo com Hair Junior et al. (1998), altos valores de tolerância indicam baixa
colinearidade, e valores de Tolerância próximos de zero indicam que a variável é quase
totalmente responsável pelas outras variáveis. Uma variável com Tolerância muito baixa
contribui pouco para o modelo e pode causar problemas computacionais.
Segundo Hair Junior et al. (1998), uma correlação múltipla de 0,90 entre uma variável
independente e todas as outras resulta em uma Tolerância de 0,19. Sendo assim, variáveis
com valores de Tolerância abaixo de 0,19 (ou com VIF acima de 5,3) teriam correlação
maior que 0,90 e, por este critério de corte, devem ser consideradas colineares.
O número de coeficientes de Tolerância será igual ao número de variáveis independentes.
Deve ser realizado um teste para cada variável independente em relação às outras variáveis
independentes do mesmo constructo. Para análise do VIF e da Tolerância foram feitas
regressões simples com os itens de cada constructo. Para realizar as regressões foi utilizado
o software SPSS (método enter e constante incluída na estimação).
A seguir, são apresentadas as análises de dois constructos. As avaliações dos outros
constructos podem ser consultadas no Apêndice 7.

4.7.3.1 Performance Financeira do Comprador (C)
Como neste caso há apenas dois indicadores (8 e 9), deve ser verificada a correlação entre
eles. Tanto a correlação de Pearson quanto a correlação de Spearman ficaram abaixo de
0,90 (0,719 e 0,699, respectivamente). Sendo assim, não há indícios de colinearidade.
4.7.3.2 Feedback (C)
A Tabela 15 apresenta as análises de multicolinearidade para o constructo

Tabela 15: Análises de multicolineariade para o constructo Feedback (C).
Variável Dependente
VAR15
VAR16
VAR17
VAR19

Variável Independente
VAR16
VAR17
VAR19
VAR15
VAR17
VAR19
VAR15
VAR16
VAR19
VAR15
VAR16
VAR17

Tolerância
0,339
0,498
0,507
0,408
0,499
0,601
0,278
0,231
0,504
0,259
0,255
0,461

VIF
2,949
2,008
1,972
2,451
2,005
1,665
3,601
4,324
1,983
3,865
3,926
2,168

Uma Tolerância de 0,339 (como é o caso da variável 16 com a variável 15 tratada como
variável dependente) implica que a variável 16 compartilha aproximadamente 66% de sua
variância com outras variáveis explicativas.
Concluindo as análises de colinearidade e multicolinearidade (itens 4.7.3.1, 4.7.3.2 e
Apêndice 07), as variáveis que deverão ser excluídas do modelo são: variável 3 (tanto nos
modelos de comunicação quanto nos modelos de TI), e variáveis 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 84, 85 e 86 (nos modelos de TI).

4.8 Purificação do modelo de medida

Anderson e Gerbing (1988) afirmam que a análise do modelo de medida deve ser realizada
separadamente da especificação estrutural do modelo. Sendo assim, os autores propõem
uma abordagem de dois passos. O primeiro passo envolve a análise do modelo de medida,
que detalha as relações entre as variáveis observáveis (itens) e as variáveis latentes ou
constructos hipotéticos (fatores). Isto é feito antes de se ajustar um modelo de equação
estrutural. A segunda parte é o modelo de equação estrutural, que detalha as relações
estruturais pré-estabelecidas (pela teoria ou pesquisa anterior) entre os constructos
hipotéticos (variáveis latentes). Segundo Anderson e Gerbing (1988), a abordagem de dois
passos é preferida porque permite o exame da relação estrutural do modelo depois de
garantir que as variáveis têm propriedades adequadas.
Segundo O’Leary-Kelly e Vokurka (1998), o processo de validação do instrumento tem
três passos: validade do conteúdo, validade do constructo e validade nomológica.
4.8.1 Validade do Conteúdo
Neste trabalho, a revisão de literatura, as entrevistas com profissionais da área em estudo e
o pré-teste constituíram a base para garantir a validade de conteúdo.
4.8.2 Validade do Constructo
O’Leary-Kelly e Vokurka (1998) afirmam que para garantir a validação do constructo é
necessário avaliar três componentes essenciais: unidimensionalidade, confiabilidade e
validade convergente e discriminante. Através da unidimensionalidade, garante-se que um
conjunto de indicadores empíricos está relacionado a apenas um constructo. A
confiabilidade e a validade convergente e discriminante dizem respeito ao grau de erro da
medida. Cada um deles será melhor apresentado a seguir.
4.8.2.1 Unidimensionalidade
Segundo Hair Junior et al. (1998), existem duas condições para garantir a
unidimensionalidade. Primeiro, um indicador empírico deve ser significativamente

associado a uma variável latente subjacente (isto é: a representação empírica de um
constructo). Segundo, o indicador empírico pode estar associado a apenas uma variável
latente. Uma medida deve satisfazer ambas as condições para ser considerada
unidimensional. Existem dois métodos comuns para avaliar a unidimensionalidade de uma
medida: a análise fatorial exploratória e a análise fatorial confirmatória. De maneira geral,
a análise fatorial examina a associação linear entre indicadores empíricos e variáveis
latentes subjacentes. Na análise fatorial exploratória, as associações entre indicadores
empíricos e variáveis latentes não são pré-definidas, enquanto na análise fatorial
confirmatória as associações são pré-estabelecidas.
Como as associações já estão estabelecidas, a opção foi pela Análise Fatorial
Confirmatória, que foi realizada utilizando-se o software LISREL. Nas primeiras Análises
Fatoriais Confirmatórias realizadas, foram detectados alguns problemas, tais como
variâncias dos erros negativas para algumas variáveis ou constructos, bem como valores
padronizados das cargas muito altos para determinadas variáveis. Segundo Hair Junior et
al. (1998), estas ocorrências não são desejáveis (o termo em inglês utilizado é ‘offending
estimates’). Segundo os autores, os exemplos mais comuns são: valores de variâncias dos
erros negativas ou não significativas, coeficientes padronizados superiores ou muito
próximos de 1, altos valores de desvio padrão associado ao coeficiente estimado. No caso
da variância negativa do erro, os autores sugerem fixar um valor (geralmente baixo) para
as variâncias que se encontram em tal situação. Entretanto, este artifício apenas mascara
um problema subjacente e deve ser considerado ao realizar a análise dos dados. Segundo
Kline (2005), alguns estudos mostram que a não convergência ou soluções impróprias são
mais propensas a ocorrer em modelos com amostras menores que 100-150 combinadas
com apenas dois indicadores por fator. Dentre as várias opções descritas na literatura para
solucionar tais problemas, Hair Junior et al. (1998) sugerem que se pode optar pela
eliminação das variáveis problemáticas, opção escolhida neste trabalho. Após a eliminação
das mesmas, foram obtidos modelos com bom ajustamento. Os itens do questionário
eliminados foram: 10, 14, 28, 30, 37, 38, 42, 43, 44, 52 e 53. Todos estes itens são comuns
aos dois conjuntos de modelos: Comunicação e Tecnologia de Informação. É importante
ressaltar que com essa eliminação, os constructos Mix do Comprador, Resolução de
Conflitos (C), Comprometimento do Comprador, Conflitos e Confiança foram totalmente
eliminados.

Nos modelos de Tecnologia de Informação, três itens permaneceram sozinhos em seus
constructos. São eles: item 46 – Cooperação do Fornecedor (TI); item 29 – Resolução de
Conflitos (TI) e item 58 – EDI para Ordens de Compra (TI). Quando incluídos nos
modelos de Análises Fatoriais Confirmatórias não foram obtidos resultados satisfatórios.
Portanto, decidiu-se eliminar estes três itens.
Sendo assim, para os dois grupos de modelos, o fator de 2a ordem Relacionamento
Comprador-Fornecedor

passou

a

ser

representado

apenas

pelo

Constructo

Comprometimento do Fornecedor (de 1a ordem).
Outras observações são necessárias. Pelos resultados da Análise Fatorial Exploratória
realizada, os itens relacionados ao Compartilhamento de Informações foram separados em
Compartilhamento de Informações por Parte do Fornecedor e Compartilhamento de
Informações por Parte do Comprador. Entretanto, a Análise Fatorial Confirmatória
respeitando esta divisão não apresentou convergência, porém ao agrupar todos os itens em
um único constructo, foi obtido um modelo com ajustamento satisfatório (vide Apêndice
08). O mesmo aconteceu para os sistemas colaborativos, que pela Análise Fatorial
Exploratória deveriam ser divididos em dois fatores: Sistemas Colaborativos e Sistemas
Colaborativos de Gestão de Estoques. No entanto, foi preciso uní-los no modelo
confirmatório, pois quando separados, o modelo não convergia (vide Apêndice 08).
Todos os modelos de Análise Fatorial Confirmatória foram estimados através do método
DWLS com base em matriz policórica para dados ordinais. Este método de estimação e o
uso da matriz policórica serão discutidos em maiores detalhes no item 5.1.
A Figura 30 apresenta o modelo de Comunicação Feedback. Os outros modelos
confirmatórios podem ser vistos no Apêndice 08.

Figura 30: Análise Fatorial Confirmatória de 1a ordem – Modelo Feedback.

No modelo Feedback, todas as cargas mostraram-se significantes a 0,01 e, além disso, cada
variável está associada a apenas um fator, o que garante a unidimensionalidade das
medidas. As cargas marcadas com asterisco são as que tiveram seus valores fixados em 1,0
como valor inicial para realização da Análise Confirmatória. Kline (2005) destaca que
fixar a carga dos indicadores é uma das opções e que poderia ser atribuída qualquer outra
constante, mas que a maioria dos programas de Modelagem de Equações Estruturais utiliza
‘1,0’ como default. O indicador com a restrição é chamado de variável de referência. É

importante destacar que se os escores dos indicadores são todos significativos, a escolha de
qual indicador será a variável de referência é geralmente aleatória. Caso contrário, faz
sentido selecionar o indicador com o score mais significativo. O autor destaca que uma
outra opção é fixar a variância do fator, atribuindo-lhe uma constante (geralmente 1,0).
Quando a escolha é de fixar a variância do fator, todas as cargas dos indicadores deste fator
ficam como parâmetros livres. Entretanto, é importante ressaltar que geralmente este
segundo método é aplicável apenas para fatores exógenos. Isto acontece porque, apesar de
quase todos os programas de Modelagem de Equações Estruturais permitirem imposições
de restrições em qualquer parâmetro do modelo, as variâncias das variáveis endógenas não
são consideradas parâmetros. Apenas alguns programas, como o Sepath (módulo do
Statistica) e o Ramona (módulo do Systat), permitem fixar variâncias de fatores
endógenos. Sendo assim, ao longo de todo o trabalho, optou-se por fixar as cargas dos
indicadores em 1,0 ao invés das variâncias dos fatores. Todos os indicadores fixados em
1,0 não são testados quanto a sua significância estatística, pois eles são constantes.
A correlação entre os constructos Feedback e Performance Financeira do Comprador não
foi significativa. Todas as outras correlações foram significativas a 0,01, com exceção das
assinaladas com dois asteriscos (**) que foram significativas a 0,05. A Figura apresenta o
modelo de Análise Fatorial Confirmatória para o modelo em questão.
O ajuste do modelo de Análise Fatorial Confirmatória para o Modelo Feedback foi
satisfatório, conforme os indicadores gerais do modelo (λ2 = 68,10; 90 gl; λ2/gl = 0,76;
RMSEA = 0,00; RMSR = 0,05; NFI = 0,96; NNFI = 1,02; GFI = 0,99; AGFI = 0,99). As
definições destes índices podem ser vistas no Capítulo 5, item 5.4.
4.8.2.2 Confiabilidade
A confiabilidade refere-se à consistência ou à estabilidade de uma medida e é inversamente
relacionada ao grau em que a medida é contaminada por erros aleatórios. O erro
sistemático não afeta a confiabilidade. Existem vários métodos para garantir a
confiabilidade, tais como: o método teste-reteste, o método de formas equivalentes ou
alternativas, o Alpha de Cronbach e o método de confiabilidade composta de WIJ (Werts,
Linn e Jöreskog).

Gerbing e Anderson (1988) afirmam que a confiabilidade deve ser avaliada após a
verificação da unidimensionalidade. Utilizando o SPSS, calculou-se o Alpha de Cronbach
dos constructos dos modelos de Comunicação e de Tecnologia de Informação, conforme
apresentado na Tabela 16. Percebe-se que os valores de α foram relativamente altos.
Segundo Kline (2005), embora não exista um padrão para determinar quanto deve ser o
coeficiente Alpha para que a confiabilidade da medida seja garantida, geralmente,
coeficientes por volta de 0,90 são considerados excelentes; em torno de 0,80 são
considerados muito bons e em torno de 0,70 são considerados adequados. Nenhum
constructo apresentou Alpha de Cronbach menor que 0,70. Sendo assim, nenhum deles
será desconsiderado nesta etapa.

Tabela 16: Valores do Alpha de Cronbach para todos os constructos.
Constructo
Comprometimento do Fornecedor
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Feedback (C)
Compartilhamento de Informações (C)
Periodicidade da Comunicação por meios convencionais (C)
Periodicidade da Comunicação por fax/carta (C)
Periodicidade da Comunicação por meio eletrônico (C)
Performance Financeira do Comprador (C)
Performance Operacional do Comprador (C)
EDI (TI)
Sistemas de Gestão Transacionais (TI)
Sistemas de Gestão Colaborativos (TI)
Performance do Comprador (TI)

Itens
33, 34
1, 2
4, 5, 6
15, 16, 17, 19
22, 23, 25, 26, 27
89, 90, 93, 96, 98, 99, 105
91, 92, 100, 101
94, 95, 97, 103, 104, 106
8, 9
11, 12, 13
61, 62, 63, 64, 65
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74
81, 82, 83, 87, 88
8, 11, 12, 13

α
0,832
0,719
0,935
0,894
0,786
0,890
0,911
0,867
0,835
0,930
0,822
0,926
0,892
0,880

4.8.2.3 Validade Convergente e Discriminante
Dois dos métodos mais comuns utilizados para avaliar a Validade Convergente e
Discriminante são: a Matriz Multitraço-Multimétodo (Multitrait-Multimethod Matrix) e a
Análise Fatorial Confirmatória. Neste trabalho foi utilizada a Análise Fatorial
Confirmatória.
Para a avaliação da Validade Convergente, além de verificar a significância das cargas de
cada item nos respectivos constructos (Bagozzi et al., 1991), foram observados os valores
das cargas. Segundo Steenkamp e Van Trijp (1991) é necessário avaliar a significância
(condição mais fraca) e a substancialidade (condição mais forte). Hildebrandt (1987)

sugere que a carga do item deve ser maior que 0,50. Ao observar as Análises Fatoriais
Confirmatórias (já apresentadas no item 4.8.2.1 e no Apêndice 08), percebe-se que em
todos os modelos as cargas foram significantes a 0,01 e superiores ao valor mínimo
sugerido por Hildebrandt (1987). Sendo assim, por este critério confirma-se a validade
convergente em todos os modelos.
Além disso, foram calculados dois índices propostos por Fornell e Larcker (1981):
Variância Média Extraída (Average Variance Extracted – AVE) e Confiabilidade
Composta (Composite Reliability - CONF). O patamar mínimo para validação de
convergência é de 0,5 (AVE) e 0,7 (CONF). A Tabela 17 mostra a Variância Média
Extraída e a Confiabilidade Composta para o modelo Feedback.

Tabela 17: AVE e CONF para o modelo Feedback.
Constructo
Feedback
Comprometimento do Fornecedor
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador

AVE
0,728
0,815
0,622
0,870
0,775
0,847

CONF
0,914
0,898
0,767
0,953
0,873
0,943

Os índices AVE e CONF ficaram acima do patamar mínimo para validação de
convergência, 0,5 e 0,7, respectivamente.
Em relação à validade discriminante, Fornell e Larcker (1981) sugerem que se deve
realizar uma comparação entre o índice AVE e o quadrado da correlação entre duas
variáveis. Os índices AVE´s de cada constructo têm que ser maiores que as correlações
entre os constructos. A Tabela 18 mostra as correlações e as correlações ao quadrado entre
os constructos para o Modelo Feedback. A última coluna da Tabela 18 repete os valores de
AVE apresentados na Tabela 17 para o índice AVE. Percebe-se que o índice AVE de cada
constructo é maior que todas as correlações ao quadrado do mesmo constructo. Sendo
assim, verifica-se a validade discriminante entre os constructos. As análises de validade
convergente e discriminante para os outros modelos podem ser visualizadas no Apêndice
09.

Tabela 18: Análise da Validade Discriminante no Modelo Feedback.
Comprometimento
Fornecedor

Feedback
Corr

Corr

Feedback

1,00

Comprometimento
Fornecedor

2

2

Performance
Financeira
Fornecedor
Corr
Corr2

Performance
Operacional
Fornecedor
Corr
Corr2

Performance
Financeira
Comprador
Corr
Corr2

Performance
Operacional
Comprador
Corr
Corr2

AVE

Corr

Corr

-

0,63

0,397

0,29**

0,084

0,35

0,123

0,16*

0,026

0,24**

0,058

0,728

0,63

0,397

1,00

-

0,25**

0,063

0,44

0,194

0,28

0,078

0,33

0,109

0,815

Performance
Financeira
Fornecedor

0,29**

0,084

0,25**

0,063

1,00

-

0,38

0,144

0,40

0,160

0,43

0,185

0,622

Performance
Operacional
Fornecedor

0,35

0,123

0,44

0,194

0,38

0,144

1,00

-

0,17**

0,029

0,35

0,123

0,870

Performance
Financeira
Comprador

0,16*

0,026

0,28

0,078

0,40

0,160

0,17**

0,029

1,00

-

0,64

0,410

0,775

Performance
Operacional
Comprador

0,24**

0,058

0,33

0,109

0,43

0,185

0,35

0,123

0,64

0,410

1,00

-

0,847

* não significante.
** significante a 0,05.
Obs.: as correlações que não têm asterisco são significantes a 0,01.

4.8.3 Análises Fatoriais Confirmatórias de 2a Ordem
Para complementar a avaliação da validade da escala, todos os modelos foram tratados
com a mesma estrutura de dimensões propostas, mas agora como uma Análise Fatorial
Confirmatória de 2a ordem (Second Order Confirmatory Factor Analysis - SOCFA),
utilizando o LISREL.
Kline (2005) destaca que para que uma Análise Fatorial Confirmatória com um fator de
segunda ordem seja identificada, é preciso haver, no mínimo, três fatores de primeira
ordem associados ao de segunda ordem (vide Figura 31). O autor completa que cada fator
de primeira ordem deve ter, no mínimo, dois indicadores. Um indicador de cada fator de
primeira ordem deve ser fixado em 1,0 (carga não padronizada) e um dos efeitos do
indicador de segunda ordem nos fatores de primeira ordem também deve ser fixado em 1,0
(não padronizada), conforme pode ser visto na Figura. Uma outra opção seria fixar a
variância do fator de segunda ordem em 1,0; o que deixaria os três efeitos diretos do fator
de segunda ordem nos fatores de primeira ordem como parâmetros livres.

Figura 31: Exemplo de Modelo de Análise Fatorial Confirmatória de Segunda Ordem.
Fonte: Adaptado de Kline (2005).

Quando há menos de três fatores de 1a ordem associados a um fator de 2a ordem, torna-se
necessário igualar os efeitos diretos do fator de segunda ordem nos fatores de primeira
ordem, conforme ilustra a Figura 32.

Figura 32: Exemplo de Modelo de Análise Fatorial Confirmatória de Segunda Ordem.
Fonte: Adaptado de Kline (2005).

Nos modelos de 2a ordem testados, todos os constructos relacionados à Performance foram
unidos a um constructo de 2a ordem (completamente latente, ou seja, sem indicadores
observados diretamente). A Figura 33 apresenta o modelo Feedback. Os outros modelos
podem ser vistos no Apêndice 10. Para o modelo em questão, todas as cargas mostraram-se
significantes a 0,01 e apresentaram valores padronizados relativamente altos. Além disso,
cada variável está associada a apenas um fator, garantindo a unidimensionalidade das
medidas. As cargas marcadas com asterisco são as que foram fixadas em 1,0 como valor
inicial para realização da Análise Confirmatória.
O ajuste do modelo de Análise Fatorial Confirmatória de 2a ordem para o Modelo
Feedback foi satisfatório, conforme os indicadores gerais do modelo (λ2 = 135,55; 98 gl;
λ2/gl = 1,383; RMSEA = 0,061; RMSR = 0,09; NFI = 0,93; NNFI = 0,97; GFI = 0,98;
AGFI = 0,97). As definições destes índices estão no item 5.4.
4.8.4 Validade Nomológica
A Validade Nomológica é a própria validação do modelo estrutural. Sendo assim, o
próximo passo é testar simultaneamente as relações inicialmente estabelecidas entre os
fatores. Os modelos testados juntamente com as análises acerca de cada um deles serão
apresentados no Capítulo 5.

Figura 33: Análise Fatorial Confirmatória de 2a ordem – Modelo Feedback.

4.9 Análise Preliminar dos fatores

A aplicação das Análises Fatoriais Confirmatórias sinalizou a estrutura a ser utilizada nos
Modelos Estruturais. Nos Modelos de Comunicação, dos 75 itens inicialmente propostos
no questionário, restaram 38. Nos Modelos de Sistemas de Gestão, dos 72 itens
inicialmente propostos, restaram 29. Nos itens a seguir, será feita uma análise geral apenas
dos fatores que serão utilizados nos modelos estruturais. É importante lembrar que como os

fatores possuem mais de uma variável, a distribuição de freqüência foi feita a partir da
média das variáveis do fator. O Apêndice 11 apresenta uma análise descritiva individual
para todos os itens do questionário. Tanto este item quanto o Apêndice 11 foram feitos
utilizando o SPSS.
Para os fatores apresentados nesta seção, aqueles que aparecem com a sigla (C) após o
nome do fator referem-se a fatores exclusivos dos modelos de comunicação. Por outro
lado, os que aparecem com a sigla (TI) referem-se exclusivamente a fatores dos modelos
de Tecnologia de Informação. Os que aparecem sem nenhuma das siglas são fatores
comuns aos dois modelos.
4.9.1 Feedback (C)
Neste fator, foram agrupados itens relacionados ao Feedback da empresa fornecedora para
a compradora e vice-versa. Entretanto, dos quatro itens, a maioria refere-se ao Feedback
fornecido pela empresa fornecedora à empresa compradora (itens 15, 16, 17). As Figuras
34, 35 e 36 mostram o histograma da variável 19 (única variável do fator relacionada ao
Feedback da empresa compradora para a empresa fornecedora); o histograma da média das
variáveis 15, 16, 17 (que correspondem a itens relacionados ao Feedback da empresa
fornecedora para a empresa compradora); e o histograma da média de todas as variáveis do
fator. Pode-se perceber que, na visão dos fornecedores respondentes, o score médio dos
itens relacionados ao Feedback dado pelo fornecedor à empresa compradora é maior que a
pontuação média da Variável 19 (única variável representante do Feedback dado pela
empresa compradora à empresa fornecedora).
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4.9.2 Compartilhamento de Informações (C)
Este fator possui itens relacionados ao Compartilhamento de Informações pelo Comprador
(itens 22 e 23) e Compartilhamento de Informações pelo Fornecedor (itens 25, 26 e 27). As
Figuras 37 e 38 mostram a distribuição das respostas de cada um destes sub-fatores. Na
Figura 39 é apresentada uma sumarização do constructo, considerando tanto o
compartilhamento de informações pelo fornecedor quanto pelo comprador.
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Figura 39: Histograma da média dos itens do Compartilhamento de Informações.

Percebe-se nitidamente a diferença dos scores relacionados ao compartilhamento de
informações por parte do comprador com os scores relacionados ao compartilhamento de
informações por parte do fornecedor, pois o último apresenta assimetria à esquerda
(concentração de respostas na parte mais alta da escala) e o primeiro apresenta assimetria à
direita. Isto quer dizer que na visão dos fornecedores respondentes, suas empresas
compartilham mais informações com a empresa compradora do que o inverso.
4.9.3 Performance

As Figuras 40 a 44 mostram gráficos relacionados à performance (Performance Financeira
do Fornecedor - itens 1 e 2; Performance Operacional do Fornecedor - itens 4, 5 e 6 ;
Performance Financeira do Comprador (C) - itens 8 e 9; Performance Operacional do
Comprador (C) - itens 11, 12 e 13 - e Performance do Comprador (TI) - itens 8, 11, 12 e
13).
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Percebe-se uma leve tendência a maiores scores para a empresa fornecedora, tanto em
relação às questões de preço e prazo de pagamento, quanto às questões operacionais. As
respostas relacionadas à Performance do Fornecedor ficaram bem divididas nos scores 4, 5,
6 e 7. Já as respostas relacionadas à Performance do Comprador ficaram bem concentradas
no score 4.
4.9.4 Relacionamento Comprador-Fornecedor
Este constructo ficou reduzido apenas ao Comprometimento do Fornecedor (itens 33 e 34).
A Figura 45 mostra o histograma para o fator. Percebe-se uma distribuição assimétrica à
esquerda, ou seja, com uma maior concentração de respostas nos scores mais altos.
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4.9.5 Periodicidade da Comunicação (C)
A Periodicidade foi dividida em três fatores: Periodicidade da Comunicação por meios
convencionais (C) - itens 89, 90, 93, 96, 98, 99 e 105 - Periodicidade da Comunicação por
fax/carta (C) - itens 91, 92, 100 e 101 - Periodicidade da Comunicação por meio eletrônico
(C) - itens 94, 95, 97, 103, 104 e 106. As Figuras 46, 47 e 48 mostram os histogramas para
cada um dos fatores. Para analisar os gráficos, é importante ressaltar o que está incluído em
cada tipo de comunicação. Em meios convencionais estão incluídos: interação face-a-face,
telefonemas, e-mail e reuniões pessoais. Importante ressaltar que o questionário

contemplou a periodicidade da comunicação fornecedor-comprador e o inverso. Sendo
assim, para estes quatro tipos de comunicação, havia 8 perguntas. Entretanto, ao observar o
fator, pode-se perceber que apenas 7 foram mantidas após a caracterização e purificação
das escalas. A questão relacionada à periodicidade do uso do e-mail da empresa
compradora para a empresa fornecedora foi retirada. Na Análise Fatorial Exploratória, o email foi agrupado conjuntamente com interação face-a-face, telefonemas e reuniões
pessoais. Isto pode ter ocorrido devido à popularização de seu uso. Sendo assim, mesmo
sendo um meio de comunicação eletrônico foi nomeado como meio convencional O fator
Periodicidade da Comunicação por fax/carta é composto por quatro itens, pois ele se refere
à periodicidade da comunicação por fax e por carta do fornecedor para o comprador e o
inverso. No fator Periodicidade da Comunicação por meio eletrônico incluem-se sistemas
compartilhados e dedicados entre as duas empresas, website e newsletters. Pelos gráficos,
pode-se perceber facilmente que a periodicidade da comunicação através de meios
convencionais é a mais utilizada. Os fatores Periodicidade da Comunicação por fax/carta e
Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico apresentam distribuições assimétricas
à direita, com destaque para o fator Periodicidade da Comunicação por meios eletrônicos
que teve o maior número de respondentes no score 1, cujo label era “Nunca”.
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4.9.6 Sistemas de Gestão (TI)
Neste item, estão apresentados os histogramas de freqüência da utilização do EDI, de
Sistemas de Gestão Transacionais e de Sistemas de Gestão Colaborativos. No caso dos
Sistemas Colaborativos, são apresentados três gráficos, pois na Análise Fatorial
Exploratória tais sistemas foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo compreende
os sistemas colaborativos de gestão de estoques e o segundo abrange os sistemas
colaborativos de gestão de transporte (CTM), os sistemas colaborativos de planejamento de
demanda e reposição de mercadorias (CPFR) e o Just in Time (JIT). Além de apresentar os

histogramas dos dois grupos, também é apresentado um gráfico que sumariza todos os
sistemas de gestão colaborativos que serão utilizados nos modelos estruturais (vide Figuras
49 a 53).
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Ao observar as Figuras 49 e 50, percebe-se que a maioria dos respondentes afirmou nunca
utilizar EDI com a Empresa Alfa. Em relação aos outros Sistemas Transacionais
pesquisados (ERP, Sistema Legado, MRP, DRP, TMS, WMS, Sistema de Vendas
Eletrônicas e Sistema de Gestão de Pedidos), apesar de o maior número de respostas estar
relacionado com a não utilização destes sistemas, este número foi bem menor comparandose ao uso de EDI.

Comparando os Sistemas Colaborativos de Gestão de Estoques com os outros Sistemas
Colaborativos (CTM, CPFR e JIT), o primeiro apresentou média de utilização levemente
maior que o segundo, mas ambos apresentaram médias baixas. O número de respostas
concentradas no score 1, que representa que as empresas nunca utilizam os sistemas, foi
alto para ambos os grupos e para o grupo geral (vide Figuras 51, 52 e 53).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados dos modelos causais. Antes da
apresentação dos resultados propriamente ditos, são traçados comentários sobre o método
de estimação e a matriz de entrada utilizada. Ao final do capítulo são apresentados os
resultados dos testes das hipóteses inicialmente estabelecidas.

5.1 Método de Estimação

Um dos métodos mais comuns é a estimação por Máxima Verossimilhança (Maximum
Likelihood – ML). Este método pressupõe que as variáveis sejam contínuas e que a
distribuição dos dados obedeça a distribuição normal. Apesar de as variáveis utilizadas
nesta tese serem ordinais, elas podem ser consideradas contínuas, pelo fato de terem 7
categorias de respostas, conforme observado por Barrett (2003). Entretanto, a distribuição
de quase todas as variáveis não apresenta normalidade multivariada, o que torna a
utilização do Método de Máxima Verossimilhança inapropriada.
Segundo Jöreskog e Sörbom (2001), o Diagonally Weighted Least Squares (DWLS), o
Weighted Least Squares (WLS) e o Generalized Least Squares (GLS) são diferentes
métodos de mínimos quadrados ponderados. O método GLS é baseado na teoria normal e
os métodos DWLS e WLS têm distribuição assintótica livre. A distribuição assintótica
livre é a que possui menor sensibilidade quanto à não normalidade dos indicadores
mensurados, sendo mais indicada quando não se consegue confirmar a pressuposição de
normalidade/multinormalidade dos indicadores.
O DWLS não está entre os mais populares métodos de estimação, entretanto ele funciona
bem em amostras pequenas ou moderadas. Diferentemente do WLS, que necessita de
amostras grandes. Flora e Curran (2004) defendem o uso do método DWLS para modelos
médios a grandes, com escalas ordinais e amostras moderadas a pequenas. Portanto, neste
trabalho será utilizado o método de estimação DWLS.

5.2 Matriz de input

Segundo Kline (2005), os programas computacionais de Modelagem de Equações
Estruturais aceitam como inputs tanto dados brutos quanto uma matriz que resuma tais
dados (matriz de covariância ou correlação, por exemplo). Entretanto, é necessário
submeter dados brutos quando um método especial de estimação que não assume
distribuição normal é usado. Quando dados brutos são utilizados, o programa irá criar a
matriz para ser analisada.
Wang (2005) afirma que há poucos estudos com o método DWLS na literatura. O autor
não encontrou nenhum trabalho que utilize o método de estimação DWLS com a matriz de
Correlação de Pearson como matriz de entrada. Sendo assim, é mais adequado utilizar a
matriz de correlação policórica. Para isso, é necessário estimar a matriz de covariância
assintótica. Entretanto, para utilizar a matriz de covariância assintótica, o tamanho da
amostra precisa ser grande. Segundo Kaplan (2000), quando existem p variáveis, existirão
u=1/2p(p+1) elementos na matriz de covariância. A matriz ponderada é de ordem uxu.
Pode-se perceber que o tamanho da matriz ponderada cresce rapidamente com o aumento
do número de variáveis. E mais, é requerido que o tamanho da amostra exceda
p+1/2p(p+1) para garantir que a matriz ponderada seja não singular. Percebe-se, portanto,
uma limitação em termos do tamanho da amostra para que se possa utilizar a matriz de
covariância assintótica para modelos com número moderado de casos. Entretanto, ao
utilizar o método DWLS, será calculada apenas a diagonal principal da matriz assintótica
(variâncias). Todos os outros elementos são considerados iguais a zero.
No trabalho de Wang (2005), foi simulado o uso do método de estimação WLS com a
matriz policórica. Entretanto, o autor não obteve uma solução apropriada, devido ao
tamanho das amostras (n=201, n=213, n=259, n=428). O modelo de Wang (2005) tinha 12
variáveis. O Quadro 17 apresenta um resumo das abordagens utilizadas pelo autor.
Utilizando o método ML e a matriz de Pearson, diversos parâmetros não apresentaram
significância. Já usando o ML e a matriz policórica, não foram obtidas boas estatísticas de
ajuste. O método de estimação DWLS usando a correlação policórica como matriz de
entrada produziu melhor resultado do qui-quadrado de Satorra-Bentler, melhor ajuste
global e uma estimação de parâmetros mais adequada. Sendo assim, a estimação pelo

método DWLS com matriz de correlação policórica apresentou ser a abordagem mais
apropriada para análise de dados ordinais não normais.

Quadro 17: Comparações dos Métodos de Estimações e as Matrizes de Entrada Utilizadas.
Método Estimação

Matriz

Qui-quadrado

ML
ML
WLS
DWLS

Pearson
Policórica
Policórica
Policórica

√
√
√

Estatísticas de ajuste

Estimação de
parâmetros
X
√
X
√
Problema com amostras pequenas
√
√

Fonte: Wang (2005).

5.3 Modelos Estruturais

Utilizando a abordagem de dois passos proposta por Anderson e Gerbing (1988),
primeiramente analisa-se o modelo de medida para depois analisar o modelo estrutural. No
Capítulo 4 foi apresentada a avaliação dos modelos de medida. Neste Capítulo, serão
analisados os modelos estruturais (foi utilizado o LISREL). Será verificada a validade das
relações propostas (testes das hipóteses inicialmente estabelecidas), bem como o
ajustamento global dos modelos (que compreende a avaliação de índices de ajuste
absolutos, incrementais e parcimoniosos).
É importante ressaltar que os modelos apresentados neste capítulo diferem dos modelos
teóricos proposto no Capítulo 3, devido aos processos de validação e purificação das
escalas. Os modelos apresentados neste capítulo contêm os resultados relevantes deste
trabalho.
5.3.1 Modelo Feedback
A Figura 54 apresenta os coeficientes padronizados dos efeitos diretos das relações. De
maneira geral, todas as relações diretas foram estatisticamente significantes a 0,01; com
exceção da relação assinalada com a observação

NS

que não se mostrou estatisticamente

significante. As relações assinaladas com um asterisco (*) tiveram seus valores iniciais
fixados em 1 e, portanto, não foram calculadas as suas significâncias. Portanto, ao analisar

a significância estatística, percebe-se que o Feedback exerce influência direta e positiva no
Relacionamento Comprador-Fornecedor (aqui representado apenas pelo Comprometimento
do Fornecedor). Além disso, o Feedback não apresenta uma relação direta significativa
com a Performance. O efeito direto do Relacionamento Comprador-Fornecedor na
Performance foi estatisticamente significante. Todas as variáveis latentes de primeira
ordem associadas ao constructo Performance (de 2a ordem) mostraram-se significantes.

Figura 54: Modelo Estrutural - Feedback.

A Tabela 19 mostra os efeitos indiretos padronizados entre as variáveis η (eta). A Tabela
20 mostra os efeitos totais entre as variáveis eta. Todos os efeitos indiretos foram
significantes a 0,01; com exceção do efeito indireto do Feedback na Performance que foi
significante a 0,05. Já os efeitos totais foram todos significantes a 0,01. Desta forma, a
influência indireta do Feedback na Performance, via Comprometimento do Fornecedor,
mostra-se significativa e o efeito total da relação também é significativo. O efeito indireto
do Feedback e do Relacionamento nas quatro sub-dimensões da Performance também
apresentou significância estatística.

Tabela 19: Efeitos indiretos padronizados entre as variáveis eta.
Performance

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Feedback
Relacionamento Comprador-Fornecedor

Feedback
0,30**
0,26*
0,25*
0,25*
0,29*

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,29*
0,29*
0,28*
0,32*

Tabela 20: Efeitos totais padronizados entre as variáveis eta.
Performance
Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Feedback
Relacionamento Comprador-Fornecedor
* Significante a 0,01.
** Significante a 0,05.
NC
Significância não calculada.

0,62NC
0,61*
0,60*
0,69*

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Feedback
0,42*
0,26*
0,25*
0,25*
0,29*
0,63*

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,47*
0,29*
0,29*
0,28*
0,32*

Ao avaliar a intensidade dos efeitos totais das relações, pode-se verificar que as quatro
dimensões formadoras da Performance representam bem tal constructo, visto que os
valores padronizados dos efeitos totais da Performance em suas quatro sub-dimensões
foram altos (de 0,60 a 0,69). Percebe-se que o efeito total do Feedback na Performance
(0,42) é mediano. Entretanto, ao avaliar os efeitos do Feedback em cada componente da
Performance, são encontrados valores menores (de 0,25 a 0,29). Isto pode ser um indício
de que as duas entidades (empresa compradora e empresa fornecedora) devem trabalhar
juntas para o aprimoramento da Performance conjunta e não de suas empresas
individualmente. A intensidade do efeito do Feedback no Relacionamento entre as
empresas apresentou um alto valor padronizado (0,63). Por sua vez, o Relacionamento
também exerce uma influência de média intensidade na Performance (0,47). Ao analisar a
intensidade do Relacionamento nas dimensões da Performance separadamente, percebe-se
um comportamento semelhante ao verificado na influência do Feedback nas quatro
dimensões da Performance, isto é, o efeito é menor nas performances individuais do que na
performance conjunta.
5.3.2 Modelo de Compartilhamento de Informações
A Figura 53 mostra os coeficientes padronizados dos efeitos diretos das relações. Ao
avaliar a significância estatística, todas as relações foram significantes a 0,01, com exceção
da relação assinalada com dois asteriscos (**), que foi significante a 0,05 e a com três
asteriscos (***), que foi significante a 0,1. As relações assinaladas com um asterisco (*)
tiveram seus valores iniciais fixados em 1 e, portanto, os valores t não foram calculados
para as mesmas. Desta forma, ao avaliar a significância estatística, pode-se dizer que o
Compartilhamento de Informações apresenta relação direta significativa com o
Relacionamento Comprador-Fornecedor e com a Performance (importante observar a
diferença nos níveis de significância). Por sua vez, o Relacionamento CompradorFornecedor também apresenta relação direta significativa com a Performance. As variáveis
latentes de primeira ordem associadas ao constructo Performance (de 2a ordem)
mostraram-se significantes.

Figura 55: Modelo Estrutural - Compartilhamento de Informações.

A Tabela 21 mostra os efeitos indiretos padronizados entre as variáveis η (eta). A Tabela
22 mostra os efeitos totais entre as variáveis eta.
Em relação aos efeitos indiretos, observa-se que o Compartilhamento de Informações não
exerce influência, via Relacionamento Comprador-Fornecedor, na Performance, isto é, não
há influência indireta significante. Entretanto, o Compartilhamento de Informações exerce
influência indireta significante nas quatro sub-dimensões da Performance. Provavelmente,
esta influência indireta ocorre via Performance. O Relacionamento Comprador-Fornecedor
também influencia indireta e significativamente, via Performance, as três dimensões do
constructo: Performance Financeira do Fornecedor, Performance Financeira do Comprador
e Performance Operacional do Comprador. Em relação aos efeitos totais, todos foram
significantes, exceto o efeito do Relacionamento Comprador-Fornecedor na Performance
Operacional do Fornecedor (neste caso, existe apenas o efeito indireto e, como comentado,
o mesmo não se mostrou significante).

Tabela 21: Efeitos indiretos padronizados entre as variáveis eta.

Performance

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Compartilhamento de Informações
Relacionamento Comprador-Fornecedor

Compartilhamento
de Informações
0,15NS
0,34*
0,30*
0,43*
0,46*

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,16***
0,14 NS
0,21**
0,22***

Tabela 22: Efeitos totais padronizados entre as variáveis eta.

Performance
Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Compartilhamento de Informações
Relacionamento Comprador-Fornecedor
* Significante a 0,01.
** Significante a 0,05.
*** Significante a 0,1.
NC
Significância não calculada.
NS
Não Significante Estatisticamente.

0,57 NC
0,50*
0,71*
0,77*

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Compartilhamento
de Informações
0,60*
0,34*
0,30*
0,43*
0,46*
0,51*

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,29***
0,16***
0,14 NS
0,21**
0,22***

Ao analisar a intensidade dos efeitos totais, assim como no modelo anterior, as quatro
dimensões da Performance a representam bem, pois além da significância estatística,
apresentam cargas padronizadas relativamente altas, principalmente as relacionadas à
Performance

do

Comprador.

As

maiores

influências

detectadas

foram

do

Compartilhamento de Informações na Performance e no Relacionamento CompradorFornecedor, sendo que a carga da primeira relação (0,60) foi maior que a da segunda
(0,51). Entretanto, ambas podem ser consideradas altas. A carga padronizada da influência
do Relacionamento na Performance apresentou um baixo valor (0,29). A influência do
Compartilhamento de Informações na Performance do Fornecedor foi baixa. Já na
Performance do Comprador, a influência do Compartilhamento de Informações foi
mediana.
5.3.3 Modelo de Periodicidade da Comunicação por Meios Convencionais

Figura 56: Modelo Estrutural - Periodicidade da Comunicação por Meios Convencionais.

A Figura 56 mostra os coeficientes padronizados dos efeitos diretos das relações. Todas as
relações foram significantes a 0,01, com exceção da relação assinalada com NS, que não se

mostrou significante. As relações assinaladas com um asterisco (*) tiveram seus valores
iniciais fixados em 1 e, portanto, os valores das significâncias não foram calculados para as
mesmas. Pela análise de significância estatística, percebe-se que a Periodicidade da
Comunicação Convencional não apresenta uma relação direta significante com a
Performance, mas apresenta uma relação direta significante com o Relacionamento
Comprador-Fornecedor. Por sua vez, o Relacionamento Comprador-Fornecedor apresenta
relação direta significante com a Performance. Além disso, as variáveis latentes de
primeira ordem associadas ao constructo Performance (de 2a ordem) mostraram-se
significantes, assim como ocorreu nos modelos anteriores.
A Tabela 23 mostra os efeitos indiretos padronizados entre as variáveis η (eta). Já a Tabela
24 mostra os efeitos totais entre as variáveis eta. Ao observar os dois Quadros, percebe-se
que o Relacionamento Comprador-Fornecedor tem relação significativa com a
Performance e todas as suas quatro sub-dimensões, tanto na análise dos efeitos indiretos
quanto dos efeitos totais. Já a Periodicidade da Comunicação Convencional mostrou-se
significante a 0,1 indiretamente apenas na Performance. Em todas as sub-dimensões da
Performance, a relação indireta não foi significante. O efeito direto da Periodicidade na
Performance também não foi significante. Sendo assim, ao avaliar o efeito total, a
Periodicidade não mostrou influência significativa na Performance e em nenhuma de suas
sub-dimensões.
Ao observar a intensidade dos efeitos totais das relações, percebe-se que as cargas
padronizadas das sub-dimensões da Performance são altas, principalmente a da
Performance Operacional do Comprador (0,72), o que reforça a boa representatividade das
mesmas para o constructo Performance. Ao avaliar as relações da Periodicidade da
Comunicação Convencional com a Performance e suas sub-dimensões, observa-se que,
além de as relações não apresentarem significância estatística, os coeficientes das cargas
padronizadas foram bastante baixos. Já a influência da Periodicidade da Comunicação
Convencional no Relacionamento Comprador-Fornecedor, apesar de ter apresentado
significância estatística, mostrou-se baixa. Por outro lado, o Relacionamento CompradorFornecedor apresenta influência moderada na Performance das duas empresas quando
considerada conjuntamente. Quando consideradas as quatro dimensões da Performance de
maneira separada, a influência do Relacionamento mostra ser baixa.

Tabela 23: Efeitos indiretos padronizados entre as variáveis eta.

Performance

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Periodicidade Convencional
Relacionamento Comprador-Fornecedor

Periodicidade
Convencional
0,14***
0,11NS
0,11 NS
0,12 NS
0,13 NS

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,32***
0,30***
0,33**
0,39**

Tabela 24: Efeitos totais padronizados entre as variáveis eta.

Performance
Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Periodicidade Convencional
Relacionamento Comprador-Fornecedor
* Significante a 0,01.
** Significante a 0,05.
*** Significante a 0,1.
NC
Significância não calculada.
NS
Não Significante Estatisticamente.

NC

0,60
0,57*
0,63*
0,72*

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Periodicidade
Convencional
0,19 NS
0,11 NS
0,11 NS
0,12 NS
0,13 NS
0,26**

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,53***
0,32***
0,30***
0,33**
0,39**

5.3.4 Modelo de Periodicidade da Comunicação por fax/carta
A Figura 57 mostra os coeficientes padronizados dos efeitos diretos das relações. Todas as
relações foram significantes a 0,01, com exceção da relação assinalada com dois asteriscos
(**), que foi significante a 0,05 e a relação assinalada com

NS

, que não se mostrou

significante quando analisado apenas o efeito direto da Periodicidade da Comunicação por
Fax/Carta no Comprometimento do Fornecedor. As relações assinaladas com um asterisco
(*) tiveram seus valores iniciais fixados em 1,00 e, portanto, os valores t não foram
calculados para as mesmas. Sendo assim, ao avaliar as significâncias estatísticas, pode-se
observar que a Periodicidade da Comunicação por fax/carta não exerce influência direta
significante no Relacionamento Comprador-Fornecedor, mas exerce influência direta
significante na Performance. O Relacionamento Comprador-Fornecedor exerce influência
direta significativa na Performance. Além disso, as variáveis latentes de primeira ordem
associadas ao constructo Performance (de 2a ordem) também são significantes.

Figura 57: Modelo Estrutural - Periodicidade da Comunicação por fax/carta.

A Tabela 25 mostra os efeitos indiretos padronizados entre as variáveis η (eta) e a Tabela
26 mostra os efeitos totais padronizados entre as variáveis eta. Os efeitos indiretos da

Periodicidade da Comunicação por fax/carta na Performance e em suas sub-dimensões foi
significante em 0,1 apenas na Performance Financeira do Comprador e na Performance
Operacional do Comprador. Já os efeitos indiretos do Relacionamento CompradorFornecedor nas quatro sub-dimensões da Performance foram todos significantes. Os efeitos
totais da Periodicidade da Comunicação por fax/carta na Performance tiveram o mesmo
comportamento dos efeitos indiretos (as únicas relações significantes foram da
Periodicidade com a Performance Financeira e Operacional do Comprador). O
Relacionamento Comprador-Fornecedor, no que diz respeito aos efeitos totais, mostrou-se
significante em relação à Performance e a todas as suas sub-dimensões.
Em relação à intensidade dos efeitos totais, deve-se comentar que as quatro sub-dimensões
da Performance apresentaram cargas padronizadas relativamente altas, especialmente a
Performance Operacional do Comprador. A intensidade das cargas das relações entre a
Periodicidade da Comunicação por fax/carta e a Performance Financeira e Operacional do
Comprador foram bastante baixas. As outras relações envolvendo a variável Periodicidade
da Comunicação por fax/carta não apresentaram significância estatística. A intensidade da
carga padronizada da influência do Relacionamento Comprador-Fornecedor na
Performance foi relativamente alta. Entretanto, todas as cargas da relação da primeira
variável com as quatro sub-dimensões da Performance foram baixas.
5.3.5 Modelo de Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico
A Figura 58 mostra os coeficientes padronizados dos efeitos diretos das relações. Todas as
relações foram significantes a 0,01, com exceção da relação assinalada com três asteriscos
(***), que foi significante a 0,1 e a relação assinalada com a observação

NS

, que não se

mostrou significante, ou seja, o efeito direto da Periodicidade da Comunicação Eletrônica
do Comprometimento do Fornecedor não foi significativo. A Periodicidade da
Comunicação por Meio Eletrônico e o Relacionamento Comprador-Fornecedor
apresentaram efeitos diretos significantes na Performance (importante atentar para as
diferenças nos níveis de significância). As relações assinaladas com um asterisco (*)
tiveram seus valores iniciais fixados em 1 e, portanto, os valores t não foram calculados
para as mesmas. Além disso, as variáveis latentes de primeira ordem associadas ao
constructo Performance (de 2a ordem) mostraram-se significantes.

Tabela 25: Efeitos indiretos padronizados entre as variáveis eta.

Performance

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Periodicidade Fax/Carta
Relacionamento Comprador-Fornecedor

Periodicidade
Fax/Carta
-0,04NS
0,14 NS
0,13 NS
0,14***
0,16***

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,36*
0,33**
0,35*
0,39*

Tabela 26: Efeitos totais padronizados entre as variáveis eta.

Performance
Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Periodicidade Fax/Carta
Relacionamento Comprador-Fornecedor
* Significante a 0,01.
** Significante a 0,05.
*** Significante a 0,1.
NC
Significância não calculada.
NS
Não Significante Estatisticamente.

NC

0,63
0,58*
0,63*
0,70*

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Periodicidade
Fax/Carta
0,23 NS
0,14 NS
0,13 NS
0,14***
0,16***
-0,08 NS

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,57*
0,36*
0,33**
0,35*
0,39*

Figura 58: Modelo Estrutural - Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico.

As Tabelas 27 e 28 mostram os efeitos indiretos padronizados entre as variáveis η (eta) e
os efeitos totais padronizados entre as variáveis eta, respectivamente.
O efeito indireto da Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico não foi
significativo na Performance nem em nenhuma de suas quatro sub-dimensões. Isto fez com
que o efeito total também não apresentasse uma relação significante entre a Periodicidade
da Comunicação por Meio Eletrônico e a Performance. O efeito total da Periodicidade da
Comunicação por Meio Eletrônico no Relacionamento Comprador-Fornecedor (formado
apenas pelo efeito direto) não se mostrou significante. O efeito do Relacionamento
Comprador-Fornecedor na Performance mostrou-se significante tanto direta (no constructo
Performance) quanto indiretamente em suas quatro sub-dimensões (Performance
Financeira do Fornecedor, Performance Operacional do Fornecedor, Performance
Financeira do Comprador e Performance Operacional do Comprador).

Tabela 27: Efeitos indiretos padronizados entre as variáveis eta.

Performance

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Periodicidade Eletrônica
Relacionamento Comprador-Fornecedor

Periodicidade
Eletrônica
-0,05NS
0,11 NS
0,10 NS
0,11 NS
0,12 NS

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,35*
0,31**
0,36*
0,40*

Tabela 28: Efeitos totais padronizados entre as variáveis eta.

Performance
Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance Financeira do Comprador
Performance Operacional do Comprador
Periodicidade Eletrônica
Relacionamento Comprador-Fornecedor
* Significante a 0,01.
** Significante a 0,05.
*** Significante a 0,1.
NC
Significância não calculada.
NS
Não Significante Estatisticamente.

NC

0,63
0,56*
0,64*
0,72*

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
Financeira do
Comprador

Performance
Operacional do
Comprador

Periodicidade
Eletrônica
0,17 NS
0,11 NS
0,10 NS
0,11 NS
0,12 NS
-0,08 NS

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,56*
0,35*
0,31**
0,36*
0,40*

Em relação à intensidade das cargas, como foi observado em todos os modelos anteriores,
as sub-dimensões da Performance apresentaram cargas padronizadas relativamente altas,
com destaque, mais uma vez, para a Performance Operacional do Comprador. Ao avaliar
os efeitos totais, percebe-se que a influência do Relacionamento Comprador-Fornecedor na
Performance foi alta, apesar de a influência da variável nas sub-dimensões da Performance
ser baixa. Todas as relações que envolvem a variável Periodicidade da Comunicação por
Meio Eletrônico, além de não serem estatisticamente significantes, apresentaram
intensidades muito baixas.
5.3.6 Modelo de EDI
A Figura 59 mostra os coeficientes padronizados dos efeitos diretos das relações, todas elas
significantes a 0,01, com exceção das relações assinaladas com

NS

, que não foram

significantes, o que demonstra que os efeitos diretos do EDI no Relacionamento
Comprador-Fornecedor e na Performance não foram significativos. O efeito direto do
Relacionamento Comprador-Fornecedor na Performance foi estatisticamente significante.
As relações assinaladas com um asterisco (*) tiveram seus valores iniciais fixados em 1 e,
portanto, os valores t não foram calculados para as mesmas. Além disso, as variáveis
latentes de primeira ordem associadas ao constructo Performance (de 2a ordem)
mostraram-se significantes. Nos três modelos de Sistemas de Gestão (EDI, Sistemas de
Gestão Transacionais e Sistemas de Gestão Colaborativos), após a purificação e validação
das escalas, o constructo Performance do Comprador não foi separado em Performance
Financeira e Performance Operacional, diferente dos modelos de comunicação em que a
Performance do Comprador foi dividida da mesma forma que a Performance do
Fornecedor.
As Tabelas 29 e 30, respectivamente, mostram os efeitos indiretos padronizados entre as
variáveis η (eta) e os efeitos totais padronizados entre as variáveis eta. O uso de EDI não
mostrou efeito indireto significante (via Relacionamento Comprador-Fornecedor) na
Performance. O efeito total do uso do EDI na Performance também não foi
estatisticamente significante. Os efeitos indiretos e totais do Relacionamento CompradorFornecedor na Performance e em suas três sub-dimensões (Performance Financeira do
Fornecedor, Performance Operacional do Fornecedor e Performance do Comprador) foram
todos significantes.

Figura 59: Modelo Estrutural – EDI.

Em relação à intensidade das cargas, percebe-se que as três dimensões que compõem a
Performance apresentam cargas padronizadas relativamente altas, o que indica que elas
representam bem o constructo. A intensidade da carga padronizada da variável
Relacionamento Comprador-Fornecedor na Performance foi alta. Por outro lado, a
intensidade da influência do Relacionamento Comprador-Fornecedor nas três subdimensões da Performance é baixa. Todas as relações envolvendo a variável EDI
apresentaram cargas baixas, além de não apresentarem significância estatística.

Tabela 29: Efeitos indiretos padronizados entre as variáveis eta.
Performance

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
do
Comprador

Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance do Comprador
EDI
Relacionamento Comprador-Fornecedor

EDI
0,06NS
0,13 NS
0,12 NS
0,12 NS

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,38*
0,35*
0,36*

Tabela 30: Efeitos totais padronizados entre as variáveis eta.

Performance
Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance do Comprador
EDI
Relacionamento Comprador-Fornecedor
* Significante a 0,01.
** Significante a 0,05.
*** Significante a 0,1.
NC
Significância não calculada.
NS
Não Significante Estatisticamente.

NC

0,65
0,60*
0,61*

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
do
Comprador

EDI
0,20 NS
0,13 NS
0,12 NS
0,12 NS
0,10 NS

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,58*
0,38*
0,35*
0,36*

5.3.7 Modelo de Sistemas de Gestão Transacionais
A Figura 60 mostra os coeficientes padronizados dos efeitos diretos das relações, todas
significantes a 0,01, com exceção das relações assinaladas com

NS

, que não foram

significantes. Isto significa que os efeitos diretos do uso de Sistemas de Gestão
Transacionais no Relacionamento Comprador-Fornecedor e na Performance não foram
significantes. O efeito direto da relação entre as variáveis Relacionamento CompradorFornecedor e Performance foi significante. As variáveis latentes de primeira ordem
associadas ao constructo Performance (de 2a ordem) mostraram-se significantes. As
relações assinaladas com um asterisco (*) tiveram seus valores iniciais fixados em 1 e,
portanto, suas significâncias não foram calculadas.

Figura 60: Modelo Estrutural - Sistemas de Gestão Transacionais.

As Tabelas 31 e 32 mostram os efeitos indiretos padronizados entre as variáveis η (eta) e
os efeitos totais padronizados entre as variáveis eta, respectivamente.

Tabela 31: Efeitos indiretos padronizados entre as variáveis eta.

Performance

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
do
Comprador

Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance do Comprador
Sistemas de Gestão Transacionais
Relacionamento Comprador-Fornecedor

Sistemas de Gestão
Transacionais
0,09NS
-0,09 NS
-0,08 NS
-0,08 NS

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,42*
0,37*
0,38*

Tabela 32: Efeitos totais padronizados entre as variáveis eta.

Performance
Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance do Comprador
Sistemas de Gestão Transacionais
Relacionamento Comprador-Fornecedor
* Significante a 0,01.
NC
Significância não calculada.
NS
Não Significante Estatisticamente.

NC

0,68
0,59*
0,60*

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
do
Comprador

Sistemas de Gestão
Transacionais
-0,13 NS
-0,09 NS
-0,08 NS
-0,08 NS
0,14 NS

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,63*
0,42*
0,37*
0,38*

Ao observar as Tabelas 31 e 32, percebe-se que os efeitos indiretos e totais do uso de
Sistemas de Gestão Transacionais na Performance não são estatisticamente significantes.
Também não há influência indireta significativa do uso de tais sistemas nas três subdimensões da Performance. Por outro lado, a variável Relacionamento CompradorFornecedor mostra influência indireta estatisticamente significante nas três sub-dimensões
da Performance. Além disso, quando analisado o efeito total, o Relacionamento mostra
influência significante tanto na Performance quanto em suas sub-dimensões.
Ao analisar a intensidade das relações, percebe-se que as três sub-dimensões da
Performance apresentam cargas altas, o que indica que as mesmas são boas representantes
da dimensão Performance. A intensidade da carga do Relacionamento CompradorFornecedor na Performance também é alta. Entretanto, a intensidade das cargas do
Relacionamento nas sub-dimensões da Performance é baixa. Todas as relações envolvendo
a variável Sistemas de Gestão Transacionais apresentaram baixos valores de cargas (além
da não significância estatística).
5.3.8 Modelo de Sistemas de Gestão Colaborativos
A Figura 61 mostra os coeficientes padronizados dos efeitos diretos das relações. Em
relação à significância estatística, todas as relações diretas foram significantes a 0,01, com
exceção da relação assinalada com dois asteriscos (**), que foi significante a 0,05 e da
relação assinalada com

NS

, que não foi significante, ou seja, os Sistemas de Gestão

Colaborativos não influenciam diretamente o Relacionamento Comprador-Fornecedor de
maneira significativa. Por outro lado, os Sistemas de Gestão Colaborativos e o
Relacionamento Comprador-Fornecedor influenciam significativamente a Performance
(atentar para a diferença nos níveis de significância). As variáveis latentes de primeira
ordem associadas ao constructo Performance (de 2a ordem) mostraram-se significantes. As
relações assinaladas com um asterisco (*) tiveram seus valores iniciais fixados em 1 e,
portanto, não foram calculadas as significâncias das mesmas.

Figura 61: Modelo Estrutural - Sistemas de Gestão Colaborativos.

A Tabela 33 mostra os efeitos indiretos padronizados entre as variáveis η (eta). Por sua
vez, a Tabela 34 mostra os efeitos totais padronizados entre as variáveis eta. Não foi
observado efeito indireto significativo do uso dos Sistemas de Gestão Colaborativos na
Performance (via Relacionamento Comprador-Fornecedor). Por outro lado, as três subdimensões da Performance sofrem influência indireta significativa do uso de Sistemas
Colaborativos. Provavelmente, esta relação indireta significante ocorre via Performance.
Na totalização dos efeitos, a Performance e suas sub-dimensões são influenciadas pelo uso
de Sistemas Colaborativos significativamente. Entretanto, os Sistemas Colaborativos não
influenciam

significativamente

o

Relacionamento

Comprador-Fornecedor.

O

Relacionamento Comprador-Fornecedor mostrou relação significante com a Performance e
suas três sub-dimensões (os efeitos do Relacionamento com as sub-dimensões da
Performance são unicamente indiretos).

Tabela 33: Efeitos indiretos padronizados entre as variáveis eta.

Performance

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
do
Comprador

Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance do Comprador
Sistemas de Gestão Colaborativos
Relacionamento Comprador-Fornecedor

Sistemas de Gestão
Colaborativos
0,06NS
0,22**
0,22**
0,21**

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,35*
0,36*
0,34*

Tabela 34: Efeitos totais padronizados entre as variáveis eta.

Performance
Performance
Performance Financeira do Fornecedor
Performance Operacional do Fornecedor
Performance do Comprador
Sistemas de Gestão Colaborativos
Relacionamento Comprador-Fornecedor
* Significante a 0,01.
** Significante a 0,05.
NC
Significância não calculada.
NS
Não Significante Estatisticamente.

0,62NC
0,63*
0,60*

Performance
Financeira do
Fornecedor

Performance
Operacional do
Fornecedor

Performance
do
Comprador

Sistemas de Gestão
Colaborativos
0,35**
0,22**
0,22**
0,21**
0,11NS

Relacionamento
CompradorFornecedor
0,57*
0,35*
0,36*
0,34*

Ao observar os efeitos totais em relação à intensidade das relações, percebe-se que as
cargas padronizadas das três sub-dimensões da Performance são altas. A intensidade da
influência dos Sistemas Colaborativos na Performance e em suas sub-dimensões é baixa.
Por outro lado, a intensidade da carga padronizada da influência do Relacionamento
Comprador-Fornecedor na Performance é relativamente alta. Entretanto, a influência do
Relacionamento Comprador-Fornecedor nas sub-dimensões da Performance é mais baixa.

5.4 Índices de ajuste dos modelos estruturais

Segundo Hair Junior et al. (1998), avaliar o ajuste geral dos modelos de equações
estruturais não é uma tarefa tão simples e direta como acontece em outras técnicas
multivariadas, tais como a Regressão Múltipla, a Análise Discriminante ou até mesmo a
Análise Conjunta. A Modelagem de Equações Estruturais não tem um teste estatístico
único que melhor descreva a “força” de previsão de um determinado modelo. Desta forma,
pesquisadores desenvolveram algumas medidas que ao serem usadas conjuntamente,
servem para avaliar os resultados sob três perspectivas: ajuste geral, ajuste comparativo ao
modelo base e parcimônia do modelo. O uso de múltiplos índices é aconselhável, pois
fornece evidência convergente ao ajuste do modelo.
5.4.1 Medidas de Ajuste Absoluto
As medidas de ajuste absoluto determinam o grau em que o modelo (estrutural e de
medida) prevê a matriz de covariância ou correlação observada. As medidas absolutas
usadas neste trabalho são (definições de Hair Junior et al. 1998):

-

Qui-quadrado (χ2): compara se a matriz verdadeira e a prevista são
estatisticamente diferentes. Valores menores do qui-quadrado resultam em
maiores níveis de significância, ou seja, indicam que a matriz verdadeira não é
estatisticamente diferente da prevista;

-

Goodness-of-Fit Index (GFI): representa o grau geral de ajuste (quadrados dos
resíduos do modelo de previsão comparados com os obtidos a partir dos dados
reais). Varia de 0 (ajuste pobre) a 1 (ajuste perfeito). Não é um índice ajustado
conforme os graus de liberdade. Maiores valores indicam melhor ajuste, mas não

existe um nível absoluto estabelecido para aceitação dos modelos com base neste
índice;
-

Root Mean Square Residual (RMSR): é a média dos resíduos entre as matrizes
observadas e estimadas. Não há estabelecimento de níveis aceitáveis para
avaliação de modelos utilizando este índice, entretanto, quanto mais baixo,
melhor o ajuste;

-

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA): este indicador tenta
corrigir a tendência de o teste do qui-quadrado rejeitar modelos especificados
com grandes amostras. É a diferença entre as matrizes observada e estimada por
grau de liberdade. Os valores aceitáveis devem se situar abaixo de 0,08.

5.4.2 Medidas de Ajuste Incremental
Segundo Hair Junior et al. (1998), as medidas de ajuste incremental são aquelas que
comparam o modelo proposto com um modelo base, comumente chamado de modelo nulo,
que é um modelo sem relações estruturais. As medidas incrementais utilizadas nesta tese
são (definições de Hair Junior et al. 1998):

-

Normed Fit Index (NFI): este é um dos indicadores mais populares e representa
uma comparação relativa do modelo proposto com o modelo nulo. Varia de 0
(nenhum ajuste) a 1 (ajuste perfeito). Os valores recomendados são acima de
0,90;

-

Non- Normed Fit Index (NNFI): este índice combina uma medida de parcimônia
em um índice comparativo entre o modelo proposto e o modelo nulo. Varia de 0
a 1. Entretanto, este indicador pode apresentar valores acima de 1 ou abaixo de
zero por não ser um índice normalizado. Os valores recomendados situam-se
acima de 0,90;

-

Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI): é uma extensão do GFI ajustado pela
razão dos graus de liberdade do modelo proposto e os graus de liberdade do
modelo nulo. Os valores recomendados estão acima de 0,90.

5.4.3 Medidas de Ajuste Parcimonioso
As medidas de parcimônia relacionam as medidas de ajuste do modelo com o número
necessário estimado de coeficientes para alcançar determinado nível de ajuste. Neste
trabalho, será utilizado o qui-quadrado ajustado pelos graus de liberdade (χ2/gl). Para este
indicador, o limite inferior recomendado é de 1, enquanto o limite superior varia de 2 a 5.
A Tabela 35 traz os índices de ajuste comentados para os dois grupos de modelos
(Comunicação e Tecnologia de Informação).
O qui-quadrado, quando analisado sem relacioná-lo com os graus de liberdade de cada
modelo, traz poucas informações. Sendo assim, é melhor analisar o qui-quadrado ajustado,
cujos valores devem se situar entre 1 e 5 ou entre 1 e 2 (dependendo do nível de exigência
do pesquisador). Ao analisar o qui-quadrado ajustado dos oito modelos, percebe-se que em
nenhum deles foram obtidos valores maiores que 2. Entretanto, em dois dos modelos
(Feedback e EDI) foram obtidos valores do qui-quadrado ajustado menores que 1, o que
indica que tais modelos são saturados. Nestes modelos, o valor do qui-quadrado é menor
que o número de graus de liberdade do modelo. Em modelos saturados sempre há perfeito
ajuste dos dados, o que não é desejável do ponto de vista científico, pois esta situação é
pouco informativa.
Em relação ao índice absoluto GFI, pode-se verificar que em todos os modelos foram
encontrados valores altos. Apesar de não existir um valor estabelecido para aceitação de
modelos com base neste índice, quanto mais próximo de 1, melhor o ajuste.
Já os índices RMSR e RMSEA, quanto mais baixos forem os seus valores, melhor o ajuste.
Para o RMSR não há um limite fixado para aceitação de modelos, já para o RMSEA, os
valores aceitáveis devem se situar abaixo de 0,08 (nas posturas mais conservadoras).
Existem autores que estabelecem este limite em 0,05. Considerando o limite de 0,08, todos
os modelos mantiveram-se em uma faixa aceitável de valores. Deve-se destacar que os
modelos Feedback e EDI apresentaram valores de RMSEA iguais a zero devido à
saturação de tais modelos, conforme já comentado.

Tabela 35: Avaliação do ajustamento global dos modelos.

λ2
GFI
RMSR
RMSEA
NFI
AGFI
NNFI

84,41
0,98
0,08
0,00
0,96
0,98
1,01

Compart.
Informações
141,28
0,97
0,09
0,05
0,93
0,96
0,98

λ2/gl

0,86

1,25

Feedback
Medidas
Absolutas
Medidas
Incrementais
Medida
Parcimoniosa

Comunicação
Convencional
219,44
0,96
0,10
0,07
0,90
0,95
0,96

Comunicação
Fax/carta
106,65
0,98
0,09
0,03
0,94
0,97
0,99

Comunicação
Eletrônica
211,00
0,97
0,10
0,08
0,90
0,96
0,95

1,49

1,09

1,64

85,60
0,99
0,07
0,00
0,95
0,98
1,01

Sistemas
Transacionais
149,51
0,99
0,07
0,01
0,94
0,99
1,00

Sistemas
Colaborativos
107,78
0,99
0,07
0,03
0,94
0,98
0,99

0,87

1,02

1,09

EDI

O NFI, o AGFI e o NNFI, de acordo com a literatura, devem assumir valores acima de
0,90; o que foi respeitado em todos os modelos. É importante destacar que o NNFI
apresentou valores acima de 1 para alguns modelos, pelo fato de o índice ser uma medida
não normalizada. No caso dos índices normalizados, como por exemplo, o NFI, os valores
não devem se situar abaixo de 0 ou acima de 1.
Portanto, apesar das limitações descritas, considera-se que, de maneira geral, o ajustamento
do modelo pelos índices analisados foi satisfatório.

5.5 Teste de Hipóteses

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, quatro dos cinco constructos do
Relacionamento Comprador-Fornecedor foram descartados por motivos já explicados
anteriormente. Os constructos retirados foram Confiança, Cooperação, Conflitos e
Resolução de Conflitos. O único constructo relacionado ao Relacionamento CompradorFornecedor que não foi retirado foi o constructo Comprometimento. Ainda assim, alguns
itens que formavam o constructo foram eliminados, itens estes representantes do
comprometimento da empresa compradora. Sendo assim, as hipóteses H1a, H1b, H1c, H1d e
H1e foram consideradas inconclusivas, pois não foram testadas em nenhum dos modelos e
o constructo passou a ser representado exclusivamente pelo Comprometimento do
Fornecedor. Também foram consideradas inconclusivas as duas hipóteses relacionadas à
Comunicação Geral (H3b e H4b), pois este constructo também foi eliminado na fase de
validação e purificação das escalas. Além destas, as hipóteses referentes aos Sistemas de
Gestão para o Apoio à Tomada de Decisão (H6c e H7c) também não foram testadas devido à
alta multicolinearidade entre todos os itens do constructo Sistemas de Gestão para o Apoio
à Tomada de Decisão e, portanto, foram consideradas inconclusivas.
Em relação ao outro constructo de 2a ordem – Performance - em todos os modelos foi
verificada a aceitação da hipótese de que o mesmo é formado pelos constructos de primeira
ordem: Performance Financeira do Fornecedor, Performance Operacional do Fornecedor,
Performance Financeira do Comprador e Performance Operacional do Comprador.
Entretanto, é importante ressaltar que para os modelos de Tecnologia de Informação (EDI,
Sistemas de Gestão Transacionais, Sistemas de Gestão Colaborativos), a Performance do

Comprador não foi separada nos dois constructos: Financeiro e Logístico. Os itens
referentes à Performance Financeira e à Performance Operacional permaneceram juntos
em um único constructo denominado Performance do Comprador (exceto o item 9, que foi
excluído destes modelos).
A hipótese de que o Relacionamento Comprador-Fornecedor influencia a Performance foi
aceita em todos os modelos com 0,01 de significância. Apenas no Modelo de
Compartilhamento de Informações a hipótese foi aceita com menor significância (0,1).
O Feedback, o Compartilhamento de Informações e a Periodicidade da Comunicação
Convencional mostraram influência estatisticamente significante no Relacionamento
Comprador-Fornecedor. Já a Periodicidade da Comunicação por fax/carta, a Periodicidade
da Comunicação por Meio Eletrônico, o EDI, os Sistemas de Gestão Transacionais e os
Sistemas de Gestão Colaborativos não mostraram influência estatisticamente significante
no Relacionamento Comprador-Fornecedor.
As influências diretas do Feedback, da Periodicidade da Comunicação Convencional, do
EDI e dos Sistemas de Gestão Transacionais na Performance foram rejeitadas. Já as
influências diretas do Compartilhamento de Informações, da Periodicidade da
Comunicação por fax/carta, da Periodicidade da Comunicação por meio Eletrônico e do
uso de Sistemas de Gestão Colaborativos na Performance foram estatisticamente
significantes (com níveis de significância diferentes em cada caso).
O Quadro 18 apresenta uma síntese das hipóteses estabelecidas no início do trabalho e os
resultados dos testes das mesmas.

Quadro 18: Resultados dos testes de hipóteses.
Feedback

Conteúdo
Compart.

Period.
Convenc.

Period.
Fax/carta

Period.
Eletrônica

EDI

Sist.
Trans.

Sistemas
Colaborat.

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

H2b: A Performance é um constructo constituído
por Performance Operacional do Comprador

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

H2c: A Performance é um constructo constituído
por Performance Financeira do Fornecedor

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

H2d: A Performance é um constructo constituído
por Performance Operacional do Fornecedor

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

H3a: A Periodicidade influencia positivamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Verificada
0,01

Rejeitada

Rejeitada

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

H3b: A Comunicação Geral influencia
positivamente o Relac. Comprador-Fornecedor

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Verificada
0,01

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Verificada
0,01

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Hipóteses
H1a: O Relacionamento Comprador-Fornecedor
é um constructo multidimensional e influencia a
Cooperação
H1b: O Relacionamento Comprador-Fornecedor
é um constructo multidimensional e influencia a
Confiança
H1c: O Relacionamento Comprador-Fornecedor
é um constructo multidimensional e influencia
os Conflitos
H1d: O Relacionamento Comprador-Fornecedor
é um constructo multidimensional e influencia a
Resolução de Conflitos
H1e: O Relacionamento Comprador-Fornecedor
é um constructo multidimensional e influencia o
Comprometimento
H2a: A Performance é um constructo constituído
por Performance Financeira do Comprador

H3c: O Feedback influencia positivamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor
H3d: O Conteúdo Compartilhado influencia
positivamente o Relac. Comprador-Fornecedor

Continuação do Quadro 18.
Feedback

Conteúdo
Compart.

Period.
Convenc.

Period.
Fax/carta

Period.
Eletrônica

EDI

Sist.
Trans.

Sistemas
Colaborat.

H4a: A Periodicidade influencia positivamente a
Performance

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Rejeitada

Verificada
0,05

Verificada
0,1

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

H4b: A Comunicação Geral influencia
positivamente a Performance

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

H4c: O Feedback influencia positivamente a
Performance

Rejeitada

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

H4d: O Conteúdo Compartilhado influencia
positivamente a Performance

Não testada
neste modelo

Verificada
0,05

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

H5: O Relacionamento Comprador-Fornecedor
influencia positivamente a Performance

Verificada
0,01

Verificada
0,1

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

Verificada
0,01

H6a: O EDI influencia positivamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor
H6b: Os Sistemas de Gestão Transacionais
influenciam positivamente o Relacionamento
Comprador-Fornecedor
H6c: Os Sistemas de Gestão de Apoio à Tomada
de Decisão influenciam positivamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor
H6d: Os Sistemas Colaborativos influenciam
positivamente o Relacionamento CompradorFornecedor
H7a: O EDI influencia positivamente a
Performance

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Rejeitada

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Rejeitada

Não testada
neste modelo

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Rejeitada

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Rejeitada

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Rejeitada

Não testada
neste modelo

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Inconclusiva

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Não testada
neste modelo

Verificada
0,05

Hipóteses

H7b: Os Sistemas de Gestão Transacionais
influenciam positivamente a Performance
H7c: Os Sistemas de Gestão de Apoio à Tomada
de Decisão influenciam positivamente a
Performance
H7d: Os Sistemas Colaborativos influenciam
positivamente a Performance

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo sintetiza os resultados obtidos no capítulo anterior visando a apresentar
sucintamente as conclusões que podem ser traçadas, além das limitações que permeiam
esta pesquisa e algumas perspectivas de trabalhos futuros.

6.1 Contribuições e Conclusões

O trabalho apresenta contribuições sob o ponto de vista teórico e prático. Sob o ponto de
vista teórico, deve-se ressaltar que os dados foram cuidadosamente analisados, seguindo
embasamento metodológico vastamente utilizado na literatura nacional e internacional.
Portanto, acredita-se que as conclusões obtidas, amplamente embasadas teórica e
metodologicamente, constituem um material relevante para compor a literatura sobre o
tema pesquisado. Sob o ponto de vista prático, é importante lembrar que a amostra de
fornecedores da Empresa Alfa pesquisada foi bastante representativa (79% de retorno dos
questionários enviados aos fornecedores da empresa), ou seja, os resultados foram obtidos
com base na opinião da maioria dos fornecedores. Portanto, as conclusões obtidas podem
ser úteis no direcionamento de ações a serem tomadas por ambas as partes envolvidas na
pesquisa (Empresa Alfa e seus fornecedores).
É importante ressaltar que todas as hipóteses do Quadro 18 se referem aos efeitos diretos
entre os constructos. Além disso, o teste de hipótese considera apenas a significância
estatística da relação. Sendo assim, é importante, além de analisar os testes de hipóteses,
considerar os efeitos indiretos, bem como a força das relações (descritos no item 5.3). A
seguir, apresenta-se uma síntese dos resultados já comentados no Capítulo 5 comparandoos com alguns resultados encontrados na literatura. É válido lembrar que apesar de as
hipóteses desta pesquisa serem semelhantes às de alguns autores citados, são utilizados
diferentes grupos de itens para representação de cada constructo. Além disso, quando há
constructos de 2a ordem nos modelos, na maioria das vezes os autores consideram
dimensões diferentes para representarem tais constructos. Sendo assim, cada trabalho
guarda particularidades que devem ser levadas em consideração (no Capítulo 2 foram
expostos alguns modelos retirados da literatura, no Capítulo 3 foi definido o modelo
conceitual desta tese e no Capítulo 5, pode-se observar os modelos efetivamente

considerados nesta tese. Os modelos apresentados no Capítulo 3 são diferentes dos
modelos do Capítulo 5, pois todos os itens e suas dimensões passaram por processo de
validação, o que levou à eliminação de alguns itens e até mesmo de constructos inteiros). A
seguir, são apresentados os principais resultados da pesquisa.
Em relação ao Feedback, pode-se concluir que:
-

o Feedback exerce forte influência direta e positiva no Relacionamento
Comprador-Fornecedor. Prahinski e Benton (2004) também concluiram que o
Feedback influencia positivamente o Relacionamento Comprador-Fornecedor.
Anderson e Weitz (1992) concluiram que a comunicação aberta e bi-direcional leva
ao aumento do comprometimento na cadeia de suprimentos tanto da empresa
fabricante quanto da empresa distribuidora. Mohr et al. (1996) concluiram que a bidirecionalidade (um dos aspectos considerados pelos autores como componentes da
comunicação

colaborativa)

tem

um

efeito

mais

forte

e

positivo

no

comprometimento dos membros da cadeia de suprimentos sob baixos níveis de
controle de fabricação do que sob altos níveis de controle. Vale lembrar que nesta
tese, o Relacionamento Comprador-Fornecedor foi reduzido a uma única dimensão,
o Comprometimento do Fornecedor. (Para visualizar os itens utilizados para
representar o Comprometimento do Fornecedor, vide Apêndice 01);
-

o Feedback não influencia diretamente a Performance. No trabalho de Prahinski e
Benton (2004), a hipótese de que o Feedback influencia direta e positivamente a
Performance do Fornecedor foi rejeitada;

-

o Feedback exerce influência indireta positiva mediana na Performance conjunta da
empresa compradora e fornecedora (via Relacionamento Comprador-Fornecedor) e
baixa nas sub-dimensões da Performance. No trabalho de Prahinski e Benton
(2004) não houve comentários sobre o efeito indireto do Feedback na Performance.

Em relação ao Compartilhamento de Informações tanto da empresa compradora para seus
fornecedores como o inverso, as principais conclusões foram:

-

o Compartilhamento de Informações exerce forte influência direta e positiva no
Relacionamento Comprador-Fornecedor. Cannon e Perreault Junior (1999)
concluiram que nas relações onde o Compartilhamento de Informações se mostrou
mais significativo, a firma compradora reportou ter um alto grau de confiança no
fornecedor. A confiança era uma das dimensões do modelo conceitual a ser testado
nesta tese. Entretanto, tal dimensão foi eliminada no processo de validação das
escalas;

-

o Compartilhamento de Informações exerce forte influência positiva na
Performance (considerando a composição dos efeitos diretos e indiretos, via
Relacionamento Comprador-Fornecedor) e baixa influência positiva nas subdimensões da Performance. Walton e Marucheck (1997) concluiram que o
compartilhamento de algumas informações, tais como planos de produção e de
capacidade, está associado com o aprimoramento da performance na entrega.
Entretanto, para os mesmos autores, o compartilhamento de previsões pelo
comprador ou o compartilhamento de informações de produção pelo fornecedor
está associado a baixas performances de entrega.

Mohr et al. (1996), concluiram que a freqüência da comunicação (um dos aspectos do
constructo

denominado

por

eles

de

comunicação

colaborativa)

influencia

o

comprometimento dos membros da cadeia de suprimentos, principalmente sob baixos
níveis de controle de fabricação. Entretanto, os autores não especificaram o meio utilizado
na comunicação. Neste trabalho, após a realização de uma Análise Fatorial Exploratória, a
Periodicidade da Comunicação foi dividida em: periodicidade por meios convencionais,
por fax/carta e por meio eletrônico.
Em relação à Periodicidade da Comunicação Convencional entre empresa compradora e
seus fornecedores, pode-se dizer que:
-

a Periodicidade da Comunicação Convencional exerce baixa influência direta e
positiva no Relacionamento Comprador-Fornecedor;

-

a Periodicidade da Comunicação Convencional não influencia diretamente a
Performance e exerce uma baixa influência indireta (via Relacionamento
Comprador-Fornecedor) positiva na mesma. Entretanto, ao analisar a combinação
dos efeitos diretos e indiretos, a influência da Periodicidade da Comunicação
Convencional na Performance não é estatisticamente significante;

-

a Periodicidade da Comunicação Convencional não influencia nenhuma das subdimensões da Performance.

Em relação à Periodicidade da Comunicação por fax/carta entre empresa compradora e
seus fornecedores, pode-se dizer que:
-

a Periodicidade da Comunicação por fax/carta não influencia diretamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor;

-

A Periodicidade da Comunicação por fax/carta exerce baixa influência direta
positiva na Performance e não a influencia indiretamente (via Relacionamento
Comprador-Fornecedor). Portanto, ao analisar a combinação dos efeitos diretos e
indiretos, a influência da Periodicidade da Comunicação por fax/carta na
Performance não é estatisticamente significante;

-

A Periodicidade da Comunicação por fax/carta exerce uma baixa influência indireta
na Performance Financeira do Comprador e na Performance Operacional do
Comprador (via Performance). A influência indireta na Performance do Fornecedor
(tanto operacional quanto financeira) não se mostrou estatisticamente significante.

Em relação à Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico entre empresa
compradora e seus fornecedores, pode-se dizer que:
-

A Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico não influencia diretamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor;

-

A Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico exerce uma baixa influência
direta positiva na Performance e não exerce influência indireta na mesma. Sendo
assim, somando os efeitos indiretos (que não são significantes) e diretos, o efeito
total da Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico na Performance não é
estatisticamente significante;

-

A Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico não exerce influência
estatisticamente significante em nenhuma das sub-dimensões da Performance.

Em relação ao EDI, as seguintes conclusões podem ser citadas:
-

O uso do EDI não influencia diretamente o Relacionamento CompradorFornecedor nem a Performance. Vijayasarathy e Robey (1997) concluiram que o
uso do EDI aprimora a cooperação entre as partes envolvidas na comunicação. A
cooperação era um dos constructos de 1a ordem que representariam o constructo de
2a ordem (Relacionamento Comprador-Fornecedor). Entretanto, esta dimensão foi
excluída do modelo após o processo de validação das escalas;

-

O uso de EDI não influencia indiretamente a Performance (via Relacionamento
Comprador-Fornecedor) nem as suas sub-dimensões. Walton e Marucheck (1997)
concluiram que o tempo em que as empresas usam o EDI com determinado
fornecedor influencia negativamente a performance de entrega. Entretanto, os
mesmos autores concluiram que o número de fornecedores que usam EDI
influencia positivamente a performance de entrega. É preciso lembrar que, nesta
tese, o EDI foi mensurado de acordo com o grau de utilização do mesmo para a
troca de informação em alguns processos envolvendo o comprador e o fornecedor.

O uso de Sistemas de Gestão Transacionais foi mensurado de acordo com o grau de
utilização de alguns sistemas transacionais por parte da empresa fornecedora. As
conclusões foram:

-

O uso dos Sistemas de Gestão Transacionais não influencia diretamente o
Relacionamento Comprador-Fornecedor nem a Performance;

-

O uso de Sistemas de Gestão Transacionais não influencia indiretamente a
Performance (via Relacionamento Comprador-Fornecedor) nem as suas subdimensões (via Relacionamento ou via Performance). Laframboise e Reyes (2005)
testaram especificamente a influência do uso de ERP´s na posição competitiva e
performance e concluiram que a utilização de sistemas ERP´s influencia a posição
competitiva e a performance indiretamente através de interações com outros
recursos. A influência direta do uso de ERP´s na performance não foi comprovada
pelos autores.

Em relação ao uso de Sistemas de Gestão Colaborativos, as seguintes conclusões podem
ser traçadas:
-

O uso de Sistemas Colaborativos não influencia diretamente o Relacionamento
Comprador-Fornecedor;

-

O uso de Sistemas Colaborativos exerce baixa influência positiva direta na
Performance e não exerce influência indireta na mesma. A influência total
(somando os efeitos diretos e indiretos) dos Sistemas Colaborativos na Performance
é baixa. Nas sub-dimensões da Performance há influência, entretanto, ela é ainda
mais baixa que na Performance conjunta. Petersen et al. (2005) concluiram que o
planejamento colaborativo estruturado e não estruturado influenciam positivamente
a Performance do Fornecedor. Por sua vez, Corsten e Felde (2005) concluiram que
quanto maior é o nível de colaboração da empresa compradora com seus
fornecedores maior é a performance financeira da empresa compradora. Nenhum
destes autores considerou sistemas específicos de gestão colaborativa como foi
considerado nesta pesquisa.

Ao retomar os objetivos específicos deste trabalho, das dimensões da Comunicação
inicialmente estabelecidas (Feedback, Comunicação Geral, Compartilhamento de

Informações e Periodicidade da Comunicação), três se mantiveram. O Constructo
Comunicação Geral foi eliminado. É importante ressaltar que ao realizar a Análise Fatorial
Exploratória, a dimensão Periodicidade da Comunicação subdividiu-se em três dimensões:
Periodicidade da Comunicação por meios Convencionais, Periodicidade da Comunicação
por fax/carta e Periodicidade da Comunicação por meio eletrônico. A Análise Fatorial
Exploratória também sinalizou uma separação do compartilhamento de informações por
parte do fornecedor e por parte do comprador. Entretanto, os modelos estruturais não se
ajustaram bem, tratando o constructo desta maneira. Sendo assim, o compartilhamento de
informações foi considerado como um único constructo, e os modelos estruturais
apresentaram ajustes razoáveis. Além disso, vale destacar que mesmo nas dimensões que
permaneceram nos modelos finais, vários indicadores foram eliminados após o processo de
validação e purificação das escalas (vide Apêndice 01).
Das dimensões da Tecnologia da Informação que seriam tratadas nesta pesquisa (EDI,
Sistemas Transacionais, Sistemas de Apoio à Decisão e Sistemas Colaborativos), apenas os
Sistemas de Apoio à Decisão não foram considerados nos modelos estruturais devido à alta
colinearidade entre todos os seus itens. A Análise Fatorial Exploratória também sugeriu
uma separação dos Sistemas Colaborativos em dois grupos: Sistemas Colaborativos de
Gestão de Estoques (VMI e CMI) e outros Sistemas Colaborativos. Entretanto, os modelos
estruturais não se ajustaram bem quando considerada tal separação. Sendo assim, a
exemplo do caso anterior, os modelos estruturais foram testados considerando apenas um
constructo denominado Sistemas de Gestão Colaborativos. É importante ressaltar que em
cada uma das dimensões de TI que permaneceram nos modelos finais, alguns indicadores
foram eliminados (vide Apêndice 01).
Não foi possível trabalhar com o constructo Relacionamento Comprador-Fornecedor e as
cinco dimensões que seriam consideradas nesta pesquisa - Confiança, Cooperação,
Conflitos, Resolução de Conflitos e Comprometimento. Todos os indicadores das quatro
primeiras dimensões citadas foram eliminados no processo de validação e purificação das
escalas. Após a Análise Fatorial Exploratória, o Comprometimento foi dividido em
Comprometimento do Fornecedor e Comprometimento do Comprador, mas apenas o
primeiro se manteve para as análises finais. Desta forma, o constructo Relacionamento
Comprador-Fornecedor foi representado apenas pelo Comprometimento do Fornecedor.

A proposta de considerar o constructo Performance com quatro dimensões (Performance
Financeira do Fornecedor, Performance Operacional do Fornecedor, Performance
Financeira do Comprador e Performance Operacional do Comprador) para os modelos de
Comunicação foi satisfatória. Para os modelos de TI, foram consideradas três dimensões
(Performance Financeira do Fornecedor, Performance Operacional do Fornecedor,
Performance do Comprador). Apenas alguns indicadores de Performance foram eliminados
nos dois grupos de modelos (vide Apêndice 01).
Conforme os comentários realizados no início deste Capítulo, ao verificar a influência das
dimensões consideradas antecedentes do Relacionamento e da Performance (Comunicação
e TI) no Relacionamento Comprador-Fornecedor e na Performance, é interessante destacar
que a grande maioria das variáveis exógenas analisadas (Feedback, Compartilhamento de
Informações,

Periodicidade

da

Comunicação

Convencional,

Periodicidade

da

Comunicação por fax/carta, Periodicidade da Comunicação por Meio Eletrônico e
Sistemas de Gestão Colaborativos) exerce algum tipo de influência no Relacionamento
Comprador-Fornecedor (que ficou reduzido ao Comprometimento do Fornecedor) e/ou na
Performance. Esta influência pode ser direta e/ou indireta, bem como pode ter intensidades
variadas. Apenas as variáveis exógenas EDI e Sistemas de Gestão Transacionais não se
mostraram estatisticamente significantes em suas relações com o Relacionamento e
Performance. Importante destacar ainda que as sub-dimensões da Performance sofrem
baixa influência indireta positiva (via Relacionamento Comprador-Fornecedor e/ou via
Performance) das variáveis exógenas: Feedback, Compartilhamento de Informações e
Sistemas de Gestão Colaborativos (cargas padronizadas variando de 0,21 a 0,46). Já as
variáveis exógenas: Periodicidade da Comunicação Convencional, Periodicidade da
Comunicação por Meio Eletrônico, EDI, Sistemas de Gestão Transacionais não exercem
influência indireta estatisticamente significante nas sub-dimensões da Performance. A
variável exógena: Periodicidade da Comunicação por fax/carta exerce uma influência
indireta muito baixa apenas em duas sub-dimensões da Performance: Performance
Financeira e Performance Operacional do Comprador (0,14 e 0,16; respectivamente). Nas
outras sub-dimensões a relação indireta não é estatisticamente significante.
Finalmente, é importante destacar a influência do Relacionamento Comprador-Fornecedor
na Performance. Em todos os modelos (exceto no modelo de Compartilhamento de
Informações), o Relacionamento Comprador-Fornecedor apresentou influência direta e

positiva relativamente alta na Performance (cargas padronizadas variando de 0,47 a 0,63).
No Modelo de Compartilhamento de Informações, a influência direta e positiva do
Relacionamento Comprador-Fornecedor na Performance foi baixa (0,29). Prahinski e
Benton (2004) rejeitaram a hipótese de que a relação comprador-fornecedor influencia
positivamente a performance do fornecedor. Entretanto, ressalta-se mais uma vez que no
trabalho de Prahinski e Benton (2004), o relacionamento, após a validação das escalas, foi
considerado como tendo duas dimensões (cooperação e comprometimento da empresa
compradora). Por outro lado, os autores concluiram que o comprometimento do fornecedor
com a firma compradora influencia positivamente a performance do fornecedor. Nesta
tese, o relacionamento foi reduzido ao comprometimento do fornecedor. Sendo assim, as
conclusões relacionadas a esta questão são semelhantes às conclusões de Prahinski e
Benton (2004). Este é um claro exemplo de que as hipóteses estabelecidas pelos mais
diversos autores devem ser compreendidas detalhadamente, pois diferentes autores podem
trabalhar com uma mesma denominação para expressar algo de diferente significado ou
abrangência; ou o contrário, denominações diferentes, mas que possuem o mesmo
significado.
A influência indireta do Relacionamento Comprador-Fornecedor nas sub-dimensões da
Performance teve cargas predominantemente muito baixas em alguns modelos – Feedback
e Compartilhamento de Informações (cargas variando de 0,16 a 0,32) e cargas
predominantemente baixas em outros – Periodicidade da Comunicação Convencional,
Periodicidade da Comunicação por fax/carta, Periodicidade da Comunicação por Meio
Eletrônico, EDI, Sistemas de Gestão Transacionais, Sistemas de Gestão Colaborativos
(cargas variando de 0,30 a 0,42). No modelo de Compartilhamento de Informação, a
Performance Operacional do Fornecedor não se mostrou indiretamente influenciada pelo
Relacionamento Comprador-Fornecedor.

6.2 Limitações

Esta pesquisa apresenta algumas limitações que precisam ser destacadas. Primeiramente, é
preciso lembrar que todas as respostas foram dadas pelas empresas fornecedoras. Como
havia perguntas relacionadas aos fornecedores e também à empresa compradora, um ponto

de reflexão sobre esta limitação é se os fornecedores respondentes realmente tinham o
conhecimento adequado para responderem sobre as questões relacionadas à empresa
compradora. Por isso, deve-se deixar bem claro que todas as relações causais verificadas
refletem opiniões emitidas pelos fornecedores da Empresa Alfa. Além disso, é importante
destacar que mesmo sendo um trabalho quantitativo, há bastante subjetividade no mesmo,
pois todas as relações traçadas basearam-se em percepções dos respondentes. A percepção
não é algo fácil de mensurar em uma pesquisa onde o contato entre respondente e
pesquisador foi pequeno. Esta impessoalidade do trabalho pode levar a interpretações
diferentes por parte dos respondentes acerca de uma mesma questão, o que pode resultar
em problemas nas respostas utilizadas como base das análises realizadas.

6.3 Perspectivas de trabalhos futuros

O questionário enviado aos fornecedores da Empresa Alfa continha 106 itens. Destes,
vários foram desconsiderados nesta pesquisa para seguir o procedimento metodológico
necessário para aplicação da técnica estatística utilizada. Entretanto, acredita-se que estes
indicadores e as respectivas respostas dadas pelos fornecedores possam ser utilizados em
trabalhos futuros para testar modelos alternativos que considerem relações diferentes das
estabelecidas nesta pesquisa. Além disso, poder-se-ia se tentar segmentar as empresas de
acordo com algum critério para verificar a influência das variáveis exógenas em cada tipo
de segmento estabelecido. Outra sugestão é que sejam consideradas respostas não só dos
fornecedores, mas de distintos compradores a fim de detectar tipos diferentes de relações
entre os dois tipos de empresas. Uma outra possibilidade seria a empresa compradora
responder um questionário para cada um de seus fornecedores para que se possa fazer
algum tipo de comparação entre as respostas dadas pelas diferentes empresas sobre as
mesmas questões.
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