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Resumo 
 
Este estudo tem por objetivo verificar as associações existentes entre as variáveis relacionadas à 
orientação da cadeia de suprimentos e desempenho do fornecedor. Foram analisadas 63 
indústrias do ramo automotivo. O desempenho de seus fornecedores, bem como as relações de 
fornecimento praticadas, foram mensuradas com uso de escala Likert de 7 pontos.  O método 
estatístico utilizado foi a análise de correlações de Spearman. Verificou-se que existem 
associações significativas para determinadas variáveis de fornecimento a 1 e 5% de significância, 
o que sugere uma relação cada vez mais próxima entre fornecedores e compradores na indústria 
automotiva nacional. 
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Abstract 
 
This research aims to verify the associations between supply chain orientation and supplier 
performance. The supplier performance, as well its supplying practices, were measured using a 7 
point- Likert scale and the statistic method used was the Spearman correlation analysis. It was 
found that there are significant associations between to supply orientation variables and suppliers 
performance variables (significant at 1% and 5%), what suggests a strong  relationship between 
suppliers and buyers in the Braziliam automotive industry. 
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Introdução 
 
 A indústria automotiva é um dos setores mais importantes da economia brasileira e tem se 

desenvolvido nos últimos anos, alcançando volumes de produção significativos. De acordo com 

os números da ANFAVEA (2006), a produção de veículos em 2005 foi de 2,45 milhões de 

unidades, resultado 10,7% superior ao registrado em 2004 (2,21 milhões de unidades produzidas). 

O setor continua a passar por modificações na sua estrutura, com a consolidação de alguns 

segmentos e empresas de atuação mundial ampliando sua ação no país. Neste processo de 

reestruturação, houve um aumento significativo de participação de mercado de determinadas 

empresas fornecedoras, o que não pode mais ser visto só em termos de componentes, mas 

também da capacidade de fornecer sistemas.  

 Devido às mudanças em curso, para as empresas fornecedoras de autopeças é indispensável 

o enfrentamento dos problemas causados pelas pressões para a redução de custos e de preços, 

aumento da produtividade com sensível melhoria da qualidade, além, é claro, da abertura de 

mercado e conseqüente aumento da concorrência internacional. As empresas fornecedoras são 

pressionadas pelas montadoras a se inserirem numa política de redução de custos, busca de 

qualidade, investimentos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e outras responsabilidades e 

atribuições dentro da cadeia produtiva, assim como em estratégias complementares de global 

sourcing e montagem de uma rede de fornecedores localizada nas proximidades de suas plantas.  
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 Em vista desta conjuntura, este estudo se propõe a analisar a associação entre as variáveis 

envolvidas no desempenho do fornecedor e comprador e na orientação estratégica da gestão da 

cadeia de suprimentos.  

 
Fundamentação teórica 
 
 Nesta revisão da literatura, serão discorridos aspectos da indústria automotiva nacional e 

sua cadeia de suprimentos, a orientação do gerenciamento da cadeia, os desempenhos do 

fornecedor e comprador e suas relações.  

 
A indústria automotiva nacional  
 
 A história do setor no Brasil teve início em 1919, quando uma unidade da Ford Motor 

Company instalou-se no ABC paulista. Em 1925, a General Motors seguiu os mesmos passos. 

Após um longo período de crise nos anos 80, nos anos 90 surge um novo cenário de abertura 

comercial e formação de blocos regionais. A multiplicação de pólos industriais com a vinda de 

novas montadoras num total de 17 novas fábricas colocou o Brasil entre os principais produtores 

mundiais.  

 Em relação às montadoras no Brasil, verifica-se nos últimos anos a inauguração de grandes 

plantas das principais montadoras, notadamente fora de São Paulo, considerado o principal 

centro industrial do país. Em 1992, a Peugeot inaugura sua fábrica em Resende – RJ, onde fabrica 

hoje os modelos 206 e 307. A Honda inaugura sua fábrica de automóveis em Sumaré em outubro 

de 1997. Em abril de 1999, a fábrica da Daimler-Chrysler de Juiz de Fora, Minas Gerais, produz 

os automóveis Mercedes-Benz Classe A. Ainda em 1999, a Volkswagen e a Renault inauguraram 

as suas fábricas em São José dos Pinhais no Paraná. A Toyota, no Brasil desde 1958, em 

setembro de 1998 inaugura sua segunda fábrica, em Indaiatuba-SP. A Ford, juntamente com mais 

de 30 fornecedores, inaugura em outubro de 2001 o Complexo Industrial Ford Nordeste no 

município de Camaçari – BA. No ano anterior, a GM já havia inaugurado o Complexo Industrial 

de Gravataí , no Rio Grande do Sul. 

 Os reflexos das mudanças ocorridas na indústria automobilística foram significativos sobre 

o setor de autopeças, formado por empresas bastante diferenciadas em capacitação tecnológica, 

gestão, padrões de qualidade e produtividade. Com a abertura da economia, propiciada pelo 

governo no início da década de 90, o impacto foi bastante sentido no setor, uma vez que vinha de 

um período de vendas reduzidas e de práticas de repasse dos custos para os preços finais, como 
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também de baixo investimento em tecnologia e em modernização dos métodos de produção, 

apesar de algumas empresas se destacarem com relação às duas últimas variáveis (SINDIPEÇAS, 

2005). 

 O novo arranjo trouxe o conceito de supply chain management com vistas à otimização da 

cadeia de valores (WOOD apud MADRUGA, 2000). Di Serio e Santos (2005, p.65) afirmam que 

“na contramão das montadoras, a cadeia de suprimentos, devido à falta de investimentos no 

setor, não acompanhou o ritmo do aumento de capacidade, permanecendo em níveis limítrofes, 

suficientes apenas.”  

 Desta forma, a busca por maior eficiência não depende somente do esforço isolado de uma 

empresa, mas de todas aquelas que pertencem à cadeia de suprimentos. Di Serio e Santos (2005) 

também afirmam que a indústria automobilística vem sofrendo constantes alterações ao longo 

dos anos. Segundo os autores, a volatilidade das vantagens competitivas e a crescente pressão da 

concorrência imprimiram à cadeia automotiva alterações estruturais. Montadoras após 

desenvolverem competências na área de autopeças promoveram spin-offs e passaram a atuar como 

empresas independentes de suas origens. A partir daí, nascem os níveis de fornecimento da 

indústria automotiva, ou tiers. Estudar a cadeia automotiva característica dos tiers automotivos é 

compreender de fato o conjunto automotivo como um todo.  

 Como descrição da cadeia automotiva, será utilizada a seguinte nomenclatura, com as 

devidas adaptações daquela utilizada por Di Serio e Santos (2005): 

Ø Tier 1 ou F1: é o primeiro elo, ou seja, os fornecedores diretos das montadoras mantendo 
com estas  relacionamento constante. Em geral é composto por grandes fabricantes de 
itens chave do veículo (ex.vidros, pára-choques) ou dissidentes (joint-ventures) que tomam a 
função de sistemistas (ex. montagem de painéis do veículo e sistema integrado pelo motor 
e transmissão). Até mesmo fornecedores de matérias-primas para atividades ainda 
verticalizadas pela indústria (ex. autotintas).   

Ø Tier 2 ou F2: é o segundo elo, composto pelos fabricantes de componentes ou 
subsistemas a serem fornecidos diretamente para o elo principal.  

Ø Tier 3 ou F3: é o terceiro elo, formado por fabricantes de componentes ou fornecedores 
de matérias-primas para as empresas do nível seguinte, o F2. 

 Esta cadeia está representada da seguinte maneira, de acordo com o questionário enviado 

aos respondentes.  
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Figura 1: Modelo de cadeia automotiva  
Fonte: Os autores. 
 
Gestão da cadeia de suprimentos automotiva 
 
 Shin, Collier e Wilson (2000) descrevem quatro principais características que juntas definem 

o ambiente operacional em que fornecedores e compradores interagem.  São elas: foco na 

qualidade para seleção de fornecedores, relacionamento de longo-prazo, participação em 

desenvolvimentos de produtos e base reduzida de fornecedores. Cada uma destas características 

será discutida em detalhes a seguir. 

Foco na qualidade para seleção de fornecedores 
 
 Baxter et al (1989) identificaram algumas práticas na cadeia de suprimentos com foco sobre 

a questão da qualidade. Os autores indicam que um aspecto importante a considerar são os 

detalhes sobre os padrões de qualidade a seguir dados pela companhia compradora com os quais 

o fornecedor cumpre, porém, ela mesma não o faz. A interpretação de padrões de qualidade para 

alguns itens pode ser bastante subjetiva. 

 Em seus estudos sobre seleção de fornecedores, De Toni e Nassimbeni (1999) corroboram, 

através de dados quantitativos, que a habilidade de interagir adequadamente com o comprador 

sobre tópicos relacionados à qualidade é, hoje em dia, componente indispensável para o 

fornecedor, sobressaindo-se ao elemento diferenciação. 
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Relacionamento de longo-prazo com fornecedores 
 
 Contratos de longo prazo exercem uma importância considerável no relacionamento com 

fornecedores. O relacionamento mais próximo significa que os participantes do canal de 

distribuição compartilham riscos e recompensas e tem conhecimento o suficiente para manter 

este relacionamento a longo prazo.  

 Duffy e Fearne (2004) definem parceria como o relacionamento em que clientes 

(compradores) e fornecedores trabalham em conjunto, proximamente e a longo prazo. Também 

pode ser definida como uma estratégia proposital entre empresas independentes que 

compartilham metas, buscam benefício mútuo e chegam a um alto nível de interdependência. 

Ainda segundo estes autores, as empresas são encorajadas a se engajarem em relações 

cooperativas de longo prazo que auxiliam a melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos 

gerando benefício mútuo para todas as partes envolvidas. Nesse sentido, estão mais propensos a 

servir as necessidades e interesses dos consumidores. Burnes e New (1997) também indicam o 

relacionamento de longo-prazo como aspecto fundamental para a parceria entre fornecedores e 

compradores. A partir daí, os autores listam elementos tais como pró-atividade, colaboração, 

integração, filosofia ganha-ganha e melhoria contínua, que contribuem para a obtenção do 

melhor benefício mútuo.  

 Zaheer, Mcevily e Perrone (1998) afirmam que fornecedores e compradores devem 

desenvolver práticas e procedimentos que possibilitem um relacionamento mais próximo e que 

permita que ambas as partes se beneficiem desta colaboração. Os autores comentam que a 

confiança é o fator essencial para obtenção deste tipo de relacionamento, uma vez que se reduz a 

tendência das empresas tirarem vantagens umas das outras. 

 Sankaranarayanan e Sudararajan (2005) identificaram em seu estudo que empresas que 

trabalham com fornecedores de peças especializadas preferem contratos de longo prazo com 

poucos, porém bastante conhecidos, fornecedores intermediários.  

 De Toni e Nassimbeni (1999) identificaram que a perspectiva de longo prazo entre o 

comprador e o fornecedor aumenta a intensidade da coordenação entre as empresas.  No caso de 

fornecimento Just-in-time, trata-se de um pré-requisito. Carr e Pearson (apud SHIN, COLLIER e 

WILSON, 2000) investigaram o impacto da compra estratégica nas relações comprador-

fornecedor e o impacto subseqüente destas relações de longo prazo com fornecedores-chave têm 

um impacto bastante positivo no desempenho financeira da empresa.  
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Participação dos fornecedores no desenvolvimento de produtos 
 
 Bolduc (2005) apresenta em seu artigo a clara intenção dos fornecedores em terem maior 

responsabilidade no desenvolvimento de veículos com o envolvimento desde o início do projeto. 

Através de entrevistas com profissionais da área, conclui que fornecedores podem auxiliar 

clientes no projeto de alguns componentes, pois as montadoras freqüentemente prolongam o 

processo e continuamente redesenham algumas peças.  

 De Toni e Nassimbeni (1999) salientam também que quanto mais cedo houver o 

envolvimento de fornecedores nas atividades de desenvolvimento de produtos, mais difícil é para 

o comprador manter alternativas diferentes de compra. 

 Pires (2003), em seu estudo junto às montadoras, aponta para os riscos inerentes a esta 

prática. O aumento da dependência dos fornecedores que passam a deter todo o conhecimento 

tecnológico de algumas peças fornecidas é evidente. O autor comenta que apenas em 

relacionamentos de longo prazo e com elevada confiança mútua pode-se evitar o surgimento de 

comportamentos oportunísticos.  

 
Base reduzida de fornecedores (menor quantidade) 
 
 Segundo De Toni e Nassimbeni (1999), múltiplas alternativas de fornecimento contribuem 

para que o comprador tenha maior poder de barganha. Com isso, clientes são capazes de forçar a 

baixa dos preços, exigir melhor qualidade ou cobrar maior prestação de serviços, jogando os 

concorrentes uns contra os outros em detrimento dos lucros do setor (PORTER, 1999). 

 Por outro lado, muitos fornecedores podem gerar aumento de custos administrativos. Além 

disso, possuir muitos fornecedores pode impedir a uniformidade qualitativa do fornecimento. 

Desta forma,  De Toni e Nassimbeni (1999) sustentam que a base múltipla de fornecimento 

implica vantagens e desvantagens. No caso de entregas JIT provenientes de vários fornecedores, 

problemas envolvendo integração logística, planejamento de produção, homogeneidades de 

qualidade e sincronização são esperados.  

 
Desempenho do fornecedor 
 
 Contador apud Gavronski (2003) separa os atributos competitivos de uma empresa de 

acordo com o interesse que tais atributos despertam no comprador. Campos da competição são 

atributos que interessam ao comprador, como preço e qualidade do produto. Armas da 

competição são os meios utilizados pela empresa para alcançar uma vantagem competitiva, como 
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produtividade, qualidade no processo ou custos baixos. Os campos da competição são as 

capacitações que geram as vantagens competitivas. As armas da competição são os recursos que, 

coordenados, geram as capacitações. 

 Benton e Krajewski (1990) apontam a forte pressão sobre os fornecedores para entregar 

peças com excelente qualidade, em pequenas quantidades e dentro do prazo estipulado, caso 

contrário, há a possibilidade de perder contratos lucrativos com seus clientes.  O desempenho do 

fornecedor é um aspecto importante para manter baixos custos de produção e alta qualidade.  

 A qualidade dos produtos fornecidos também é alvo da pesquisa realizada por Baxter et al 

(1989). Segundo os autores, com a busca de menores estoques e redução das quantidades 

entregues, problemas de qualidade tornam-se mais “visíveis”. 

 Diferentes organizações apresentam diferentes requisitos específicos em relação à 

desempenho do fornecedor. Um exemplo citado por Li; Fun e Hung (1997) é o departamento 

logístico da divisão de produtos de consumo eletrônicos da Philips Electronics Industries cujos 

requisitos para seleção dos fornecedores são qualidade, flexibilidade, custo e nível de resposta 

(responsiveness). 

 Há vários métodos para medir a desempenho do fornecedor (LI; FUN; HUNG, 1997; 

WILLIS; HUSTON; POHLKAMP, 1993). Como exemplos, Willis, Huston e Pohlkamp (1993) 

citam três metodologias: categorização, pesos atribuídos (weight points) e razão de custo (cost ratio). 

Segundo os autores, o método dos pesos atribuídos é o mais utilizado. Neste, como o próprio 

nome diz, são atribuídos pesos a cada característica do fornecedor em relação às prioridades 

consideradas pela empresa compradora.   

 Shin, Collier e Wilson (2000) identificaram que o construto desempenho do fornecedor é 

definido pela maioria dos autores de maneira tradicional, ou seja, as características que devem ser 

avaliadas são: custo, qualidade, confiabilidade de entrega, tempo de entrega, entrega no prazo. 

 
Métodos de avaliação do desempenho do comprador (manufatura) 
  
 Para o construto desempenho do comprador, há considerável concordância na academia 

que esta pode ser avaliada por uma ou mais prioridades competitivas. Estas podem ser descritas e 

quatro categorias principais: 1. qualidade; 2. entrega; 3. custo e 4. flexibilidade (SHIN; COLLIER; 

WILSON, 2000).  

 Anand e Ward (2004) sugerem que a flexibilidade é a maior força que as organizações têm 

em ambientes imprevisíveis e altamente voláteis. Os autores sugerem que quanto melhor a 
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concordância entre o tipo ambiental (em relação ao seu dinamismo) e o tipo de flexibilidade (seja 

ela em relação à modificações de produto ou capacidade), melhor a desempenho do negócio. 

 Garvin (1993) também indica custo, qualidade, entrega e flexibilidade como as quatro 

prioridades focadas pela maioria dos autores em estratégica. A estas, o autor adiciona mais uma: 

serviço. Salienta, no entanto, que as empresas devem decidir quais áreas priorizar e quais 

simplesmente devem manter.  

 Todas as cinco áreas citadas por Garvin (1993) podem ainda ser subdividas em ao menos 

três elementos. Custo pode ser dividido em custo inicial, custo de operação e custo de 

manutenção. Qualidade pode ser dividia em oito categorias ou dimensões: desempenho, 

características especiais, conformidade, durabilidade, nível de serviço (serviceability), estética e 

qualidade percebida. Flexibilidade pode ser dividida em três categorias principais: flexibilidade a 

mudanças de volume, modificações de produto e modificações de processo; cada uma destas 

pode ainda ser subdividida. A flexibilidade de volume inclui resposta a previsões incertas de 

mercado e ramp-ups (aumento de produção) repentinos; flexibilidade de produto inclui reação a 

novos projetos e requisições para customização; e flexibilidade de processo inclui a habilidade de 

rearranjar fluxos de produção de maneira rápida. Por fim, entrega pode ser dividia em categorias 

tais como acurácia, rapidez e facilidade de pedido, enquanto serviço pode ser divido em resolução 

de problemas e provisão de informação técnica. Segundo Garvin (1993) este processo possibilita 

o estabelecimento de metas de maneira mais precisa, evitando problemas.  

 A partir da categorização de Garvin (1993) e do estudo realizado por Shin, Collier e Wilson 

(2000), estabeleceram-se para o presente estudo as quatro prioridades inicialmente citadas para o 

construto desempenho do comprador e para cada uma realizou-se o mesmo processo de 

categorização, a saber: 

 
QUADRO 1: CATEGORIZAÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

 
Prioridade Categorias Descrição 

Custo Custo da não-qualidade Custo advindo da má qualidade dos produtos  
 Custo de produção Custo do processo produtivo e materiais utilizados. 
Qualidade Desempenho Característica operacional principal (ex. som) 
 Características especiais Característica secundária (ex. controle remoto) 
 Confiabilidade Probabilidade de que o produto apresentará falhas em 

determinado período de tempo. 
 Conformidade Grau em que o produto atende padrões pré-

estabelecidos. 
 Durabilidade Quantidade de uso que um produto sustenta antes da 

deterioração física ou quando não é mais econômico 
consertá-lo. 

 Nível de serviço Velocidade, cortesia e competência durante o reparo.  
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Entrega Confiabilidade Fornecimento de produtos corretos, na quantidade 
correta e no prazo acordado. 

 Disponibilidade/lead-time 
produção 

Probabilidade que os produtos estarão disponíveis no 
estoque no momento do pedido. 

 Velocidade  Tempo decorrido entre o pedido e quando o produto 
chega ao cliente 

Flexibilidade Flexibilidade de processo Variações do mix de produção, processo, material, 
seqüenciamento. 

 Flexibilidade de volume Capacidade de resposta à programações (forecasts) incertas 
e ramp-ups (fase projeto para produção seriada).  

Fonte Adaptada de Garvin (1993) e Shin; Collier e Wilson (2000). 
 
  
Relações entre a orientação do gerenciamento 
da cadeia de suprimentos, desempenho do 
fornecedor e desempenho do comprador 
 
 Como já discorrido anteriormente, a gestão da cadeia de suprimentos tem se tornado um 

fator cada vez mais crítico para o sucesso de uma companhia. Em indústrias líderes, o principal 

objetivo é gerenciar seus fornecedores para atingir melhor confiabilidade de entrega, menor 

tempo de resposta, melhor qualidade e custo reduzidos. De acordo com Shin, Collier e Wilson 

(2000), é importante que o comprador considere a criação e manutenção de um ambiente 

operacional adequado a fim de permitir que a cadeia comprador-fornecedor se desenvolva de 

maneira positiva para ambas as partes.   

 Segundo Cooper e Ellram (1993), a cadeia de suprimentos pode ser efetivamente 

gerenciada quando o fornecedor e o comprador compartilham informações pertinentes para a 

condução do negócio, coordenação dos processos e transações específicas. No caso citado por 

De Toni e Nassimbeni (1999) em relação a fornecedores JIT, operações e processos produtivos 

devem estar devidamente sincronizados, caso contrário, o resultado será prejudicial a alguma das 

partes, se não ambas.  

 Desta forma, a orientação escolhida para o gerenciamento da cadeia de suprimentos é 

fundamental para a devida coordenação entre os participantes do canal, afetando diretamente nos 

desempenhos tanto do fornecedor como do comprador.  

 De acordo com Benton e Kajewski (1990) a desempenho do fornecedor afeta diretamente a 

desempenho da manufatura (comprador) no que se refere ao tempo de entrega e à qualidade. 

Segundo estes autores, o tempo de entrega dos fornecedores pode ser variável, como função de 

aspectos tais como conflitos na programação de produção, limitações de capacidade ou 

problemas de transporte. Presumivelmente, quanto maior a incerteza no tempo de entrega, maior 

a dificuldade em gerenciar o processo de produção. 
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 Iyer e Bergen (1997) realizaram um estudo sobre a relação entre as indústrias e  varejistas 

em relação à necessidade de resposta rápida e sugerem que ações relacionadas aos serviços, 

preços e compromisso de volume podem fazer com que rapidez requerida seja benéfica para 

ambos os membros da cadeia. 

 O desempenho do fornecedor é considerado um dos fatores determinantes para o sucesso 

operacional da companhia (SHIN; COLLIER e WILSON, 2000; BAXTER et al, 1989). Benton e 

Krajewski (1990) examinam através de simulação o impacto do desempenho do fornecedor no 

comprador em diversos ambientes de manufatura. Os resultados indicam que, em geral, a 

qualidade e a desempenho de entrega baixas do fornecedor resultam em baixo desempenho do 

comprador em relação a níveis de inventário e reservas de pedidos. 

 
Metodologia 
  
 Esta pesquisa pode ser caracterizada como descritiva uma vez que procura determinar as 

relações de associação entre as variáveis presentes no estudo proposto. 

 A análise de correlação objetiva verificar a força de associação entre variáveis métricas , 

duas a duas, através do coeficiente de correlação. Segundo Nunnally (1970), a análise de 

correlação é útil em medidas que exigem validade de conteúdo.  

 O sinal (+ ou -) indica a direção da relação. Se o coeficiente de correlação entre duas 

variáveis  (X e Y) for positivo, sabe-se que quando X  tende a crescer, o mesmo ocorre com Y. 

Neste caso diz-se que as variáveis estão correlacionadas positivamente. Quanto mais próximo de 

1 for o coeficiente de correlação, mais correlacionadas estão as variáveis.  Por outro lado, se a 

correlação é negativa, Y tende a se tornar pequeno quando X crescer.  Para este caso, diz-se  que 

as variáveis estão correlacionadas negativamente e este relacionamento é tanto mais forte quando 

mais próximo de -1 for o coeficiente de correlação (DOWNING e CLARK, 2000).  Já para o 

caso do coeficiente ser igual a 0, não há qualquer correlação entre as variáveis.  

 A existência de correlação entre duas variáveis pode constituir o objetivo de uma pesquisa 

ou então apenas um estágio. De qualquer forma, o grau de relacionamento entre duas variáveis 

consiste em uma descoberta muito mais relevante que constatar a simples existência de uma 

associação em determinada população.  

 No caso paramétrico, a medida usual de correlação é o coeficiente de correlação momento-

produto, r, de Pearson. Esta estatística exige mensuração dos escores no mínimo ao nível de 

intervalos eqüiespaçados (SIEGEL, 1975). De acordo com o autor, devemos não só satisfazer a 
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exigência relativa à mensuração, mas também supor que os escores provenham de uma 

população normal bivariada.  

 Quando os supostos paramétricos não forem atendidos e quando pelo menos uma das 

variáveis for ordinal o SPSS fornece os coeficientes Spearman rho e Kendall tau-b.  

 Um critério prático para escolher entre eles é o número de categorias, para um número 

pequeno de categorias usa-se o Kendall tau-b, e para um número grande de categorias o 

Spearman rho (MALHOTRA, 2001, p. 458). 

 
Resultados 
 
 Apresentam-se os resultados desta pesquisa, primeiramente o perfil das empresas estudadas 

e em seguida a análise de correlação, contendo a discussão dos resultados obtidos. 

 
Perfil das empresas estudadas 
 
 O quadro a seguir apresenta o perfil das empresas consideradas para a pesquisa 

(questionários válidos). 

Observa-se que a maioria das empresas respondentes se localiza em São Paulo, principal 

centro automotivo do Brasil, com a maior parte tendo capital estrangeiro, com uma média de 

número de funcionários relativamente grande e com a predominância de empresas do primeiro 

nível de fornecimento. 

 
QUADRO 2: PERFIL DAS EMPRESAS ANALISADAS 

 

Estado de localização da empresa SP 32 
 SC 6 
 RS 9 
 PR 11 
 MG 5 
Capital predominante Nacional 24 
 Estrangeiro 39 
Número de funcionários Mínimo 100 
 Máximo 14000 
 Média 1990 
Tier (nível de fornecimento) Tier 1 36 
 Tier 2 22 
 Tier 3 5 
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Análise de Correlação 
 
 Procedeu-se à análise de correlação utilizando o coeficiente de Spearman rho pois não foi 

verificada distribuição normal dos dados coletados, testados através do teste de Kolmogorov-

Smirnov1. 

 Primeiramente analisaram-se as relações de associação entre as variáveis de gestão da cadeia 

de suprimentos e variáveis relativas ao desempenho do fornecedor. Segue-se o quadro contendo 

os resultados:  

 
QUADRO 3: ANÁLISE DE CORRELAÇÕES DESEMPENHO 

DO FORNECEDOR E ORIENTAÇÃO DA GESTÃO DA 
CADEIA DE SUPRIMENTOS 

rf1 rf2 rf3 rf4 rf5 rf6 rf7 rf8 rf9
rf1 1,000 0,209 0,302* 0,214 0,292* 0,154 0,187 0,153 0,080
rf2 0,209 1,000 0,389** 0,103 0,328** 0,346** 0,325* 0,196 0,285*
rf3 0,302* 0,389** 1,000 0,306* 0,448** 0,437** 0,199 0,427** 0,267*
rf4 0,214 0,103 0,306* 1,000 0,265* -0,001 0,182 0,209 0,170
rf5 0,292* 0,328** 0,448** 0,265* 1,000 0,632** 0,388** 0,396** 0,298*
rf6 0,154 0,346** 0,437** -0,001 0,632** 1,000 0,505** 0,435** 0,347**
rf7 0,187 0,325** 0,199 0,182 0,388** 0,505** 1,000 0,643** 0,439**
rf8 0,153 0,196 0,427** 0,209 0,396** 0,435** 0,643** 1,000 0,584**
rf9 0,080 0,285* 0,267* 0,170 0,298* 0,347** 0,439** 0,584** 1,000
 * Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).
rf1: relações de longo prazo com fornecedores; rf2: fornecedores envolvidos 
no processo de desenvolvimento de novos produtos; rf3: qualidade como principal 
critério de seleção de fornecedore; rf4: pequeno número de fornecedores de alta 
qualidade; rf5: melhoria lead-time fornecedores; rf6: entregas no prazo; rf7:confiabilidade
das entregas; rf8: qualidade de produtos e serviços dos fornecedores; rf9: custos  

 
 Não foram evidenciadas correlações negativas significativas para nenhum conjunto de 

variáveis.  

 Primeiramente, analisamos as correlações entre as variáveis de orientação da gestão da 

cadeia de suprimentos. As variáveis relações de longo prazo com fornecedores (rf1), 

fornecedores envolvidos no desenvolvimento de novos produtos (rf2) e pequeno número de 

fornecedores de alta qualidade (rf4) não se correlacionam entre si, o que foi uma surpresa. 

Normalmente esperaríamos que estas variáveis estivessem correlacionadas, mas cada uma delas 

apenas se correlaciona com a variável qualidade como principal critério de seleção de 

fornecedores (rf3). Isto pode indicar que as relações entre as empresas na cadeia ainda não 

                                                 
1 Teste de Kolmogorov-Smirnov: calcula o nível de significância da diferença de uma distribuição normal 
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seguem um padrão consistente, sendo a qualidade como fator principal de seleção de fornecedor 

a variável mais predominante na determinação da orientação da gestão da cadeia de suprimentos 

no setor analisado. 

 Em segundo lugar, analisamos as correlações entre as variáveis de desempenho dos 

fornecedores. Uma das correlações mais fortes (rho=0,632) foi a verificada entre a melhoria no 

lead-time (rf5) e entregas no prazo (rf6).  Isto indica que as empresas parecem estar pressionando 

as empresas em termos de prazos, pois a entrega no prazo reflete-se na melhoria do lead-time.  

Justifica-se a correlação, pois ambas referem-se à melhoria na agilidade de atendimento. 

 Foi observada também uma correlação bastante alta (1% de significância) entre a 

confiabilidade de entrega (rf7) e melhoria da qualidade dos fornecedores (rf8), com rho igual a 

0,643. Isto indica que as empresas compradoras levam muito em conta a confiabilidade de 

entrega na avaliação da qualidade dos fornecedores. A melhoria da qualidade dos fornecedores 

refere-se não somente à qualidade dos seus produtos, mas também à qualidade do serviço, 

inclusive o serviço de entrega.  

 Uma interessante associação (rho=0,584) a 1% de significância foi observada entre a variável 

redução dos custos do fornecedor (rf9) e melhoria da qualidade (rf8). Aparentemente, as 

empresas parecem ter uma melhor avaliação de qualidade à medida que conseguem uma redução 

de custos. Apesar de positiva, esta correlação deve ser entendida da seguinte forma: a redução de 

custos correlaciona-se positivamente com a melhoria da qualidade dos produtos e serviços.  

Importante voltar a salientar que este é o ponto de vista do comprador.  

 Por último, analisamos as correlações entre as variáveis de orientação da gestão da cadeia de 

suprimentos e as de desempenho dos fornecedores. As variáveis de orientação da gestão da 

cadeia de suprimentos, envolvimento do fornecedor no desenvolvimento de novos produtos 

(rf2) e qualidade como critério de seleção de fornecedores (rf3), são as que mais se correlacionam 

com as demais variáveis de desempenho de fornecedores. Interessante observar que as variáveis 

relações de longo prazo (rf1) e base reduzida de fornecedores (rf4) possuem correlação 

significativa a 5% somente com o lead-time do fornecedor e mesmo assim, a um valor de rho 

menor que 0,3. Como são variáveis que caracterizam uma relação tipo JIT, isto pode indicar que 

as empresas compradoras não adotam em larga escala esta abordagem, adotando abordagens mais 

de curto prazo na avaliação dos fornecedores. Entretanto, tanto a participação do fornecedor no 

desenvolvimento de novos produtos (rf2) quanto qualidade como critério de seleção de 
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fornecedores (rf3) possuem correlação com rf9 (redução dos custos do fornecedor) a 5% de 

significância, também com rho menor que 0,3.  

 Tanto a variável qualidade como critério de seleção dos fornecedores (rf3) (rho=0,448), 

como a variável participação do fornecedor no desenvolvimento de novos produtos (rf2) 

(rho=0,328), apresentam correlações a 1% de significância com melhoria no lead-time (rf5). O 

mesmo acontece com entregas no prazo (rf6) (rho=0,437 para rf3 e rho=0,346 para rf2, 

respectivamente). Podemos inferir que uma maior interação com os fornecedores para o 

desenvolvimento de novos produtos leve a uma melhor integração na logística entre 

compradores e fornecedores. A qualidade como critério de seleção de fornecedores (rf3) ainda 

apresenta correlação a 1% de significância com melhoria na qualidade de produtos e serviços 

(rf8).  Podemos inferir que, neste caso, a escolha de fornecedores já com este foco implica a 

melhor qualidade de produtos e serviços já no fornecimento em série. 

 Um ponto a destacar é o fato da variável lead-time do fornecedor (rf5), ou seja, o tempo 

entre o pedido e a entrega do produto, correlacionar-se significativamente com todas as demais 

variáveis de fornecimento, tanto de orientação da gestão da cadeia de suprimentos como 

desempenho do fornecedor. O lead-time do fornecedor envolve mais que o simples contexto 

logístico da entrega. A busca pelo menor tempo de produção e entrega implica a constante busca 

da melhoria contínua dos processos internos e todas as demais variáveis foram aqui consideradas 

com este objetivo.  

 Outro ponto de destaque é a variável qualidade como critério de seleção dos fornecedores 

(rf3) que somente não apresenta correlação com a confiabilidade de entrega (rf7). Uma possível 

explicação para isso é que quando se fala em confiabilidade de entrega, não se refere somente ao 

prazo de entrega, mas sim ao total compromisso com o comprador envolvendo a precisão de 

entrega. Trata-se de quantidades corretas e produtos corretos evitando assim erros no 

atendimento aos pedidos. Infere-se neste caso que o critério qualidade utilizado para a seleção de 

fornecedores não contempla a precisão do serviço. 

 Por outro lado, a participação do fornecedor no desenvolvimento de novos produtos (rf2) 

apresentou correlação significativa com esta mesma variável (confiabilidade na entrega – rf7). 

Aqui vale relembrar que a confiabilidade de entrega vai além do cumprimento dos prazos de 

entrega e envolve também o compromisso assumido pelo fornecedor junto ao comprador. 

Conforme já citado, Pires (2003) salienta que no envolvimento do fornecedor no 

desenvolvimento de novos produtos, confiança é um dos fatores fundamentais para se evitar 
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oportunismos. Por outro lado, este mesmo item não se correlaciona com a melhoria da qualidade 

de produtos e serviços do fornecedor (rf8), o que sugere que a participação no desenvolvimento 

não implica a melhoria contínua da qualidade do produto em série, sendo estes dois itens 

separados.  

 
Conclusões 
 
 O presente estudo consistiu em uma avaliação das relações de associação existentes entre 

variáveis relativas ao desempenho do fornecedor e orientação da gestão da cadeia de 

suprimentos. Estas variáveis foram escolhidas com base no critério de Shin, Collier e Wilson 

(2000) que as utilizaram para estudo junto às indústrias automotivas americanas. 

A análise de correlações foi utilizada a fim de verificar a força e significância de tais 

associações. Verificou-se correlação pronunciada entre o lead-time do fornecedor (tempo 

decorrido entre o pedido e a entrega) e o prazo de entrega do fornecedor. É uma relação simples 

e compreensível e, a partir da análise estatística, pode-se inferir que o fornecedor procura reduzir 

seu lead-time de entrega por meio de otimizações de produção e estoque a fim de obter entregas 

no prazo. Importante também salientar que o lead-time do fornecedor correlaciona-se com todas 

as variáveis de fornecimento consideradas, sob o ponto de vista do comprador (respondente).  

A qualidade como critério principal na seleção de fornecedores apresenta também 

associações relevantes e significativas com a própria qualidade de produtos e serviços dos 

fornecedores, o que sugere que este critério é de fato essencial na orientação da gestão da cadeia 

de suprimentos e no estabelecimento de parcerias com fornecedores.  

Baxter et al.(1989), em seu estudo, verificaram que os fornecedores analisados, em relação 

aos programas de melhoria da qualidade, buscam o atendimento às necessidades do comprador. 

Os autores concluem que os melhores fornecedores não esperam até que seus compradores 

insistam nesta implementação. Quando o comprador utiliza este item como critério de seleção, já 

demonstra este desejo de forma evidente. Da mesma forma, De Toni e Nassimbeni (1999) 

concluem em seu estudo que a habilidade das indústrias fornecedoras interagirem  com 

compradores baseados em tópicos da qualidade parece ser atualmente um componente 

indispensável no relacionamento. 

Por sua vez, a qualidade dos produtos de serviços dos fornecedores está significativamente 

associada à sua confiabilidade e à redução de custos, apresentando coeficientes de Spearmann de 
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0,643 e 0,584, respectivamente.  Portanto, mais uma vez, o critério da qualidade na seleção dos 

fornecedores mostra-se útil, pois mais variáveis estão associadas, mesmo que de forma indireta.  
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