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Resumo 

 

Atividades logísticas de grandes empresas industriais brasileiras é tema pouco explorado em 

pesquisas empíricas. Esta dissertação se propõe a analisar possíveis associações entre nível de 

serviço logístico, estrutura organizacional da logística e o desempenho empresarial das 

maiores indústrias do Brasil, bem como a influência de variáveis moderadoras (tipo de 

produto, controle de capital e tamanho da empresa) nas mencionadas associações. Para tal, 

são utilizados questionários respondidos por telefone e por meio eletrônico (e-mail). Os dados 

são analisados por meio de técnicas estatísticas (testes de confiabilidade, estatísticas 

descritivas, análise fatorial e análises de correlações). O estudo evidencia que a maioria dos 

elementos da estrutura organizacional da logística estão associados com os atributos do nível 

de serviço logístico. Além disso, o nível de serviço logístico e a estrutura organizacional da 

logística não possuem associações significativas com o desempenho empresarial. Evidencia-

se também que, de uma maneira geral, as variáveis contingenciadoras afetam tais associações. 

 

Palavras-chave: Desempenho empresarial. Nível de serviço logístico. Estrutura 

organizacional da logística. Tipo de produto. Controle de capital. Tamanho da empresa.  
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Abstract 

 

Logistical activities in large Brazilian industrial companies are themes little explored in 

empiric research. This dissertation analyses possible associations between logistical service 

level, logistical organizational structure and company performance of the major industries in 

Brazil, as well as, the influence variable moderators (type of product, capital control and size 

of the company) in the associations mentioned. For this, questionnaires answered by 

telephone or by electronic means (e-mails) were used. The data are analyzed through of 

statistical techniques (reliability tests, descriptive statistics, factorial analyses and analyses of 

correlations). The study became evident that the most logistical organizational structure 

elements are associated with the level of logistical service attributes. In addiction, the 

logistical organizational structure and the level of logistical service do not have significant 

associations with the company performance. It also became clear, in general way, that 

contingent variables affect have on such associations. 

 

 

Key-words: Company performance. Logistical service level. Logistic organizational structure.   

Type of product. Capital control. Size of company. 
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1  Introdução 

 
  

1.1 Apresentação do problema 

Em anos recentes, o acirramento da competição entre as empresas e o maior grau de 

exigência por parte dos consumidores fizeram com que as empresas se preocupassem em 

prestar um melhor atendimento aos clientes. 

No setor industrial, houve a necessidade de redução de custos operacionais e a 

otimização dos processos produtivos. Parte destas necessidades foram supridas por meio da 

formulação e implementação de estratégias de produção eficientes, baseadas na utilização 

intensiva de técnicas de enxugamento de processos, em especial após o surgimento e 

desenvolvimento dos fundamentos da Qualidade Total e do Just in Time. 

Na aplicação dessas técnicas, algumas organizações perceberam que a busca 

incansável pela eficácia operacional, apesar de útil e geradora de vantagens iniciais sobre os 

concorrentes, não se tornaria, em médio e longo prazos, vantagem competitiva sustentável 

(HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002, p. 102), ou seja, eficácia operacional seria uma 

condição necessária, mas não suficiente (PORTER, 1999, p. 47). 

Por sua vez, a logística era percebida como um conjunto de atividades cotidianas e 

operacionais, técnicas por natureza, capaz apenas de viabilizar o fluxo eficiente de matérias-

primas para a unidade de processamento (logística de suprimentos) e desta para os clientes 

finais (logística de distribuição). Desta forma, a logística de suprimento e a de distribuição 

eram só mais um meio de garantir a eficiência e racionalidade na utilização dos recursos 

disponíveis. Não havia, em conseqüência, maiores questões estratégicas e estruturais a serem 

consideradas (FLEURY, LAVALLE, 1995; STOCK, GREIS, KASARDA, 1999). 
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A logística, observada sob esta ótica (conjunto de atividades separadas, pouco 

integradas), não se constituía em vantagem competitiva sustentável, pois era facilmente 

imitável pelos concorrentes. Ao mesmo tempo, as empresas buscaram desenvolver e manter 

competências essenciais (PRAHALAD, HAMEL, 1990) com o objetivo de gerar e manter 

vantagens competitivas sustentáveis, baseadas nos seguintes critérios: serem raras, valiosas, 

de difícil imitação e substituição (BARNEY, 1991; HITT, IRELAND, HOSKISSON, 2002, p. 

102).  

Neste aspecto, características organizacionais da estrutura logística (HALL, 1991, 

CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995; STOCK, GREIS, KASARDA, 1999, 2000) e a 

prestação de serviços logísticos ao cliente (CHRISTOPHER, 1992; LAMBERT, STOCK, 

1993; HESKETT, 1994; LALONDE, COOPER, NOORDEWIER, 1988) se tornaram 

elementos críticos detentores de atenção especial capazes de criar valor (RUTNER, 

LANGLEY JR, 2000; VEEKEN, RUTTEN, 1998; LANGLEY JR, HOLCOMB, 1992), 

manter ou gerar vantagem competitiva sustentável (LAMBERT, HARRINGTON, 1989; 

DAUGHERTY, STANK, ELLINGER, 1998), além de estarem relacionados à lealdade do 

cliente e poderem contribuir para a rentabilidade e geração de lucro operacional da empresa 

(BALLOU, 2001 p. 78 e 85; BOWERSOX, CLOSS, 2001, p. 63), refletindo, em 

conseqüência, no desempenho empresarial. Pode-se inferir, assim que, há a possibilidade de 

haver associações entre essas variáveis (nível de serviço logístico, estrutura organizacional da 

logística e desempenho empresarial). 

Além disso, variáveis contingenciadoras podem afetar as associações.  Por exemplo, 

no caso particular da logística, o tipo de produto fabricado pode exercer influência direta na 

forma pela qual o mesmo é entregue aos clientes finais e, consequentemente, afetam sua 

satisfação e o nível de serviço logístico (BALLOU, 2001, p.58). 
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Ademais, assume-se que empresas maiores são geralmente mais intensivas em 

recursos, em especial tecnológicos. Soma-se a isso a capacidade de investimentos das grandes 

empresas multinacionais e espera-se que o tamanho (medido pelo volume de vendas) e o 

controle de capital (nacional ou internacional) sejam parâmetros importantes a serem 

considerados na temática relacionada à logística empresarial. 

Diante do exposto, o tema-problema em foco nesta dissertação é a análise das 

associações entre nível de serviço logístico (avaliado no suprimento e na distribuição), 

estrutura organizacional da logística e o desempenho empresarial de grandes empresas 

industriais brasileiras. Assim pretende-se responder a duas grandes questões: 

 Quais as associações existentes entre nível de serviço logístico (recebido e 

oferecido), estrutura organizacional da logística e desempenho empresarial? 

 Quais as influências de variáveis contigenciadoras nas associações? 

 

1.2  Justificativa e relevância  

A acirrada competição no setor industrial faz com que as empresas procurem 

desenvolver e manter fatores diferenciadores em relação aos seus concorrentes. Grandes 

esforços têm sido canalizados para a melhoria dos processos internos à organização, de forma 

a alcançar a eficiência operacional. No entanto, características operacionais otimizadas, no 

médio e longo prazo, não se constituem vantagem competitiva sustentável (PORTER, 1999).  

Nesse contexto, os serviços oferecidos aos clientes vêm sendo desenvolvidos como 

uma estratégia de manutenção dos já existentes e conquista de novos clientes (TREZ, LUCE, 

2001, p. 2), indo assim de encontro ao que acontecia até alguns anos atrás: serviços logísticos 

sendo considerados como um centro gerador de custos ao invés de um elemento central de 

suas estratégias logísticas e de marketing. Isto implica dizer que boas oportunidades de 
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incrementar a satisfação do consumidor estavam sendo desperdiçadas (VEENKEN, 

RUTTEN, 1998, p. 92). 

A literatura a respeito da importância dos serviços logísticos é extensa (LAMBERT, 

STOCK, 1993; HESKETT, 1994; LALONDE, COOPER, NOORDEWIER, 1998; 

LAMBERT, HARRIGTON, 1989; STERLING, LAMBERT, 1987). A maioria dos autores 

preconiza a idéia de que é importante para a empresa disponibilizar um pacote de serviços 

logísticos que sejam adequados às necessidades de seus clientes. Desta forma, é importante 

mensurar o nível de serviços que irá proporcionar a satisfação dos clientes e 

consequentemente contribuir para melhorar o retorno financeiro aos acionistas (LAMBERT, 

COOPER, PAGH, 1998, p.1). 

Como assinalam Lavalle e Fleury (2000b, p. 342-343), estudos sobre a estrutura 

organizacional da logística também são raros: “No Brasil, poucas são as publicações que 

tratam do desenvolvimento da logística empresarial. Ainda mais preocupante, existe total falta 

de informação de como as empresas brasileiras organizam seus processos logísticos” 

(LAVALLE, FLEURY, 2000b, p. 342-343).  

A freqüência com que as organizações modificam suas estruturas em busca de um 

melhor desempenho de suas atividades justifica em parte a importância dos estudos empíricos 

em estrutura organizacional. Como ressaltam Fleury, Wanke e Figueiredo (2000, p. 322): 

Um dos grandes desafios gerenciais da atualidade é encontrar uma forma de 
organização que dê agilidade e qualidade ao processo decisório, indo além 
dos aspectos de hierarquia e poder. Assim, o monitoramento do desempenho 
e a adoção de novas tecnologias de informação apresentam-se como 
dimensões-chaves que dão sustentação à estrutura organizacional das 
empresas, permitindo atingir o nível de flexibilidade operacional necessário 
ao sucesso dos negócios. O objetivo final é desenvolver efetiva integração 
do processo logístico dentro das empresas, conseqüentemente, alavancando a 
capacidade de resposta às exigências do mercado. 
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Fica notório no argumento destes autores a existência de possíveis relações entre as 

dimensões do nível de serviço logístico (flexibilidade operacional e capacidade de respostas 

às exigências do mercado), estrutura organizacional e desempenho.  

Todavia, estudos a respeito das associações bilaterais entre nível de serviço logístico, 

estrutura organizacional da logística e desempenho empresarial (em um mesmo trabalho) não 

foram encontrados na literatura, o que evidencia o caráter original da pesquisa mas não 

garante sua importância (MATTAR, 1999). 

Por outro lado, o fato do Brasil ainda carecer de pesquisas empíricas que relacionem 

tais elementos e as necessidades dos profissionais de logística em conhecer as associações 

entre as variáveis da pesquisa justifica a importância da mesma, isto é, sob o ponto de vista 

das empresas, este estudo pretende contribuir para o conhecimento das associações existentes 

entre nível de serviço logístico, estrutura organizacional da logística e desempenho 

empresarial.   

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

 Analisar as associações entre nível de serviço logístico (recebido e oferecido), 

estrutura organizacional da logística e o desempenho empresarial de grandes empresas 

industriais brasileiras, bem como a influência de moderadores (tipo de produto, tamanho da 

empresa e controle de capital) nas associações.   
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar a associação entre o nível de serviço logístico recebido dos fornecedores 

(NSLR) e o desempenho empresarial (DE); 
 Analisar a associação entre o nível de serviço logístico oferecido aos clientes 

(NSLO) e o desempenho empresarial (DE); 
 Analisar a associação entre estrutura organizacional da logística (EOL) e o 

desempenho empresarial (DE); 
 Analisar a associação entre nível de serviço recebido dos fornecedores (NSLR) e 

a estrutura organizacional da logística (EOL); 
 Analisar a associação entre nível de serviço oferecido aos clientes (NSLO) e a 

estrutura organizacional da logística (EOL); 
 Avaliar a influência de fatores contingenciadores (tipo de produto, tamanho da 

empresa e controle do capital) nas associações. 
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1.4 Estrutura lógica da dissertação 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos, conforme mostra a figura 1 (1). No 

primeiro capítulo, é apresentada uma introdução ao tema composto por quatro seções: 

apresentação do problema, justificativa e relevância, objetivos (geral e específicos) e estrutura 

lógica da dissertação. 

No segundo capítulo, é discutido o referencial teórico a respeito das principais 

dimensões de análise (nível de serviço logístico, estrutura organizacional da logística e 

desempenho empresarial e seus inter-relacionamentos), além de três variáveis 

contingenciadoras (tipo de produto, tamanho da empresa e controle de capital). 

O terceiro capítulo trata da metodologia de pesquisa, na qual são apresentados: 

delineamento da pesquisa, definição da população e amostra, hipóteses testadas, definição das 

variáveis de pesquisa, métodos de coleta de dados e as limitações do estudo. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados das análises realizadas, das 

respostas dos testes de hipóteses e maiores descrições relativas aos dados. 

A seguir, o quinto capítulo traz as conclusões do estudo e recomendações para 

futuras pesquisas. 

Por fim, são apresentados as referências e os apêndices. 
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Capítulo 3 
Metodologia de pesquisa 

• Delineamento da pesquisa; 
• População e amostra; 
• Hipóteses testadas; 
• Definição das variáveis 
• Coleta de dados; 
• Limitações do estudo. 

 

Capítulo 4 
Análise dos resultados 

• Características estatísticas da amostra; 
• Procedimentos de verificação dos casos; 
• Verificação de consistência das escalas; 
• Análises descritivas; 
• Testes de representatividade; 
• Análise fatorial; 
• Associações; 
• Influência dos contingenciadores nas associações;
• Resumo da influência dos contingenciadores. 

Capítulo 5 
Conclusões, contribuições e sugestões de estudos 

Capítulo 2 
Referencial teórico 

• Serviços ao cliente e serviços logísticos; 
• Estrutura organizacional da logística; 
• Desempenho empresarial; 
• Relacionamentos entre NSC, EOL e DE; 
• Dimensões contingenciadoras; 
• O modelo. 

Capítulo 1 
Introdução 

• Apresentação do problema; 
• Justificativa e relevância; 
• Objetivos; 
• Estrutura lógica. 

Figura 1 (1)– Estrutura lógica da dissertação 
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2  Referencial teórico 
 
 
 

2.1  Serviços ao cliente 

Os serviços oferecidos aos clientes vêm sendo matéria de estudos que os associam ao 

desempenho competitivo das empresas (BOWEN, SIEHL, SCHNEIDER, 1989; 

GRÖNROOS, 1993; HESKETT, SASSER, SCHLESINGER, 1997; INNIS, LALOND, 1994). 

Muito embora estes estudos, em sua maioria, tratem da relação entre serviços oferecidos pelo 

fornecedor (varejista) ao cliente final, eles podem oferecer parâmetros para a construção do 

entendimento desta associação entre fornecedor, cliente (indústria) e cliente final (indústria ou 

consumidor). 

Serviços podem ser interpretados como um conjunto de atividades interativas com os 

consumidores, independentes da maneira em que são estabelecidos (face a face, postal, via 

Internet etc.) tendo os objetivos finais de eficiência e satisfação do consumidor 

(LOVELOCK, 1994, p. 5). Os serviços podem ser visualizados como ferramentas que podem 

auxiliar as empresas na satisfação dos clientes, ajustando-se às suas necessidades (KOTLER, 

1996).  

Serviços ao cliente podem ainda ser interpretados como ferramentas de atração e 

manutenção de clientes (BOLTON, LEMON, 1999) ou, sob uma ótica financeira, como um 

fator de alavancagem da rentabilidade da empresa mediante a maximização das vendas e dos 

lucros (BERMAN, EVANS, 1995; VAVRA, PRUDEN, 1998). 

Outros autores igualmente destacam a importância dos serviços ao cliente para o 

desempenho empresarial (BOWEN, SIEHL, SCHNEIDER, 1984; GRÖNROOS, 1993, 
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HESKETT, SASSER, SCHLESINGER, 1997). Innis e Lalonde (1994) concluíram que, de 

uma maneira geral, a excelência na prestação do serviço pode contribuir para o aumento do 

nível de satisfação, a atitude em relação à empresa e a intenção de recompra dos clientes. Em 

um estudo com as empresas do setor eletroeletrônico brasileiro, Trez e Luce (2001) 

verificaram que as empresas que dão maior ênfase aos serviços ao cliente obtêm melhores 

resultados no desempenho empresarial em relação aos seus concorrentes, ou seja, os serviços 

ao cliente podem influenciar de maneira positiva no desempenho dessas empresas. 

Por sua vez, Sharma, Grewal e Levy (1995) enfatizam que o nível de serviço pode 

gerar vantagem competitiva sustentável, uma vez que as melhorias desenvolvidas nos 

serviços de uma empresa não poderão ser facilmente copiadas quanto às melhorias realizadas 

nos demais componentes do mix de marketing. 

Diante dos aspectos apresentados e considerando que o serviço logístico é um 

componente dos serviços ao cliente abordar-se-á o tema “serviço logístico” na próxima seção. 

 

2.2  Serviços Logísticos  

O nível de serviço alcançado pela logística empresarial pode proporcionar às 

empresas boas oportunidades para desenvolvimento e diferenciação de seus produtos e 

serviços. 

O serviço logístico ao cliente é a oferta consistente de utilidade no tempo e lugar 

(CHRISTOPHER, 1992), representa o produto do sistema logístico e é o componente de 

“praça” do composto de marketing (LAMBERT, STOCK, 1993). A relação de serviço 

logístico com a velocidade e confiabilidade foi estabelecida por Heskett (1994); e seu objetivo 

final de fornecer benefícios significativos de valor agregado à cadeia de suprimentos, de 
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maneira eficiente em termos de custos, é apregoado por LaLonde, Cooper e Noordewier 

(1988).   

O serviço logístico pode ser interpretado como uma forma de criação de valor por 

meio das atividades logísticas (RUTNER, LANGLEY JR., 2000; VEEKEN, RUTTEN, 1998; 

LANGLEY JR., HOLCOMB, 1992) ou como uma maneira manter ou gerar vantagens 

competitivas sustentáveis (LAMBERT, HARRINGTON, 1989; DAUGHERTY, STANK, 

ELLINGER, 1998). 

A geração de valor mediante o desenvolvimento de atividades internas à empresa foi 

proposta no Modelo da Cadeia de Valor (PORTER, 1990), o qual relaciona atividades 

primárias e atividades secundárias, que, em conjunto, possibilitam a criação de valor para a 

empresa. Todas as atividades primárias (logística interna, operações, logística externa, 

marketing e vendas e serviços), dependendo do grau de integração das atividades logísticas, 

estão direta ou indiretamente relacionadas à cadeia de suprimentos. Além disso, a atividade 

secundária “processos de aquisição” também pode estar relacionada à logística empresarial.  

O Modelo de Porter, apesar de evidenciar a importância da logística, não mostra de 

forma clara como o valor é criado por meio dela, nem o relacionamento existente entre as 

atividades logísticas por natureza (logística interna e externa) e o serviço ao cliente 

(RUTNER, LANGLEY JR., 2000, p. 74).  

Por outro lado, a limitação do modelo é perfeitamente aceitável, principalmente ao se 

considerar que o significado e o conteúdo do serviço ao cliente varia de uma empresa para 

outra, podendo, inclusive ser de responsabilidade dos profissionais de Operações, Logística 

ou Marketing (STOCK, LAMBERT, 1987, p. 113).  

Para evidenciar a forma por meio da qual os serviços ao cliente proporcionam valor à 

logística, Woodruff, Schumann e Gardial (1993) propuseram um modelo no qual é mostrado o 
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serviço ao cliente, seus principais atributos e seu relacionamento com o valor logístico, como 

pode ser observado na figura 2 (2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atributos 

 

VALOR LOGÍSTICO

SERVIÇO AO CLIENTE

QUALIDADE

Eficiência na 
entrega 

Normas 

DisponibilidadeTempo de 
entrega

Produto 
certo

Qualidade 
do produto 

Valor 

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 

Conseqüências RENTABILIDADE

CONSTRUÇÃO DO 
RELACIONAMENTO 

 
 

Figura 2 (2) – Modelo de hierarquia do valor logístico 
Fonte: Adaptado de Woodruff, Schumann e Gardial (1993). 

 

A criação de valor, nas atividades logísticas, é entendida pelos componentes de 

tempo e lugar (BALLOU, 2001, p. 27; CHRISTOPHER, 1992) e gerada por meio da 

disponibilidade, acurácia e consistência na entrega dos produtos (LALONDE, COOPER, 

NOODERWEIER, 1998). Desta forma, o serviço logístico, antes uma atividade 

primordialmente ligada ao marketing, passa a ser também um objetivo da logística, 

evidenciando seu caráter compartilhado, como pode ser observado na figura 3 (2). O nível de 

serviço logístico tornou-se um componente chave da logística empresarial (RUTNER, 

LANGLEY JR., 2000, p. 75) e alta prioridade poderia ser assumida pelos serviços mediante 
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do 
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desenvolvimento das atividades de Marketing e Logística (LANGLEY JR., HOLCOMB, 

1992, p. 12). 

 
 

PRODUTO 

PREÇO 

EMPACOTAMENTO 

ARMAZENAGEM 
PROMOÇÃO 

PROCESSAMENTO DE 
PEDIDOS 

 

 SERVIÇO AO 
CLIENTE 

 

 

 

TRANSPORTE 

INVENTÁRIO 

LOGÍSTICA MARKETING 

 
Figura 3 (2) – Relacionamento entre Marketing e Logística 

Fonte: Langley e Holcomb (1992, p. 12). 
 

Por outro lado, os serviços ao cliente podem representar ainda parte do resultado do 

sistema logístico empresarial e uma oportunidade significativa para alcançar vantagem 

competitiva sustentável (LAMBERT, HARRIGTON, 1989, p.44). Sob esta ótica, Sterling e 

Lambert (1987) argumentam que o serviço logístico é um componente integral e necessário 

do mix de marketing, oferecendo às organizações a oportunidade de desenvolver um 

diferencial competitivo sustentável. Representa, na maioria dos casos, a última etapa do 

sistema logístico de uma empresa e uma oportunidade significativa de obter vantagem 

competitiva sustentável (LAMBERT, HARRINGTON, 1989, p. 44) e reter clientes 

(DAUGHERTY, STANK, ELLINGER, 1998, p. 35). 

Normalmente o nível de serviço logístico configura-se por meio de atributos, os 

quais serão abordados na próxima seção. 
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2.2.1 Nível de serviço logístico (NSL) 

Os serviços logísticos podem ser melhor entendidos por meio de sua desagregação 

em atributos específicos, tais como: disponibilidade, flexibilidade, confiabilidade, 

consistência, tempo do ciclo do pedido, entre outros. Estudos como os de Harding (1998), 

Lambert e Sterling (1987), Lambert e Harrigton (1989), Mentzer, Flint e Kent (1999), Fleury 

e Lavalle (2000), Figueiredo et al (2000a, 2000b), La Londe, Cooper e Noordwier (1988), 

Bowersox e Cooper (1992) utilizaram esses atributos para, em conjunto, indicar o nível e a 

importância do serviço logístico. 

LaLonde e Zinnszer (1975 apud Ballou1, 2001, p. 79) identificaram os atributos do 

serviço ao cliente de acordo com o momento em que a transação entre o fornecedor e o cliente 

aconteceu. Estes elementos estão listados na figura 4 (2) a seguir. 

Os elementos de pré-transação são aqueles que propiciam um bom ambiente para a 

prestação do serviço. Os elementos de transação são resultados diretos da entrega do produto 

ao cliente e os elementos de pós-transação são caracterizados pelo arranjo de serviços 

necessários após a entrega do produto para dar suporte ao cliente (BALLOU, 2001, p. 78). 

 
1 BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística 
empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
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Figura 4 (2) – Elementos do serviço ao cliente 
Fonte: adaptado de LaLonde e Zinnszer (1975 apud Ballou, 2001, p. 79) 

 

Outra pesquisa pioneira que ressaltou a importância do serviço logístico foi realizada 

por Lambert e Sterling (1987, p. 21) na indústria de móveis para escritório. Os autores 

concluíram que, na distribuição, o serviço ao cliente (avaliado por  atributos) é um 

componente de extrema importância para o composto de marketing. As variáveis de 

atendimento por meio da logística representaram 10 das 16 variáveis do marketing mix 

consideradas mais importantes pelos clientes na seleção e avaliação dos seus vendedores; 4 

das 8 variáveis identificadas como mais importantes para determinação da participação de 

mercado de seus vendedores e 4 das 7 principais variáveis para penetração de mercado. 

A necessidade de maiores evidências que corroborassem com as conclusões daquele 

estudo inicial de Lambert e Sterling (1987) fez com que Lambert e Harrington (1989) 
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replicassem a pesquisa, dois anos mais tarde, na indústria de plásticos. Os autores concluíram 

que 9 das 18 variáveis classificadas como mais importantes pelos respondentes estavam 

relacionadas à logística. Os estudos destes pesquisadores, apesar de terem sido publicados há 

mais de 15 e 13 anos, respectivamente, e utilizarem algumas variáveis diferentes (por se tratar 

de indústrias diferentes), classificaram, em termos de importância, os seguintes atributos 

logísticos essenciais: habilidade de atender na data de entrega prometida; acurácia no 

atendimento de pedidos; informação antecipada; ações imediatas às reclamações; troca de 

informações e cumprimento dos lead times prometidos. 

Os princípios de qualidade do serviço e medição de sua importância foram 

estabelecidos por Harding (1998) como bases para a disponibilização de serviços logísticos 

pelas empresas. Os atributos mais importantes para as empresas de transporte, denominados 

Componentes de Serviços, são: acurácia nas estimativas de tempo de trânsito e entrega; coleta 

de embarques; entrega de embarques; recuperação de problemas no embarque ou entrega; 

rastreamento; provas de que a mercadoria foi entregue; atendimento ao cliente e faturamento. 

Para empresas de suprimento ou armazenagem: pessoal; cotação de preço; qualidade no 

atendimento do pedido; ciclo de entrega do pedido; serviço de atendimento após colocação do 

pedido; faturamento e serviços e políticas de crédito. 

Bowersox e Closs (2001, p. 71) destacam que o serviço logístico básico ao cliente é 

alcançado mediante três fatores fundamentais: disponibilidade, desempenho operacional e 

confiabilidade. A disponibilidade trata da capacidade de ter o produto em estoque no 

momento em que o cliente o deseja e é avaliada pela freqüência de falta de estoques (indica 

que um produto está disponível para ser enviado aos clientes); índice de disponibilidade 

(mede a magnitude ou o impacto das faltas de estoque no decorrer do tempo) e expedição de 

pedidos completos (uma medida da capacidade de uma empresa de ter disponível estoque 

para atender todo o pedido de um cliente). 
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O desempenho operacional envolve comprometimento logístico com o prazo de 

execução esperado, sua variação aceitável e compreende os atributos: velocidade;  

consistência; flexibilidade; e falhas e recuperação.  

A confiabilidade, em logística, é sinônimo de qualidade. É a capacidade de manter 

níveis de disponibilidade de estoque e de desempenho operacional planejados. Inclui também 

a capacidade e a disposição para fornecer rapidamente informações precisas ao cliente sobre 

operações logísticas e andamento do pedido (BOWERSOX, CLOSS, 2001, p. 73-74). 

Pesquisas brasileiras sobre nível de serviço logístico não consideraram apenas o elemento 

confiabilidade. Ao invés disso, desmembraram este atributo em dois outros parâmetros: 

Sistema de Informação de Apoio e Disponibilidade, como pode ser observado nos trabalhos 

de Fleury e Lavalle (2000) e Figueiredo et al (2000a e 2000b). 

O SERVQUAL, criado por Parasunamam, Zeithaml e Berry (1988), é a base para a 

criação de uma escala para medir a qualidade dos serviços logísticos proposta por Mentzer, 

Flint e Kent (1999). A escala consiste em nove atributos, a saber: qualidade das informações; 

processamento de pedidos; liberação das quantidades de pedidos; pontualidade; acurácia dos 

pedidos; qualidade dos pedidos; condição do pedido; solução de discrepância de pedidos e 

qualidade do pessoal do atendimento. 

Na mesma época da pesquisa de Mentzer, Flint e Kent (1999), um estudo brasileiro 

realizado por Moraes e Lacombe (1999) avaliou a qualidade em serviços de distribuição 

prestados por três indústrias: Elma Chips, Coca-Cola e Souza Cruz. Após verificarem que 

alguns dos atributos citados na literatura de logística também estavam presentes no Modelo 

SERVQUAL e PDSQ (Physical Distribution Service Quality – Modelo principalmente 

utilizado para mensurar serviços de distribuição industrial) – (BIENSTOCK; MENTZER; 

BIRD, 1997), os autores propuseram os atributos relativos à qualidade nos serviços de 

distribuição, relacionados no quadro 1(2). Apesar de lidar com a qualidade dos serviços 
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logísticos, o trabalho de Moraes e Lacombe (1999) utilizou atributos, muitos dos quais são 

usados freqüentemente em pesquisas relacionadas ao serviço logístico (ciclo do pedido, 

disponibilidade, flexibilidade etc.). 

 

Atributos de Qualidade Fonte 
01- Tempo médio de entrega (ciclo) Bibliografia logística 
02- Variabilidade do tempo de entrega (ciclo) Bibliografia logística 
03- Disponibilidade Bibliografia logística 
04- Exatidão no atendimento do pedido Bibliografia logística 
05- Serviços de urgência Bibliografia logística 
06- Flexibilidade Bibliografia logística 
07- Informações sobre status do pedido Bibliografia logística 
08- Resolução de queixas Bibliografia logística 
09- Acessibilidade Bibliografia logística 
10- Métodos para emissão de ordens Bibliografia logística 
11- Política para devolução Bibliografia logística 
12- Comunicação eficiente Bibliografia logística 
13- Ausência de danos Bibliografia logística 
14- Freqüência de visitas Bibliografia logística 
15- Tangibilidades SERVQUAL 
16- Confiança SERVQUAL 
17- Procedimentos de descarga PDSQ 

 
Quadro 1 (2) – Atributos de qualidade em serviços de distribuição – consolidação 

Fonte: Moraes e Lacombe (1999, p. 7). 
 

  

Baseados nos trabalhos de Bowersox e Cooper (1992), Christopher (1992) e de La 

Londe, Cooper e Noordewier (1988), Fleury e Lavalle (2000), em um estudo para avaliar o 

serviço de distribuição física entre indústrias de bens de consumo e o comércio atacadista e 

varejista, propuseram nove atributos representativos do serviço logístico, a saber: 

disponibilidade do produto, consistência no prazo de entrega, tempo do ciclo do pedido,  
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freqüência de entrega, sistema de recuperação de falhas, apoio na entrega física, flexibilidade, 

sistema de informação de apoio e apoio pós-entrega.  

Esses atributos foram replicados em outras pesquisas brasileiras (FIGUEIREDO et 

al, 2000a, 2000b; KOVACS, 2004) de maneira integral ou com algumas modificações. Por se 

mostrar um conjunto de atributos já estabelecidos na literatura e aplicados em pesquisas, se 

utilizam, nesta dissertação, essas nove dimensões nas questões referentes ao NSL (recebido e 

oferecido). 

A seguir, será discutida a segunda variável de análise desta dissertação: Estrutura 

Organizacional da Logística. 

 
 

2.3 Estrutura organizacional da logística (EOL) 

No tocante aos estudos das estruturas organizacionais, diversas formas de 

entendimento são apresentadas. Uma maneira usual de analisar a estrutura organizacional é 

mediante considerações sobre o grau de centralização x descentralização (HALL, 1991; 

ROBBINS, 1983; GHOSAL, KORINE, SZULANSKI, 1994; FORD, ARMANDI, HEATON, 

1988). Outra linha de pesquisa trata de dividir as organizações em configurações básicas 

(estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional, forma divisionalizada e 

adhocracia) e diante destas estruturas analisar aspectos referentes à centralização, 

mecanismos de coordenação, formalização, especialização, padronização, entre outros 

(MINTZBERG, 1995). Por sua vez, considerações sobre as atividades internacionais das 

corporações (estruturas funcionais mundial, divisão internacional, divisão de produto 

mundial, por região geográfica e matricial) foram propostas por Daniels, Pitts e Tretter (1984, 

1985), Egelhoff (1988) e Habib e Victor (1991). 
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Na tentativa de associação dos estudos clássicos de estrutura organizacional com o 

conceito de Supply Chain Management, Stock, Greis e Kasarda (1999, p. 9) levaram em 

consideração a extensão na qual a empresa toma parte de uma estrutura em rede, bem como a 

dispersão geográfica dessa estrutura. O fato é que a evolução das atividades relacionadas à 

logística empresarial, no sentido do gerenciamento da cadeia de suprimentos, fez com que os 

elementos estruturais da empresa fossem observados com mais rigor. A estrutura 

organizacional da logística foi, em consonância, adequada para atender novos desafios 

internos e externos à empresa, em busca da integração entre os elementos constituintes do 

canal logístico. Além disso, a própria dinâmica de mercado, impulsionada principalmente 

pelo desenvolvimento da tecnologia da informação e acordos de parcerias e alianças 

estratégicas, fez com que a estrutura organizacional da logística ganhasse importância nas 

empresas. 

Alguns autores preferem analisar a estrutura organizacional da logística por meio da 

utilização de atributos representativos (CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995; STOCK, 

GREIS, KASARDA, 1999, 2000). Por se tratar do procedimento utilizado nesta dissertação, a 

próxima seção explora a análise das dimensões de EOL. 

 

2.3.1 Dimensões da EOL 

Questões relacionadas às dimensões da estrutura organizacional (centralização, 

formalização e integração) são bem exploradas no campo das teorias organizacionais. Por 

outro lado, no que se refere à estrutura organizacional da logística, poucos trabalhos ressaltam 

as definições e importância das dimensões nas questões associadas à estrutura. As primeiras 

pesquisas que associaram as propriedades organizacionais à estrutura logística foram 
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apresentadas por Davis (1993), Lee e Billington (1993), Chow, Heaver e Henriksson (1995), 

Stock, Greis e Kasarda (1999, 2000). 

Na maioria dos casos, os conceitos associados às dimensões da estrutura 

organizacional podem ser utilizados para a estrutura organizacional da logística, sem perda de 

significado. Apesar disso, há algumas considerações a serem realizadas quanto à 

padronização destes conceitos, os quais variam de acordo com o entendimento de cada 

pesquisador e serão discutidas a seguir. 

 

2.3.1.1 Dimensões clássicas da EOL 

As dimensões clássicas são aqui consideradas como aquelas que derivam dos estudos 

em estrutura organizacional (centralização e concentração, formalização e integração) e são 

apresentas a seguir. 

 

a) Centralização e concentração 

O conceito da centralização como o grau em que as decisões são compartilhadas na 

empresa (DORNIER et al, 2000, p. 680) não está completo. Assim, suportada pelo trabalho de 

Chow, Heaver e Henriksson (1995, p. 288), esta dimensão necessita ser entendida a partir da 

análise de dois aspectos conceitualmente distintos: distribuição de poder e concentração. 

A centralização com ênfase na distribuição de poder (autoridade na tomada de 

decisão) está relacionada ao grau de poder de decisão atribuído aos funcionários de níveis 

hierárquicos inferiores (CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995; HALL, 1991; ROBBINS, 

1983). Dessa forma, a empresa na qual a maioria das decisões são tomadas em níveis 

hierárquicos superiores são do tipo centralizadas e se tornam descentralizadas na medida em 
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que as decisões são delegadas a indivíduos ou grupo de indivíduos de níveis hierárquicos 

inferiores (DALTON et al, 1980, p. 58). 

A concentração pode ser entendida como a extensão na qual a autoridade e poder de 

tomar decisões é concentrado na empresa (CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995; HALL, 

1991). Assim, quando a maioria das decisões são tomadas com o envolvimento de poucas 

pessoas, a empresa pode ser considerada concentrada (CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 

1995). 

A matriz conceitual representativa destes dois aspectos é mostrada no quadro 2 (2) a 

seguir. 

 

Quantidades de pessoas envolvidas no processo decisório logístico Nível hierárquico 
Uma pessoa Duas ou mais pessoas 
Centralizada Centralizada Alto 
Concentrada Desconcentrada 

Moderadamente centralizada Moderadamente centralizada Médio 
Concentrada Desconcentrada 

Descentralizada Descentralizada Baixo 
Concentrada Desconcentrada 

Quadro 2 (2): Aspectos das dimensões Centralização e Concentração 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Chow, Heaver e Henriksson (1995, p. 288) 

 

Por conseguinte, pode haver casos de empresas descentralizadas, mas que as 

decisões são tomadas por uma única pessoa (e, portanto, concentrada). Em outro extremo, as 

decisões podem ser centralizadas em níveis hierárquicos superiores, porém sendo 

compartilhadas por duas ou mais pessoas e, em conseqüência, desconcentradas.   

 

b) Formalização 

A formalização representa o grau em que as atividades e relacionamentos são 

governados por regras, procedimentos e contratos formais (DORNIER et al, 2000, p. 680). 

Hall (1991) explica que o grau em que uma empresa é formalizada pode ser um indicativo do 
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controle que os tomadores de decisão têm em relação aos outros membros da empresa. Desta 

forma, se os membros da organização são capazes de decidir por si sós, a empresa tende a ser 

menos formalizada. Ao contrário, se os subordinados são vistos como incapazes de tomar 

decisões, sendo guiados por várias regras, mais formalizada será a organização.  

Deve-se, ainda, levar em consideração que a crescente terceirização das atividades 

logísticas e o estabelecimento de parcerias e alianças estratégicas tendem a elevar o grau de 

formalização, uma vez que as tarefas desempenhadas por cada elemento devem, 

preferencialmente, estar bem estabelecidas – formalizadas (CHOW; HEAVER; 

HENRIKSSON, 1995; HALL, 1991). 

Chow, Heaver e Henriksson (1995, p. 289) recomendam que a formalização seja 

entendida como o grau no qual os objetivos, papéis, políticas e procedimentos das atividades 

logísticas são precisos e explicitamente formulados (formalização interna), enquanto que 

Stock, Greis e Kasarda (1999, p. 11), com uma visão integradora, definem formalização como 

a extensão na qual transações entre as empresas são regidas por contratos formais ou relações 

informais (formalização externa). 

Nesta dissertação, a dimensão formalização é entendida a partir da utilização dos 

conceitos: formalização interna e formalização externa. 

 

c) Integração 

O conceito de integração faz parte do próprio entendimento do gerenciamento da 

cadeia de suprimentos, desde o momento em que as funções relacionadas à logística passaram 

a ser melhor analisadas. 

Estas funções, que hoje são consideradas como logísticas, antes da década de 50, 

eram consideradas apenas como funções de apoio ou facilitadoras. Deste modo, a 

responsabilidade pela logística estava dispersa por toda organização. Algumas conseqüências 
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dessa configuração foram os esforços logísticos executados com nenhuma ou pouca 

integração interfuncional, distorção ou atraso das informações e falta de clareza das 

responsabilidades e atividades das funções (BOWERSOX, CLOSS, 2001, p. 502). 

Em meados da década de 80, em linha com o que ocorreu com o moderno 

conhecimento de administração, a ênfase mudou da função para o processo (BOWERSOX, 

CLOSS, 2001, p. 503). A agregação de valor para o cliente poderia ser alcançada por meio da 

competência logística e isso conduziu à idealização de uma nova estruturação logística que 

permitisse não só organizar funções individuais, mas também gerenciar de forma otimizada o 

processo logístico em sua plenitude (Supply Chain Management). 

Bowersox e Closs (2001, p. 503) aprimoraram o modelo dos três estágios 

desenvolvido inicialmente por Bowersox e Daugherty (1987) e apresentaram um novo 

modelo, o qual evidenciou que os vários estágios de desenvolvimento da organização 

logística tornaram-se viáveis a partir de um maior grau de integração entre as atividades 

logísticas, como pode ser observado na figura 5 (2) a seguir.  

 

 

  

 

 

 

 

 
Estruturas 
funcionais 
fragmen-

tadas 

 
Estágio 01:

Agrupa-
mentos 

funcionais 

Estágio 05: 
Integração 

de 
processos 
baseada na 
informação

Estágio 04:
Integração 

de 
processos a 

partir de 
funções 

 
Estágio 03:

Agrupa-
mentos 

funcionais

 
Estágio 02:

Agrupa-
mentos 

funcionais

Fragmentação Agregação Funcional Integração de Processo 

PARADIGMA DOMINANTE 

Figura 5 (2): Ciclo de desenvolvimento da organização logística 
Fonte: Bowersox e Closs (2001, p. 503). 
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A integração entre as  atividades logísticas e destas com as outras áreas da 

organização, visando a total integração e coordenação entre as funções, em busca de um nível 

mais elevado de serviço ao cliente também é reconhecida por Gustin, Daughterty e Stank 

(1995), enquanto Lavalle e Fleury (2000a, p. 323) ressaltam que, além da possibilidade de 

atendimento às exigências de serviço dos clientes, a integração deve simultaneamente cumprir 

os objetivos de custos da empresa, trabalhando de forma coordenada com os demais 

participantes da cadeia de suprimentos. 

Há recomendações de Chow, Heaver e Henriksson (1995, p. 289) para que a 

integração seja entendida como uma variável intermediária resultante da integração entre as 

atividades logísticas com outras atividades (como Marketing) que influenciam direta ou 

indiretamente no gerenciamento da cadeia de suprimentos. Este conceito, todavia,  parece não 

captar por completo o caráter de integração da própria cadeia de suprimentos, os inter-

relacionamentos entre as empresas participantes do canal logístico. Visando aprimorar o 

conceito, Stock, Greis e Kasarda (1999, 2000) dividem a dimensão integração logística em 

integração interna e integração externa. 

A primeira diz respeito à extensão na qual as atividades logísticas interagem com 

outras áreas da empresa e também a dimensão em que a área de logística aparece como uma 

unidade funcional separada das demais áreas (este aspecto é tomado pela maioria dos autores 

como sendo centralização, dimensão já explicitada). Tal definição de integração logística foi 

adotada nas pesquisas da consultoria A.T. Kearny (BOWERSOX, DAUGHERTY, 1987), a 

qual apresentou, baseada na natureza da integração, o conceito do desenvolvimento da 

logística em empresas de três tipos: Tipo I (conjunto de empresas com apenas distribuição 

física e administração de materiais integrados), Tipo II (conjunto de empresas que possuem 

um executivo no nível superior responsável pela integração das atividades logísticas) e Tipo 
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III (conjunto de empresas que possuem a logística integrada, ou seja, há compartilhamento de 

tarefas e informações entre o suprimento físico, operações e distribuição física). 

A integração logística externa é entendida como “a extensão na qual as atividades 

logísticas da empresa estão integradas com as atividades logísticas dos fornecedores e 

clientes” (STOCK, GREIS, KASARDA, 2000, p. 536). Desta forma, a integração externa 

capta melhor as transformações ocorridas nas últimas décadas, no sentido de estreitamento 

das relações entre os membros da cadeia de suprimentos. A integração interna, juntamente 

com o conceito de integração externa, complementam a forma com que a dimensão integração 

foi utilizada nesta dissertação. 

Outras dimensões representativas da EOL são consideradas na seção seguinte. 

 

2.3.1.2  Dimensões derivadas dos inter-relacionamentos 
empresariais 

 

As três dimensões apresentadas na seção anterior derivaram dos estudos da estrutura 

organizacional clássica. Por outro lado, devemos considerar que, sob a ótica do Supply Chain 

Management, relacionamentos entre empresas devem ser evidenciados, mostrando o aspecto 

integrado das atividades internas e externas da logística. Soma-se a isso o desenvolvimento de 

tecnologia de informação, associado a crescente tendência de terceirização dos serviços que, 

consequentemente, acaba por aumentar o número de empresas participantes no canal logístico 

(gerando necessidade de maior integração entre elas), e conclui-se que as três dimensões 

básicas apresentadas (centralização/concentração, formalização e integração) não evidenciam 

totalmente o caráter complexo da moderna logística empresarial. 

Assim, alguns pesquisadores do campo da logística, embora tenham investigado a 

configuração logística organizacional utilizando-se de dimensões já estabelecidas pelas 
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pesquisas em teoria organizacional, consideram outras dimensões (DAVIS, 1993; ELLRAM, 

COOPER, 1990; LANGLEY JR., HOLCOMB, 1989; HALL, 1991). Particularmente Chow, 

Heaver e Henriksson (1995), percebendo a variedade numérica e conceitual das dimensões 

adotadas pelos outros pesquisadores, propõem uma padronização dos termos em quatro 

dimensões estruturais, as quais acreditam representar o interesse da pesquisa logística. São 

elas: 

 

a) Intensidade 

É relativa às considerações a respeito da proporção e adequação de recursos 

organizacionais que são investidos nos relacionamentos entre as empresas participantes do 

canal logístico, o qual pode variar de fraco a forte (HALL, 1991, p. 232). Em conseqüência, 

quanto maior esta proporção, mais intensivo será o relacionamento. Na medida em que os 

recursos investidos aumentam, o grau de intensidade também cresce. Sistema de informação 

logística, EDI, rastreamento e larga utilização de códigos de barras podem ser indicativos do 

grau de intensidade de recursos investidos (CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995, p. 

291). A importância do fluxo de informações para determinação do grau de intensidade, 

considerando-a de forma distinta a outros tipos de recursos é enfatizado por Van de Ven e 

Ferry (1980, apud HALL2, 1991). 

  

b) Freqüência 

Diz respeito à quantidade de contatos estabelecidos entre as organizações, 

diferentemente dos recursos investidos (intensidade). Hall (1991, p. 234) ressalta a diferença 

entre freqüência e intensidade, esclarecendo que a freqüência é um componente das 

transações entre as empresas, enquanto intensidade é um componente do fluxo de recursos 
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entre elas. Altos níveis de recursos trocados entre as empresas geralmente são acompanhados 

de contatos freqüentes entre as empresas, porém o inverso pode não ocorrer. Por exemplo, 

uma única reunião onde são decididos vultosos investimentos mútuos entre empresas pode ser 

mais importante que contatos semanais ou diários entre empresas com poucos recursos 

trocados. Isto significa que contatos freqüentes podem ocorrer mesmo sem haver alta 

intensidade entre eles. 

Por outro lado, pode haver relacionamentos evidentes entre freqüência e intensidade: 

“interações freqüentes contribuem para ampliar o fluxo de recursos. Estas interações podem 

ter alta ou baixa freqüência baseadas em intercâmbios voluntários e acordos formais e 

contratuais” (HALL, 1991, p. 234). A freqüência é mensurada pelo número de interações, 

enquanto que a intensidade é mensurada pela análise do fluxo de recursos trocados entre as 

empresas (CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995, p. 292). 

 

c) Padronização 

Há dois aspectos a serem levados em consideração para a dimensão padronização: o 

grau em que recursos trocados são padronizados entre as empresas e o grau de padronização 

dos procedimentos usados nestas transações (MARRET, 1971). Assim, para o primeiro, se a 

empresa realiza transações com clientes heterogêneos, baixa padronização poderá ocorrer. Ao 

contrário, “a padronização mais elevada resulta em interações mais rotinizadas, em que menos 

tempo e energia são dedicados a selecionar e classificar as unidades que são trocadas ou 

transferidas” (HALL, 1991, p. 233-234). 

O segundo aspecto apresentado envolve os procedimentos utilizados nas interações. 

Baixa padronização é representada por procedimentos baseados num processo de decisão 

                                                                                                                                                         
2 HALL, R. H. Organizations: structures, processes and outcomes. New Jersey: Prentice-Hall, 1991. 
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caso-a-caso, enquanto alto grau de padronização poderá ocorrer pelo uso de procedimentos 

similares ao longo de um certo período de tempo (HALL, 1991, p. 234). 

Chow, Heaver e Henriksson (1995, p. 292) complementam: 

O desenvolvimento e compartilhamento de sistemas de informação entre as 
empresas, por exemplo, requer altos níveis de recursos padronizados. 
Somente quando as partes envolvidas concordam com uma série de 
especificações comuns para conduzir o intercâmbio de informações (por 
exemplo, softwares, hardwares, formatação, etc.) uma troca confiável poderá 
ser possível. 
 
 

d) Reciprocidade 

A reciprocidade se reporta ao grau de simetria no relacionamento entre as 

organizações (HALL, 1991, p. 235). Chow, Heaver e Henriksson (1995) destacam que esta 

dimensão pode ser entendida sob dois aspectos. Primeiro, a extensão na qual o fluxo de 

recursos entre as empresas é compartilhado de forma igualitária ou com benefícios unilaterais. 

Segundo, o grau em que os termos de uma transação são mutuamente concordados com igual 

contribuição das empresas envolvidas. Os autores destacam ainda que a dimensão pode ser 

influenciada por desequilíbrios nas relações de poder, ou seja, quando uma das partes domina 

a relação. 

A próxima seção trata da análise da variável desempenho empresarial (DE). 

 

2.4 Desempenho empresarial 

O desempenho empresarial se tornou um elemento de constantes pesquisas empíricas 

em Administração Estratégica sendo objeto de estudo de vários autores, os quais arquitetam 

seus estudos com foco na estrutura industrial (PORTER, 1986, 1990; BAIN, 1968) ou nos 

aspectos internos das organizações, geradores de vantagem competitiva (HAMEL, 
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PRAHALAD, 1995; KAY, 1996; BARNEY, 1991; GRANT, 1991; PETERAF, 1993; 

PRAHALAD, HAMEL, 1990). 

O conceito e a importância do desempenho foram desenvolvidos ainda nas décadas 

de 60 e 70 (KIRCHOFF, 1977; STEERS, 1975), estando principalmente relacionado à 

capacidade da empresa em atingir seus objetivos organizacionais, alinhados à sua visão e 

missão. 

Apesar da relevância do tema, medir o desempenho organizacional é algo ainda não 

totalmente solucionado pelos pesquisadores da área de Administração Estratégica, os quais 

estão constantemente em discordância quanto a utilização de apenas fatores objetivos 

(JAWORSKI, KOHLI, 1993), apenas fatores subjetivos (DESHPANDÉ, FARLEY, 

WEBSTER, 1993; PELHAM, WILSON, 1996; NARVER, SLATER, 1990; KAHN, 1998; 

HULLAND, 1995; CONANT, MOKWA, VARADARAJAN, 1989) ou ambos (DESS, 

ROBINSON, 1984; VENKATRAMAN, RAMANUJAM, 1987; HAN, KIM, SRIVASTAVA, 

1998).  Um resumo dos principais indicadores e medidas utilizadas para mensurar o 

desempenho, bem como a forma e os principais pesquisadores que as utilizaram estão 

presentes no trabalho de Perin e Sampaio (1999, p. 2). 

Zilber e Fischmann (2002, p. 2) argumentam que os indicadores de desempenho se 

mostram como instrumentos capazes de auxiliar o planejamento e as estratégias empresariais, 

permitindo a verificação das propriedades nas quais as decisões foram baseadas, corrigindo 

ou adaptando novos processos. 

A utilização de indicadores financeiros para avaliar o desempenho empresarial é 

prática adotada de forma tradicional e sistemática (FISCHMANN, ZILBER, 1998; MORAES, 

2003; ZILBER, FISCHMANN, 2002; MIRANDA, AZEVEDO, 2000; PERIN, SAMPAIO, 

1999), resultantes dos dados contábeis / financeiros (MATARAZZO, 2003; NICKELL, 

1995). 
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O principal argumento defendido é que as medidas de desempenho financeiras 

fornecem uma visão geral da performance,  podem fornecer parâmetros para análise de 

decisão sobre permanecer ou não com a estratégia corrente, além de estarem disponíveis nos 

relatórios financeiros / contábeis externos (EL-SHISHINI, 2001, p. 3). 

 Entretanto, a adoção de indicadores de desempenho financeiros possui algumas 

limitações, principalmente no que se refere  (PERIN, SAMPAIO, 1999;  EL-SHISHINI, 

2001): 

♦ À dificuldade em obter dados objetivos válidos para mensuração da performance; 

♦ Ao estabelecimento de quais indicadores melhor representam o desempenho geral 

da empresa; 

♦ À defasagem dos indicadores, uma vez que eles determinam os resultados das 

ações após um determinado período de tempo de implementação, o que dificulta o 

estabelecimento de uma relação clara entre as ações e resultados dos relatórios finais e; 

♦ À não possibilidade de entendimento completo de considerações sobre qualidade 

e flexibilidade dos produtos.  

Diante dessas limitações, uma outra alternativa de pesquisa seria a utilização de 

indicadores subjetivos (percepção dos gerentes). Pesquisas já evidenciaram correlação 

positiva entre medidas subjetivas e objetivas de desempenho (DESS, ROBINSON, 1984; 

VENKATRAMAN, RAMANUJAM, 1987; PERIN, SAMPAIO, 1999). Outros estudos 

concluíram que a utilização de indicadores objetivos pode não representar completamente o 

grau em que as empresas alcançaram seus objetivos ou diferenciá-las em relação às demais 

(TIESSEN, LINTON, 2000). 

Uma alternativa para diminuir os impactos das limitações da utilização de 

indicadores financeiros nas pesquisas é utilizá-los conjuntamente com outros indicadores de 
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natureza não-financeira, como parcela de mercado, liderança dos produtos e serviços e 

flexibilidade de manufatura, entre outros (EL-SHISHINI, 2001; KAPLAN, NORTON, 1998a, 

1998b, 1998c; NICKEL, 1995). 

Em particular, um sistema que permite medir o desempenho geral da empresa e que 

se utiliza, para tanto, de indicadores de caráter financeiro e não-financeiro é o Balanced 

Scorecard (BSC). O BSC foi proposto por Kaplan e Norton (1998a, 1998b, 1998c), os quais 

concluíram que os tradicionais índices contábeis de desempenho não se adaptam totalmente à 

nova realidade empresarial, tendo um viés essencialmente de controle. Os autores 

propuseram, então que,  mediante a utilização do BSC, a estratégia da empresa e a sua visão 

devem ser o centro da atenção. Assim, os indicadores vêm de cima para baixo, orientados pela 

missão, visão e estratégia do negócio (FISCHMANN,  ZILBER, 1998, p. 4). 

Por outro lado, a formação do pesquisador e a disponibilidade dos dados terão 

influência na escolha dos indicadores a serem utilizados (MORAES, 2003). Levando em 

consideração a dificuldade de mensuração do desempenho empresarial, independentemente da 

utilização de indicadores financeiros ou não-financeiros, e o acesso aos indicadores 

financeiros disponíveis no anuário da revista Valor 1000 - edição 2004 (receita líquida, 

patrimônio líquido e Ebtida), fizeram com que estes fossem utilizados nesta pesquisa. 

Na próxima seção serão discutidas as relações entre nível de serviço logístico, 

estrutura organizacional da logística e desempenho empresarial encontrados na literatura. 

 

2.5 Inter-relacionamentos entre NSL, EOL e DE 

Depois de intensas pesquisas bibliográficas não foram encontrados trabalhos que 

realizaram análises conjuntas (em uma mesma pesquisa) do relacionamento entre nível de 

serviço logístico, estrutura organizacional da logística e desempenho empresarial, nos moldes 
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em que cada uma destas variáveis foram conceituadas nesta dissertação. Apesar disso, 

verificações de relacionamentos bilaterais entre as variáveis ou mesmo de parte dos atributos 

constituintes destas foram encontrados em trabalhos diferentes. 

A maioria dos estudos internacionais do tema proposto evidencia a idéia do termo 

“fit”, o qual será entendido nesta dissertação como “encaixe”. A idéia de associar estrutura 

organizacional com outras variáveis começou a ser desenvolvida nos estudos clássicos de 

Chandler (1962) e Miles e Snow (1984), os quais pesquisaram o relacionamento entre 

estratégia e estrutura. 

Estudos mais recentes relacionaram e verificaram a importância das estratégias e 

práticas logísticas para a estratégia de negócio (LALONDE, MASTERS, 1994; CHOW, 

HEAVER, HENRIKSSON, 1995; STOCK, GREIS, KASARDA, 1998; STANK, 

TRAICHAL, 1998). Particularmente, Chow, Heaver e Henriksson (1995) propõem um 

modelo conceitual relacionado às questões organizacionais da logística, consistente com a 

literatura existente sobre estrutura organizacional e que tentam associar estratégia, estrutura e 

desempenho, adotando cinco variáveis contingenciadoras (estratégia, incerteza do ambiente, 

heterogeneidade do ambiente, importância da logística e tecnologia da informação). O modelo 

desenvolvido pelos autores pode ser visto na figura 6 (2) e os conceitos estabelecidos por eles 

lançaram as bases para futuras pesquisas relacionadas ao tema.  

Nesta dissertação, os atributos constituintes da estrutura organizacional para a 

logística (centralização, concentração, formalização, integração, intensidade, freqüência, 

padronização e reciprocidade) são utilizados de forma similar à pesquisa de Chow, Heaver e 

Henriksson (1995). 
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Variáveis 
Contigenciadoras 

Desempenho Integração Estrutura Estratégia 

Figura 6 (2): Organização logística e desempenho 
Fonte: Chow, Heaver e Henriksson (1995, p. 287) 

 

A relação entre estratégia logística, atividades logísticas e o ambiente externo foi 

objeto de estudo de Kohn e McGinnis (1997). Os autores concluíram que a estratégia logística 

pode ser entendida sob duas dimensões. Primeira, uma orientação integradora de fluxo, 

coordenação e complexidade, sendo influenciada pelo ambiente externo. Esta primeira 

dimensão se confunde com o próprio conceito de Supply Chain Management, da forma que 

está sendo considerado neste trabalho. Segunda, uma orientação de processo, a qual considera 

eficiência, controle e custos das atividades logísticas. Três variáveis independentes 

influenciaram no nível de integração e orientação de processo na pesquisa: serviço ao cliente, 

eficácia da coordenação logística e sensibilidade competitiva. A ênfase nestas três variáveis 

independentes é necessária para a empresa garantir bom desempenho na integração e 

orientação de processo. A principal contribuição do estudo de Kohn e McGinnis (1997) é a 

consideração do serviço ao cliente como fator de impacto no desempenho logístico. 

Um modelo conceitual que enfatiza o papel emergente da logística na estratégia de 

produção e estrutura organizacional envolvidas para atender às novas pressões competitivas,  

foi desenvolvido por Stock, Greis e Kasarda (1999). O modelo relaciona a estratégia 

empresarial, estrutura e capacidades logísticas e suas influências na competitividade industrial 

e no ambiente logístico. A coesão entre os três elementos principais (escolhas estratégicas, 
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escolhas estruturais e escolhas logísticas) tem impacto no desempenho empresarial, ou seja, 

as combinações de escolhas estratégicas, estruturais e logísticas irá resultar em desempenhos 

diferenciados. A premissa básica defendida é que as forças de mercado (ambiente 

competitivo) moldam a formulação e implementação da estratégia empresarial e estrutura 

organizacional. Assim, novas estratégias e formas de organização não terão sucesso sem o 

desenvolvimento das práticas e sistemas logísticos. 

Um ano após a primeira pesquisa, Stock, Greis e Kasarda (2000) estudaram, desta 

vez, a relação entre capacidade logística, estrutura da cadeia de suprimentos e seus impactos 

no desempenho empresarial.  Há três principais elementos no trabalho: estrutura da cadeia de 

suprimentos (caracterizada pela dispersão geográfica e canal de governança), integração 

logística e desempenho empresarial e os  resultados da pesquisa indicaram que a capacidade 

logística é uma importante ferramenta para a coordenação das operações da cadeia de 

suprimentos.  

Apesar de fornecer importantes insights para a pesquisa, os modelos de Stock, Greis 

e Kasarda (1999, 2000) adotaram a estratégia como uma variável de pesquisa (algo que, nesta 

dissertação, não foi considerado de forma direta), além de classificar, basicamente, o 

elemento integração como caracterizador da estrutura logística. Apesar disso, vários conceitos 

e visões a respeito da integração logística são aproveitados e incorporados nesta dissertação, 

principalmente no que se refere ao entendimento da integração em duas esferas: integração 

externa e integração interna. Os modelos ainda diferem quanto à escolha das empresas a 

serem analisadas, as quais foram organizações geograficamente dispersas pelo mundo, 

enquanto neste trabalho são analisadas apenas empresas industriais brasileiras. 

Fora do campo das pesquisas que tentam associar estrutura e desempenho em 

logística, um trabalho pioneiro foi desenvolvido por Bowersox e Daugherty (1992) em 

pesquisa realizada nos Estados Unidos, denominada Leading Edge Logistics. O modelo 
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conceitual exposto na figura 7 (2), mostra que as empresas que alcançam altos níveis de 

flexibilidade possuem relações consistentes entre os elementos de sua organização logística 

(avaliado nas dimensões formalização, monitoramento do desempenho e adoção de tecnologia 

de informação). Estes elementos são influenciados pelo nível de complexidade das atividades 

logísticas das empresas. 

A flexibilidade considerada na figura trata da habilidade da empresa de satisfazer 

seus clientes na prestação do serviço logístico, “uma empresa com operações flexíveis é capaz 

de “customizar” seus serviços e capitalizar seus esforços nas oportunidades mais lucrativas” 

(LAVALLE, FLEURY, 2000b). Tal atributo e sua definição, nesta dissertação, foi utilizado 

como um dos componentes do nível de serviço logístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complexidade 

Adoção de 
tecnologia de 
informação 

Formalização Monitoramento 
do desempenho 

Flexibilidade 

 
Figura 7 (2): Modelo conceitual proposto por Bowersox e Daugherty (1992) 

Fonte: Bowersox e Daugherty (1992). 
 

Trabalhos brasileiros (LAVALLE, FLEURY, 2000a, 2000b) replicaram 

nacionalmente o modelo conceitual proposto por Bowersox e Daugherty (1992).  

Lavalle e Fleury (2000a) verificaram o estágio de desenvolvimento da organização 

logística em empresas comerciais e industriais pertencentes a cadeia de alimentos. De uma  
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maneira geral, concluíram que, devido a complexidade ambiental, as empresas industriais 

desenvolveram maior nível de sofisticação da organização logística (formalização, 

monitoramento do desempenho e adoção de tecnologia de informação) do que as empresas 

comerciais, gerando um maior nível de flexibilidade e competitividade. 

Lavalle e Fleury (2000b) analisaram o estágio de desenvolvimento da organização 

logística em grandes empresas brasileiras com a realização de dez estudos de caso com 

empresas de diversos setores industriais. Os autores concluíram que, mediante análise de 

quatro dimensões básicas (formalização organizacional, monitoramento do desempenho, 

utilização de tecnologia de informação e flexibilidade operacional), as empresas brasileiras, 

de uma maneira geral, estão tornado-se conscientes da importância dessas dimensões na 

melhoria do desempenho logístico. 

As possíveis associações entre NSL, EOL e DE podem sofrer influência de inúmeras 

variáveis. Nesta dissertação, as variáveis tipo de produto, tamanho da empresa e controle de 

capital foram tomadas como moderadoras dessas relações e serão fundamentadas nas seções 

seguintes. 

 

2.6 Dimensões Contingenciadoras 

Nas próximas seções serão apresentados considerações a respeito das variáveis 

contingenciadoras utilizadas na pesquisa. 

 

2.6.1 Tipologia de produtos 

Classificação de produtos, quanto aos seus tipos, já é algo estabelecido na literatura 

de marketing e logística (BALLOU, 2001;  KOTLER, 2000;  CHURCHILL, 2000). 
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Normalmente as empresas podem classificar seus produtos em termos de 

durabilidade, tangibilidade e uso (consumidor ou industrial). Quanto à durabilidade e 

tangibilidade, os produtos são classificados em: a) bens não-duráveis; b) bens duráveis; e c) 

serviços (KOTLER, 2000, p. 418). 

Quanto ao uso, os produtos podem ser classificados como industriais ou de consumo. 

Esta tradicional tipologia preconiza a idéia de que cada tipo de produto possui características 

próprias quanto a sua forma de distribuição e, consequentemente, serviço logístico apropriado 

(BALLOU, 2001, p. 58). 

Por se tratar da classificação adotada nesta pesquisa, as seções 2.5.1 e 2.5.2 

seguintes, respectivamente versam sobre as características e sub-divisões dos produtos de 

consumo e industriais.  

 

2.6.1.1 Produtos de consumo 

São aqueles dirigidos aos consumidores finais (BALLOU, 2001, p. 58; 

CHURCHILL, 2000, p. 234) e são divididos em produtos de conveniência, produtos de 

comparação e produtos de especialidade. 

 

a) Produtos de conveniência  

São classificados como produtos de conveniência aqueles produtos que os clientes 

adquirem de forma freqüente, com pouca comparação, imediatamente e com um mínimo de 

esforço (KOTLER, 2000 p. 418; CHURCHILL, 2000, p. 234). Esses produtos exigem ampla 

distribuição (em vários pontos de venda) e por isso mesmo necessitam de nível de serviço 

logístico elevado (BALLOU, 2001, p. 58). Como exemplo de produtos de conveniência, 

temos: refrigerantes, sorvetes, produtos alimentícios em geral, cigarros etc. 
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b) Produtos de comparação 

São classificados como produtos de comparação aqueles produtos que os clientes 

estão dispostos a pesquisar e comparar vários produtos em vários pontos de venda e somente 

decidir pela compra após cuidadosa pesquisa, analisando características de adequação, 

qualidade, preço e modelo (KOTLER, 2000, p. 418; BALLOU, 2001, p. 58; CHURCHILL, 

2000, p. 234).  

Nestes aspectos, “[...] o número de pontos de estocagem é substancialmente menor se 

comparado ao de bens e serviços de conveniência. [...] Os custos de distribuição de tais 

fornecedores são um pouco menores do que os produtos de conveniência e a necessidade de 

distribuição de produtos não é tão dispersa” (BALLOU, 2001, p. 58). Os serviços logísticos 

destes produtos tendem a se diferenciar dos produtos de conveniência, principalmente com 

relação às dimensões disponibilidade, freqüência de entregas e apoio pós-entrega. São 

exemplos de produtos de comparação: roupas da moda, automóveis populares, móveis etc. 

 

c) Produtos de especialidade 

São classificados como produtos de especialidade aqueles produtos pelos quais os 

clientes estão dispostos a gastar tempo substancial para adquiri-los. Possuem características 

singulares, geralmente identificados pela marca, pelos quais um número significativo de 

compradores estará disposto a desprender esforço extra para adquiri-los (KOTLER, 2000, p. 

418; CHURCHILL, 2000, p. 234). 

Ballou (2001, p. 58) argumenta que a distribuição destes produtos deve ser 

centralizada e os níveis de serviço ao cliente não são tão altos quanto para produtos de 

conveniência e de comparação. São exemplos de produtos de especialidade: jóias, 

instrumentos musicais, automóveis de luxo etc.  
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Categoria Tipo de decisão de 
compra Preço Promoção Distribuição 

Conveniência 

Tomada de decisão 
rotineira; baixo 

envolvimento; pouco 
tempo de decisão; e 

pouca busca de 
informações. 

Relativamente baixo Mídia de massa Ampla 

Comparação 

Tomada de decisão 
limitada; 

envolvimento 
moderado; mais 

tempo de decisão; e 
mais busca de 
informações. 

Moderado 
Mídia de massa; 

alguma ênfase em 
vendas pessoais. 

Seletiva 

Especialidade 

Tomada de decisão 
extensiva; alto 
envolvimento; 

tempo de decisão 
longo; busca de 

muitas informações. 

Relativamente caro 
Mídia de massa; 
mais ênfase em 
vendas pessoais. 

Exclusiva 

Quadro 3 (2) – Características básicas dos produtos de consumo 
Fonte: Churchill (2000, p. 235) 

 
 

2.6.1.2 Produtos Industriais 

São classificados como produtos industriais aqueles produtos adquiridos por 

indivíduos ou empresas que são utilizados para a produção de outros produtos. Ballou (2001, 

p. 58) ressalta que os clientes industriais não parecem mostrar preferência por níveis de 

serviços logísticos diferentes para classe de produtos diferentes.  Kotler (2000, p. 419) 

distingue os produtos industriais em três grupos: 

 

a) Materiais e Peças - São bens que entram no processo de fabricação dos produtos 

manufaturados. Podem ser matéria prima ou materiais e peças manufaturadas. 

 

b) Bens de Capital - Possuem maior duração e facilitam o desenvolvimento ou o 

gerenciamento do produto acabado. Podem ser instalações (fábricas, escritórios) ou 

equipamentos (computadores, geradores, prensas, empilhadeiras etc.). 
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c) Suprimentos e Serviços Empresariais - São os bens de curta duração que facilitam o 

desenvolvimento ou gerenciamento do produto acabado. Os suprimentos podem ser do tipo 

operacionais (lubrificantes, carvão, papel etc.) ou de manutenção e reparos (tintas, pregos, 

vassouras etc.). Os serviços incluem reparos, manutenção e consultoria empresarial. 

Churchill (2000, p. 237) classifica os produtos industriais em seis categorias: 

Instalações, Equipamento acessório, Componentes, Matéria-prima, Suprimentos e Serviços 

empresariais. 

Ballou (2001, p. 58) prefere classificar os produtos industriais de acordo com a 

extensão pela qual entram no processo de produção: fazendo parte do produto acabado 

(matérias-primas e componentes), sendo utilizados no processo de manufatura (máquinas e 

equipamentos) ou não fazendo parte diretamente do processo (insumos e serviços 

administrativos).  

Nesta dissertação, os serviços não foram considerados como produtos em nenhuma 

classificação, pelo fato das empresas pesquisadas, em sua grande maioria, fabricarem e 

distribuírem  apenas bens físicos, sendo, portanto, do setor industrial. 
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2.6.2 Tamanho da empresa 

Empresas de grande porte geralmente possuem mais recursos a serem investidos, 

melhorando o nível de serviço logístico oferecido aos clientes e, como ressalta Porter (1999), 

mais poder de barganha para negociar maiores níveis de serviço recebidos de seus 

fornecedores. Além disso, aspectos da estrutura organizacional (tais como centralização, 

formalização e integração) podem vir a serem afetados pelo tamanho da organização 

(ROBBINS, 1983, p.111; FORD, ARMANDI, HEATON, 1988, p.360; HALL, 1984, p. 39-

45). 

Empresas maiores tendem a ser mais formalizadas, ou seja, há correlação 

relativamente forte entre tamanho e formalização, pois se percebe aumento nos papéis e 

regulamentos formais à medida que as empresas crescem (HALL, 1984, p. 43; ROBBINS, 

1983, p. 113), ou quando o número de pessoas cresce na empresa, o controle e a comunicação 

podem tornar-se mais difíceis. Assim, a formalização apresenta-se como uma maneira de 

contornar tais problemas, mediante utilização de políticas, procedimentos, papéis e 

regulamentos escritos (FORD, ARMANDI, HEATON, 1998, p. 366). 

A formalização externa também possui relações com o tamanho da empresa quando 

este é entendido a partir de uma visão de dispersão espacial. Empresas grandes geralmente 

possuem maior capacidade de se expandir (dispersão geográfica) e se relacionar com um 

maior número de empresas. Na maioria das vezes, tal dispersão necessita vir acompanhada de 

um maior grau de formalização, no sentido de controlar as relações entre as empresas 

mediante estabelecimento de vínculos contratuais, políticas e procedimentos formais (HALL, 

1984, p.43; CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995). 
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No que se refere à centralização, geralmente há correlação negativa entre ela e o 

tamanho da empresa, ou seja, à medida que as empresas crescem, elas se apresentam menos 

centralizadas (FORD, ARMANDI, HEATON, 1998, p. 365). Isto pode ser entendido a partir 

da visão de que o aumento do tamanho encoraja a delegação de autoridade. Há também 

relação direta com a formalização, uma vez que normalmente o estabelecimento de papéis e 

regulamentos formais “[...] permitem que a alta administração delegue decisões, enquanto 

que, ao mesmo tempo, garantem que as decisões serão tomadas em concordância com seus 

desejos” (ROBBINS, 1983, p. 114). 

A integração possui relacionamentos com o tamanho da empresa ao considerar-se 

que este pode estar ligado a departamentalização interna da organização. Dessa forma, a 

tendência natural é que empresas maiores apresentem uma maior quantidade de 

departamentos, os quais devem estar internamente integrados para o alcance das metas e 

objetivos empresariais (HALL, 1984, p. 43). 

Kimberly (1976) demonstrou que o tamanho da empresa possui quatro componentes: 

1) capacidade física das empresas; 2) pessoal disponível na empresa; 3) quantidade de 

insumos e produtos empresariais; e 4) recursos distintos disponíveis para uma empresa sob a 

forma de riqueza ou de bens líquidos.  

O primeiro componente evidencia que, por exemplo, as indústrias possuem 

capacidade relativamente fixa, como o número de linhas de montagem e sua velocidade para a 

transformação da matéria-prima (HALL, 1984, p.39).  

O tamanho sendo considerado de acordo com a quantidade de pessoal disponível na 

empresa é a forma mais comum utilizada em pesquisas. Estudos como o de Terziovski e 

Samson (2000, p. 144-148) e Ghobadian e Gallear (1997, p. 121-163), apesar de estarem 

relacionados às associações entre estratégia de qualidade e desempenho empresarial, já 

consideraram o tamanho da empresa (considerado pelo número de funcionários) como agente 
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contigenciador de tais associações. O problema básico da adoção deste parâmetro é que ele 

possui um caráter ambíguo. Em algumas indústrias, por exemplo, uma maior quantidade de 

pessoas pode não ser algo bom, nas quais a meta é manter o tamanho da empresa no nível 

mínimo para reduzir os custos finais (HALL, 1984, p. 40; ROBBINS, 1983, p. 107). De outra 

sorte, como esta pesquisa se propõe a analisar vários segmentos industriais de forma 

agregada, poderia haver distorções ao considerarmos que alguns segmentos são mais 

intensivos em mão-de-obra que outros. 

O terceiro componente diz respeito à avaliação do tamanho pelos insumos e produtos 

empresariais. Isto pode envolver fatores como o número de clientes atendidos por 

determinada empresa ou seus insumos e o volume de vendas de determinado produto. 

Ressalte-se que estes fatores podem não estar disponíveis ou podem ser de difícil coleta 

(HALL, 1984, p. 40). 

O quarto e último componente, o qual irá ser utilizado nesta dissertação (devido à 

disponibilidade das informações), diz respeito aos recursos distintos disponíveis para uma 

organização sob a forma de riquezas ou bens líquidos, como parâmetro indicativo do tamanho 

da empresa (FORD, ARMANDI, HEATON, 1998, p. 359). O indicador financeiro 

representativo do tamanho da empresa será o valor da receita líquida disponível no anuário da 

revista Valor 1000, edição 2004. 
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2.6.3 Origem do capital 

Empresas com operações internacionais geralmente têm que lidar com dificuldades 

relativas à adaptação de seus produtos considerando as necessidades, preferências, cultura e 

linguagem dos países em que atua. Por outro lado, tipicamente tendem a elaborar suas 

estratégias de forma agregada, podendo possuir as vantagens inerentes à redução de custo 

total, aumento da qualidade e conhecimento das preferências de clientes dispersos 

geograficamente, construindo vantagem competitiva (YIP, 1995, p. 6; GROSSE, KUJAWA, 

1988, p. 22; HOUT, PORTER, RUDDEN, 1982, p. 30). 

No tocante às atividades de produção e logísticas, as empresas com base 

internacional procuram integrar e racionalizar seus sistemas numa base global (DYMSZA, 

1972, p. 158), realizando considerações a respeito de fatores de localização (associado à 

capacidade de atender mais rapidamente os clientes), custos de transporte e economia de 

escala gerada, em parte, pela tendência natural de padronização dos produtos em nível 

mundial (YIP, 1995, p. 14; DYMSZA, 1972, p. 158), tendo a possibilidade de gerar vantagens 

competitivas associadas a tais fatores (GROSSE, KUJAWA, 1998, p. 28). 

A base tecnológica destas empresas é algo a ser ressaltado, na medida em que elas 

desenvolvem maior capacidade e mantêm benefícios associados à transferência de 

informações relativas aos seus processos e produtos (GROSSE, KUJAWA, 1998, p. 280), 

podendo, inclusive, ter impacto significativo no nível de serviço logístico mediante 

desenvolvimento e excelência de alguns atributos deste serviço, tais como o sistema de 

informação de apoio e o sistema de recuperação de falhas, melhorando a satisfação do cliente, 

reduzindo o custo total ou alcançando vantagem competitiva (NAZÁRIO, 2000, p. 285). 
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Questões referentes ao caráter centralizado ou descentralizado das empresas 

internacionais também devem ser analisados: “A descentralização da autoridade está 

relacionada com a forma e a extensão com que o processo decisório – o direito de decidir, 

executar e controlar – é delegado pela administração central às divisões e às subsidiárias ou 

filiais no exterior” (DYMSZA, 1972, p. 62). 

O grau de descentralização destas empresas dependerá de suas características 

internas e ao que se refere à complexidade de suas operações. O caminho natural seria 

descentralizar para obter vantagens na velocidade de atendimento ao cliente. Em contraste, 

algumas empresas internacionais têm-se movido em direção a uma maior centralização de 

suas decisões em virtude de alguns problemas relativos à falta de uniformidade nas decisões e 

alcance dos objetivos, além do possível aumento dos custos de pessoal devido à duplicação de 

pessoal no nível superior hierárquico das empresas subsidiárias (DYMSZA, 1972, p. 64). 

Tendo em vista os elementos apresentados nos parágrafos anteriores e ainda 

considerando que as empresas internacionais possivelmente são mais intensivas em recursos a 

serem investidos, neste estudo a origem do capital foi considerado como uma variável 

contingenciadora das relações entre NSL, EOL e DE. 

 

2.7 O modelo 

Diante dos aspectos apresentados, o modelo proposto que guiou todas as etapas desta 

pesquisa, representativo das associações entre NSL, EOL e DE é mostrado na figura 8 (2) a 

seguir.  

Nele podem ser visualizadas as relações entre Desempenho Empresarial (medido 

pelos indicadores variação da receita líquida, variação da rentabilidade do patrimônio líquido 

e variação do Ebitda), Estrutura Organizacional da Logística (medida pelas dimensões 
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centralização, concentração, formalização, integração, intensidade, freqüência, reciprocidade 

e padronização) e o Nível de Serviço Logístico (medido pelos atributos disponibilidade, 

tempo do ciclo do pedido, consistência, freqüência de entregas, flexibilidade, sistema de 

informação de apoio, sistema de recuperação de falhas, apoio na entrega e apoio pós-entrega), 

bem como a influência de três moderadores (tipo de produto, tamanho da empresa e controle 

do capital). 
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Figura 8 (2): Modelo geral representativo das associações 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3  Metodologia 

 
 
3.1 Delineamento da pesquisa 
 

Esta pesquisa objetiva analisar a associação entre nível de serviço logístico, estrutura 

organizacional da logística e desempenho empresarial de grandes empresas industriais 

brasileiras. Para tanto, foi necessário obter informações à respeito da percepção do nível de 

serviço logístico recebido e do oferecido, da identificação da estrutura organizacional da 

logística e do desempenho empresarial das maiores indústrias brasileiras constantes entre as 

1000 maiores empresas do Brasil – população-alvo desta dissertação – segundo anuário da 

revista Valor Econômico do ano de 2004.  

Trata-se, portanto, de um estudo descritivo e correlacional, de corte transversal, que 

descreveu algumas características de uma determinada amostra, em um determinado período 

de tempo (GIL, 1995, p.45), identificando associações de um fator com outro, ou outros 

fatores (MARTINS, 2000, p.28). 

Tais estudos têm como principal objetivo a descrição de algo, neste caso, a relação 

entre NSL, EOL e o DE. Os estudos transversais envolvem a coleta de informações de 

qualquer amostra de elementos da população em uma única vez (MALHOTRA, 2001, p. 109).  

Adotou-se como método de pesquisa o survey, por se tratar de ferramenta apropriada 

quando o interesse principal da pesquisa estiver relacionado ao entendimento geral do que 

está acontecendo, não há possibilidade ou interesse no controle de variáveis dependentes e 

independentes e o ambiente natural é a melhor situação para se estudar o fenômeno que está 

acontecendo ou aconteceu em um passado recente (FREITAS et al, 2000, p. 105-112). 
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A pesquisa foi composta por duas fases. A primeira, referente à elaboração de um 

projeto, no qual foi desenvolvido arcabouço teórico para fundamentar os aspectos a serem 

pesquisados (serviços logísticos, estrutura organizacional da logística e desempenho 

empresarial). A segunda fase foi constituída pelo desenvolvimento e aplicação de um 

questionário, utilizando-se telefone e meio eletrônico, nas indústrias presentes entre as 1000 

maiores empresas brasileiras, segundo anuário da revista Valor Econômico, edição 2004. 

A análise dos dados foi realizada de forma quantitativa com a ajuda de ferramentas 

estatísticas, utilizando o SPSS 11.0 e o Excel como programas básicos para análise dos 

resultados.  

 

3.2 População e amostra 

A população foi formada pelas indústrias entre as 1000 maiores empresas brasileiras, 

segundo anuário do jornal Valor Econômico do ano de 2004. Deste conjunto inicial, foram 

retiradas as empresas pertencentes aos setores agrícola, comercial e de prestação de serviços 

(agricultura, água e saneamento, energia elétrica, comércio atacadista, comércio exterior, 

comércio varejista, finanças, tecnologia da informação, lazer e turismo, serviços 

especializados, serviços médicos, telecomunicações e transportes e logística). Ao final, 

obteve-se a população de 522 empresas. 

Nos setores restantes (açúcar e álcool, alimentos, bebidas e fumo, comunicação e 

gráfica, construção e engenharia, eletroeletrônica, farmacêutica e cosméticos, materiais de 

construção e decoração, mecânica, metalurgia, mineração, papel e celulose, plásticos e 

borrachas, química e petroquímica, siderurgia, têxtil, couro e vestuário e veículos e peças)  

foram eliminadas 39 empresas por falta de indicadores financeiros disponíveis e outras 27 

depois que os indicadores financeiros foram normalizados. Neste último caso, o critério 
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adotado foi de excluir da população as empresas cujos valores dos indicadores de 

desempenho fossem superiores ou inferiores a 3 desvios-padrão da média dos setores 

normalizados, caracterizando a exclusão de eventuais outliers. 

Assim, o universo das indústrias ficou representado pelos setores representados na 

tabela 1 (3) a seguir: 

Tabela 1 (3) – Representação dos setores de atividades na população 
 

Setor de atividade Empresas Setor de atividade Empresas 
1. Açúcar e álcool 16 10. Metalurgia 37 
2. Alimentos 62 11. Mineração 16 
3. Bebidas e fumo 13 12. Papel e celulose 18 
4. Comunicação e gráfica 12 13. Plásticos e borrachas 14 
5. Construção e engenharia 24 14. Química e petroquímica 63 
6. Eletroeletrônica 21 15. Siderurgia 14 
7. Farmacêutica e cosméticos 14 16. Têxtil, couro e vestuário 23 
8. Mater. const. e decoração 25 17. Veículos e peças 20 
9. Mecânica 20  

Total                                                                                                                            412 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

A distribuição das empresas pelas regiões geográficas do Brasil está representada na 

tabela 2 (3) a seguir: 

 

Tabela 2 (3) – Representação das regiões na população 
 

Região Número de empresas Percentual sobre total 
Sudeste 252 61,17 

Sul 91 22,09 
Nordeste 36 8,74 

Centro-oeste 16 3,88 
Norte 17 4,12 
Total 412 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na determinação do tamanho da amostra para populações finitas, utilizou-se as 

fórmulas descritas a seguir (LEVINE, BERENSON, STEPHAN, 2000, p. 303-305), para nível 

de confiança de 95% e erro de 5%. 

 
Cálculo do tamanho da amostra sem se considerar o fator de correção de 

população finita (fcpf): 
 
 
 
n0 = Z2 ∗ σ2            n0 =  1,962 ∗ 0,52              n0 = 385          
           e2                             0,052  

 
n0 – Tamanho inicial da amostra sem considerar o fcpf; 
Z – Grau de confiança (1,96), função do desvio padrão; 
σ - Desvio padrão da população; 
e – Erro no intervalo. 
 
 
Cálculo do tamanho da amostra considerando-se o fator de correção de 

população finita (fcpf): 
 
 
n = n0  *   N          n  =  385  *  412         n = 200 
      n0 + (N-1)                385+ 411 
 
n – Tamanho da amostra considerando-se o fcpf; 
n0 – Tamanho da amostra sem considerar o fcpf; 
N – Tamanho da população. 

 

3.3 Hipóteses testadas 

Considerando os objetivos e as perguntas de pesquisa, as seguintes hipóteses são 

propostas:  
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Hipótese 1: Sobre nível de serviço logístico recebido (NSLR) e estrutura 

organizacional da logística (EOL):

Hipótese nula H0A: Não há associação significativa entre NSLR e EOL; 

Hipótese alternativa H1A: Há associação significativa entre NSLR e EOL. 

 

Hipótese 2: Sobre nível de serviço logístico oferecido (NSLO) e estrutura 

organizacional da logística (EOL):

Hipótese nula H0B: Não há associação significativa entre NSLO e EOL; 

Hipótese alternativa H1B: Há associação significativa entre NSLO e EOL. 

 

Hipótese 3: Sobre estrutura organizacional da logística (EOL) e desempenho 

empresarial (DE):

Hipótese nula H0C: Não há associação significativa entre EOL e DE; 

Hipótese alternativa H1C: Há associação significativa entre EOL e DE. 

 

Hipótese 4: Sobre nível de serviço logístico recebido (NSLR) e desempenho 

empresarial (DE):

Hipótese nula H0D: Não há associação significativa entre NSLR e DE; 

Hipótese alternativa H1D: Há associação significativa entre NSLR e DE. 
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Hipótese 5: Sobre nível de serviço logístico oferecido (NSLO) e desempenho 

empresarial (DE):

Hipótese nula H0E: Não há associação significativa entre NSLO e DE; 

Hipótese alternativa H1E: Há associação significativa entre NSLO e DE. 

 

Hipótese 6: Sobre as variáveis contingenciadoras:

Hipótese nula H0F: Não há influência das variáveis contingenciadoras (tipo de 

produto, tamanho da empresa e origem do capital)  nas associações; 

Hipótese alternativa H1F: Há influência das variáveis contingenciadoras (tipo de 

produto, tamanho da empresa e origem do capital)  nas associações. 

 

3.4 Definição das variáveis 

Esta seção tem por objetivo apresentar de maneira formal os constructos que guiaram 

a pesquisa, definindo claramente as variáveis utilizadas no questionário. O termo variável irá 

ser utilizado como sinônimo de constructos, símbolo ao qual atribuem-se valores (COOPER, 

SCHINDLER, 2003, p. 56). 

A pesquisa considerou a utilização de três variáveis principais (nível de serviço 

logístico, estrutura organizacional para a logística e desempenho empresarial), além de outras 

três variáveis contingenciadoras (tipo de produto, tamanho da empresa e controle do capital). 

Evitou-se a divisão destas pela tradicional classificação entre variáveis dependentes e 

independentes (COOPER, SCHINDLER, 2003, p. 56), pelo fato do estudo tratar das 

associações entre as variáveis e não a dependência entre elas.  
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3.4.1 Definição constitutiva 

Nível de serviço logístico – Conjunto de características relativas ao serviço 

logístico, avaliados no suprimento e na distribuição das indústrias, mensurados a partir de 

atributos específicos (FIGUEIREDO et al, 2000a, 2000b). 

Estrutura organizacional para a logística – Conjunto de características 

organizacionais clássicas (HALL, 1991; BALLOU, 2001; BOWERSOX, CLOSS, 2001; 

CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995; STOCK, GREIS, KASARDA, 1999, 2000) e de 

outras característica organizacionais derivadas dos inter-relacionamentos empresariais 

(HALL, 1991; CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995) referentes às atividades logísticas 

das empresas. 

Desempenho empresarial – Medida dos resultados alcançados pela empresa nas 

diversas funções e atividades que a compõe. 

Variáveis contingenciadoras – São aquelas variáveis que influenciam ou produzem 

alterações nas associações das variáveis principais (TRIVIÑOS, 1995, p. 108).  

Serão definidas operacionalmente na próxima seção. 

 

3.4.2 Definição operacional 

3.4.2.1 Nível de serviço logístico 

Descrição – As dimensões de serviço ao cliente foram utilizadas da mesma maneira 

como fizeram Figueiredo et al (2000a; 2000b) e Fleury e Lavalle (2000). Considerou-se nove 

atributos: disponibilidade, tempo do ciclo do pedido, consistência no prazo de entrega, 

freqüência de entregas, flexibilidade do sistema de entrega, sistema de informação de apoio, 

sistema de recuperação de falhas, apoio na entrega física e apoio pós-entrega. Os atributos em 

questão foram utilizadas nesta pesquisa para avaliar não somente o serviço logístico oferecido 
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aos clientes (distribuição), mas também o serviço logístico recebido pelas indústrias 

(suprimentos). 

Os atributos do nível de serviço logístico recebido e oferecido utilizados na coleta 

de dados, bem como os principais autores consultados estão resumidos pelo quadro 4 (3) a 

seguir: 

 

Atributo Principais Autores 

1. Disponibilidade 

Bowersox 
e Closs 
(2001) 

Fleury e 
Lavalle 
(2000) 

LaLonde e 
Zinszer (In 
Ballou, 
2001) 

Moraes e 
Lacombe 
(1999) 

Figueiredo 
et al 
(2000a e 
2000b) 

 

2. Tempo do ciclo 
de pedido 

Bowersox 
e Closs 
(2001) 

Fleury e 
Lavalle 
(2000) 

Figueiredo 
et al (2000a 
e 2000b) 

Moraes e 
Lacombe 
(1999) 

Harding 
(1998) 

Mentzer, 
Flint e 
Kent 
(1999) 

3. Consistência no 
prazo de entrega 

Bowersox 
e Closs 
(2001) 

Fleury e 
Lavalle 
(2000) 

Moraes e 
Lacombe 
(1999) 

Figueiredo 
et al (2000a 
e 2000b) 

  

4. Flexibilidade 
do sistema de 

entrega 

Bowersox 
e Closs 
(2001) 

Fleury e 
Lavalle 
(2000) 

LaLonde e 
Zinszer (In 
Ballou, 
2001) 

Moraes e 
Lacombe 
(1999) 

Figueiredo 
et al 
(2000a, 
2000b) 

 

5. 
Sistema de 

recuperação de 
falhas 

Bowersox 
e Closs 
(2001) 

Moraes e 
Lacombe 
(1999) 

Harding 
(1998) 

Mentzer, 
Flint e Kent 
(1999) 

Figueiredo 
et al 
(2000a e 
2000b) 

 

6. Apoio na 
entrega física 

Fleury e 
Lavalle 
(2000) 

Figueiredo 
et al (2000a 
e 2000b) 

    

7. Qualidade no 
sistema de 

informação de 
apoio 

Fleury e 
Lavalle 
(2000) 

Mentzer, 
Flint e Kent 
(1999) 

Figueiredo 
et al (2000a 
e 2000b) 

   

8. Freqüência de 
entregas 

Fleury e 
Lavalle 
(2000) 

Moraes e 
Lacombe 
(1999) 

Figueiredo 
et al (2000a 
e 2000b) 

   

9. Apoio pós-
entrega 

Fleury e 
Lavalle 
(2000) 

Figueiredo 
et al (2000a 
e 2000b) 

    

Quadro 4 (3) – Referencial teórico dos atributos do serviço logístico 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

A descrição operacional adotada para cada atributo do serviço logístico está 

mostrada no quadro 5 (3) a seguir, considerando que os atributos que possuem o numeral 13 
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em sua denominação abreviada correspondem ao serviço logístico recebido dos principais 

fornecedores e o numeral 14, serviço logístico oferecido aos principais clientes. Por exemplo: 

DISP13a – Disponibilidade do serviço logístico recebido dos principais fornecedores; 

DISP14a – Disponibilidade do serviço logístico oferecido pela empresa aos seus principais 

clientes. 

 

Atributo Descrição Operacional 
1. Disponibilidade 
(DISP13a/ DISP14a) 

Está relacionado à quantidade entregue do total do pedido (FIGUEIREDO et al 
2000a, 2000b). 

2. Tempo do ciclo de 
pedido 

(TCP13d/TCP14d) 

Lapso de tempo entre o momento em que o cliente faz o pedido e o produto é recebido 
por ele (FIGUEIREDO et al 2000a, 2000b). 

3. Consistência no 
prazo de entrega 

(CPE13c/CPE14c) 

Capacidade de a empresa executar seus serviços, de maneira constante, dentro dos 
prazos de entrega esperados (FIGUEIREDO et al 2000a, 2000b). 

4. Freqüência de 
entregas (FREQ13b/ 

FREQ14b) 

Refere-se à quantidade de entregas realizadas pelo fornecedor durante determinado 
período de tempo (FIGUEIREDO et al 2000a, 2000b). 

5. Flexibilidade do 
sistema de entregas 

(FLEX13e/ 
FLEX14e) 

Capacidade de a empresa de lidar com mudanças e solicitações extraordinárias de 
serviços ao cliente (FIGUEIREDO et al 2000a, 2000b). 

6. Sistema de 
informação de apoio 
(SIAP13f/SIAP14f) 

Envolve requisitos de rastreabilidade, informações sobre pedidos em aberto, 
tratamento às reclamações e queixas, bem como a cordialidade e credibilidade do 

pessoal de apoio (FIGUEIREDO et al 2000a, 2000b). 
7. Sistema de 

recuperação de 
falhas 

(SRF13g/SRF14g) 

Refere-se à capacidade da empresa na resolução de possíveis erros ou problemas 
referentes às quantidades, itens trocados, falhas na documentação, itens avariados etc 

(FIGUEIREDO et al 2000a, 2000b). 

8. Apoio na entrega 
física 

(AEF13h/AEF14h) 

É o suporte prestado pelo transportador final dos produtos na hora da entrega ao 
cliente. Envolve pontualidade, rapidez, cordialidade e presteza (FIGUEIREDO et al 

2000a, 2000b). 
9. Apoio pós-entrega 

(APE13i/APE14i) 
Refere-se ao atendimento pós-venda e ao atendimento em manutenções 

(FIGUEIREDO et al 2000a, 2000b). 
Quadro 5 (3) – Descrição operacional dos atributos do serviço logístico 

Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

 Forma – Os atributos do serviço logístico foram utilizados em dois blocos de 

perguntas, utilizando escala tipo Likert tradicional (cinco pontos), conforme pode ser 

observado no Apêndice A. O primeiro bloco avaliou, de maneira perceptiva, as dimensões do 

serviço logístico recebido pela empresa de seus principais fornecedores, composto pelas 
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variáveis DISP13a, TCP13d, CPE13c, FREQ13b, FLEX13e, SIAP13f, SRF13g, AEF13h e 

APE13i.  

O segundo bloco avaliou os atributos do serviço oferecido pelas empresas aos 

seus principais clientes, respondido também de maneira perceptiva, mediante dimensões 

DISP14a, TCP14d, CPE14c, FREQ14b, FLEX14e, SIAP14f, SRF14g, AEF14h e APE14i. 

Uma segunda questão avaliou se a distribuição da empresa em questão era 

própria, terceirizada ou mista, com a intenção futura de associar NSLO com a forma de 

distribuição adotada pela empresa (própria, mista ou terceirizada), não constituindo, portanto, 

objetivo específico da pesquisa. Tratou-se de uma pergunta de caráter exploratório para 

posterior análise.  

Nas análises das associações das variáveis da pesquisa, os valores do NSLR e 

NSLO foram normalizados, considerando-se as respectivas médias e desvios-padrões de cada 

bloco de questões. 

 

3.4.2.2 Estrutura organizacional da logística 

Descrição – O trabalho de Chow, Heaver e Henriksson (1995) serviu de base para a 

definição de oito dimensões representativas da estrutura organizacional para a logística. São 

eles: centralização (CENTRA01), concentração (CONCEN02), formalização, integração, 

intensidade (IISTIL05), padronização, freqüência, reciprocidade.  

Para melhor captar as características de cada dimensão, algumas delas foram 

subdivididas. Desta forma, a variável formalização foi entendida a partir da formalização 

entre empresas (CFORN03a/CCLIE03b) e formalização interna (FRAAE11). A dimensão 

integração foi dividida em integração externa (ISTFO04a/ISTC03b) e integração interna 

(ISITIE10). A dimensão padronização, em padronização dos recursos 
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(PCLFO06a/PCLCL06b) e padronização dos procedimentos (PPPFO08a/PPPCL08b). A 

dimensão freqüência foi dividido em freqüência com os fornecedores (NCFOR07a) e 

freqüência com os clientes (NCCLI07b) e a dimensão reciprocidade foi dividida em 

reciprocidade com os fornecedores (PENFO09a) e reciprocidade com os clientes 

(PENCL09b). 

As principais variáveis representativas da estrutura organizacional para a logística 

utilizadas na coleta de dados, bem como os principais autores consultados estão representados 

pelo quadro 6 (3) a seguir: 

Dimensões Autores 

1. Centralização Hall (1991) 

Chow, 
Heaver e 

Henriksson 
(1995) 

Ballou 
(2001) 

Bowersox e 
Closs 
(2001) 

Dalton et 
al (1980) 

Dornier et 
al (2000) 

2. Concentração Hall (1991) 

Chow, 
Heaver e 

Henriksson 
(1995) 

Ballou 
(2001) 

Bowersox e 
Closs 
(2001) 

Dalton et 
al (1980) 

Dornier et 
al (2000) 

3. Formalização Hall (1991) 

Chow, 
Heaver e 

Henriksson 
(1995) 

Ballou 
(2001) 

Dornier et 
al (2000) 

Stock, 
Greis e 
Kasarda 
(1999) 

 

4. Integração Hall (1991) 

Chow, 
Heaver e 

Henriksson 
(1995) 

Parsons 
(1960) 

Stock, Greis 
e Kasarda 
(1999 e 
2000) 

  

5. Intensidade Hall (1991) 

Chow, 
Heaver e 

Henriksson 
(1995) 

Van de Ven 
e Ferry 
(1980) 

   

6. Freqüência Hall (1991) 

Chow, 
Heaver e 

Henriksson 
(1995) 

    

7. Padronização Hall (1991) 

Chow, 
Heaver e 

Henriksson 
(1995) 

Marret 
(1971)    

8. Reciprocidade Hall (1991) 

Chow, 
Heaver e 

Henriksson 
(1995) 

Marret 
(1971)    

Quadro 6 (3) – Referencial teórico dos atributos da estrutura organizacional da logística 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A descrição operacional adotada para cada dimensão da estrutura organizacional 

da logística está mostrada no quadro 7 (3) a seguir: 

 
 

Dimensão Descrição Operacional 
1. Centralização 

(CENTRA01) 
Uma empresa é considerada centralizada quando funcionários de níveis hierárquicos 
inferiores possuem pouco poder de decisão ou só decidem quando expressamente 
autorizados pela chefia (DALTON et al, 1980, p. 58). 

2. Concentração 
(CONCEN02) 

Uma empresa é considerada concentrada quando as decisões são tomadas com o 
envolvimento de poucos funcionários (CHOW; HEAVER; HENRIKSSON, 1995, p. 
288). 

3. Formalização 
entre empresas 
(CFORN03a/ 
CCLIE03b) 

Ocorre quando normas e regras são estabelecidas de maneira formal (contratos) entre 
seus principais fornecedores e clientes (STOCK; GREIS; KASARDA, 1999, p. 11). 

4. Formalização 
interna (FRAAE11) 

Ocorre quando são estabelecidas linhas claras de autoridade e responsabilidade para 
as áreas funcionais (logística, operações, marketing e finanças) (CHOW; HEAVER; 
HENRIKSSON, 1995, p. 289). 

5. Integração externa 
(ISTFO04a/ 
ISTC04b) 

Ocorre quando há elevada integração entre seus fornecedores e clientes, facilitada por 
sistemas e tecnologia de informação clientes (STOCK; GREIS; KASARDA, 2000, p. 
536). 

6. Integração interna 
(ISITIE10) 

Ocorre quando as atividades logísticas estão integradas com outras áreas da empresa 
(marketing, operações, finanças) (STOCK; GREIS; KASARDA, 2000, p. 28). 

7. Intensidade 
(IISTILS05) 

Uma empresa é considerada intensiva quando há adequado nível de investimentos no 
sistema de informação logística (HALL, 1991, p. 232). 

8. Padronização dos 
recursos 

(PCLFO06a/ 
PCLCL06b) 

Uma empresa é considerada padronizada quando há elevada interações rotinizadas 
entre seus fornecedores e clientes (HALL, 1991, p. 233-234). 

9. Padronização dos 
procedimentos 
(PPPFO08a/ 
PENFO08b) 

Quanto aos procedimentos, uma empresa é considerada padronizada quando os 
pedidos são solicitados e preenchidos de forma rotineira, ou seja, evitando um 
processo de decisão caso-a-caso (HALL, 1991, p. 234). 

10. Freqüência com 
os fornecedores 
(NCFOR07a)  

Diz respeito à quantidade de contatos estabelecidos com seus principais fornecedores 
(CHOW; HEAVER; HENRIKSSON, 1995, p. 292). 

11. Freqüência com 
os clientes 

(NCCLI07b) 

Diz respeito à quantidade de contatos estabelecidos com seus principais clientes 
(CHOW; HEAVER; HENRIKSSON, 1995, p. 292). 

12. Reciprocidade 
com os fornecedores 

(PENFO09a) 

Com relação aos fornecedores, empresas são consideradas recíprocas quando há 
equilíbrio dos benefícios compartilhados e das relações de poder nas negociações 
(CHOW; HEAVER; HENRIKSSON, 1995, p. 292). 

13. Reciprocidade 
com os clientes 
(PENCL09b) 

Com relação aos clientes, empresas são consideradas recíprocas quando há equilíbrio 
dos benefícios compartilhados e das relações de poder nas negociações (CHOW; 
HEAVER; HENRIKSSON, 1995, p. 292). 

Quadro 7 (3) – Descrição operacional dos dimensão da estrutura organizacional da logística 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Forma – As dimensões da estrutura organizacional para a logística foram 

avaliados mediante aplicação de 17 questões subjetivas com utilização de escala tipo Likert 

 



 76 
 
 
 
tradicional (cinco pontos). As dimensões e suas sub-divisões, bem como as escalas utilizadas 

podem ser observadas no Apêndice A (questões 01, 02, 03a, 03b, 04a, 04b, 05, 06a, 06b, 07a, 

07b, 08a, 08b, 09a, 09b, 10 e 11). 

Para facilitar as análises das associações das variáveis da pesquisa, as dimensões 

da EOL foi aplicada a técnica da Análise Fatorial e em seguida foram criados indicadores 

(factor scores), procedimento este melhor explicado na seção Análises dos resultados. 

 

3.4.2.3 Desempenho empresarial 

Descrição – Considerando-se o desempenho empresarial uma variável de difícil 

mensuração, o qual poderia ser avaliado mediante utilização de uma série de indicadores 

(financeiros ou não-financeiros), optou-se pelo uso de indicadores exclusivamente financeiros 

devido a facilidade no acesso e a disponibilidade das informações. Embora possua limitações, 

é um procedimento comum em pesquisas deste tipo, havendo estudos que comprovam sua 

validade como estimador do desempenho empresarial (MATARAZZO, 2003; EL-SHISHIMI, 

2001; NICKEL, 1995). 

A descrição operacional adotada para cada indicador financeiro a ser utilizado 

para análise do desempenho empresarial, definidos pelo anuário da revista Valor Econômico, 

está representada no quadro 8 (3) a seguir: 
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Indicador de 
desempenho 

Descrição Operacional 

Variação da receita 
líquida (%) 
(VARRL) 

Aumento ou redução, em porcentagem, dos valores apurados para determinada data 
(31 de Dezembro de 2003, no caso), em comparação com os mesmos valores de um 
ano antes (VALOR ECONÔMICO, 2004). 

Rentabilidade do 
patrimônio líquido 

(%) 
(RENTPL) 

Relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido de final de exercício, em 
porcentagem (VALOR ECONÔMICO, 2004).  

Variação do Ebitda 
(%) 

(VAREBITD) 

Variação percentual do Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortizations ou lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações), em 
porcentagem (VALOR ECONÔMICO, 2004). 

Quadro 8 (3) –  Descrição operacional dos indicadores de desempenho empresarial 
Fonte: elaborado pelo autor baseado em informações disponíveis no anuário da revista 

Valor Econômico - 2003 
 

Forma – As variáveis utilizadas neste estudo estão disponíveis nas tabelas de 

informações a respeito das empresas integrantes do ranking das 1000 maiores empresas 

brasileiras apresentado na revista VALOR 1000, Edição 2004 (VALOR ECONÔMICO, 

2004). Os mesmos foram normalizados por setor de atividade para permitir análises 

generalizadas. 

 

3.4.2.4 Variáveis contingenciadoras 

Descrição – As variáveis contingenciadoras utilizadas nesta pesquisa foram tipo 

de produto (consumo ou industrial), origem do capital (nacional ou estrangeiro) e tamanho da 

empresa (maiores ou menores), conforme explicado adiante. 

A descrição operacional adotada para cada variável contingenciadora está 

mostrada no quadro 9 (3) a seguir: 
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Variável Contingenciadora Descrição Operacional 
São os produtos dirigidos aos consumidores finais (BALLOU, 2001, p. 
58, CHURCHILL, 2000, p. 234). Exemplos: produtos alimentícios em 
geral, bebidas, fumo, vestuário, automóveis etc. 

Consumo (CONS) 

T
ip

o 
de

 
Pr

od
ut

o 

Industrial (IND) 
São aqueles produtos adquiridos por indivíduos ou empresas que serão 
utilizados para a produção de outros produtos (BALLOU, 2001,p. 58). 
Exemplos: matérias-primas, componentes, insumos em geral etc. 

País de origem do controlador do capital da empresa (VALOR 
ECONÔMICO, 2003). Origem do Capital (OC) 

Classificação do tamanho da empresa, de acordo com sua receita líquida, 
disponível no anuário da revista Valor 1000, edição 2004.  Tamanho da Empresa (TE) 

 
Quadro 9 (3) - Descrição operacional das variáveis contingenciadoras 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Forma – As variáveis contingenciadoras origem do capital (OC) e tamanho da 

empresa (TE) foram retiradas diretamente do ranking das 1000 maiores empresas brasileiras 

apresentado na revista VALOR 1000, Edição 2004 (VALOR ECONÔMICO, 2004). 

A variável tipo de produto (consumo ou industrial) foi coletada na aplicação do 

questionário (questão 12, Apêndice A), onde foi perguntado que alternativa melhor 

caracterizaria os principais produtos da empresa do respondente: totalmente industrial, 

predominantemente industrial, não há predominância, predominantemente de consumo ou 

totalmente de consumo. 

Após a coleta dos dados, as respostas “totalmente industrial” e 

“predominantemente industrial” foram agregadas e classificadas como “produtos industriais”, 

enquanto que as respostas “predominantemente de consumo” e “totalmente de consumo” 

foram agregadas e classificadas como “produtos de consumo”. As respostas “não há 

predominância” foram descartadas da amostra por possuírem pequena quantidade de 

respostas, inviabilizando futuras análises. 

 



 79 
 
 
 

 

3.5 Coleta de dados 

A estratégia de pesquisa adotada foi a survey por se adaptar aos estudos de corte 

transversal e longitudinal. A dispersão geográfica das empresas participantes da pesquisa, o 

tempo envolvido e as dificuldades em se obter respostas válidas mediante a aplicação 

tradicional de formulários (via postal e eletrônica) incentivou a opção de escolha da pesquisa 

telefônica e da pesquisa eletrônica como técnicas de coleta de dados neste estudo. 

O questionário foi elaborado de acordo com o referencial teórico desenvolvido no 

capítulo 3 desta dissertação, abrangendo questões associadas ao NSL (recebido e oferecido), 

EOL e principal tipo de produto da empresa (variável contingenciadora) e foram coletados 

nos meses de Dezembro de 2004 e Janeiro de 2005. Os indicadores financeiros relacionados 

ao desempenho empresarial, bem como os moderadores Tamanho da Empresa e Origem do 

Capital foram coletados diretamente, mediante consulta aos dados disponíveis no anuário da 

revista Valor Econômico – ano 2004.  

 

3.5.1 Pesquisa telefônica 

A pesquisa telefônica há muito foi reconhecida usual e adequado para a coleta de 

dados (PAYNE, 1955) e equipara-se (quanto à qualidade das informações coletadas) às 

tradicionais entrevistas pessoais ou questionários enviados por correios (TAYLOR, 1997; 

TYEBJEE, 1979; SELLTIZ et al, 1987; WHEATLEY, 1973). O baixo custo da pesquisa, 

altas taxas de respostas e a capacidade de correção das interpretações equivocadas dos 

respondentes se constituem suas principais vantagens (SUDMAN, 1966; TYEBJEE, 1979). 

Os principais motivos que motivaram a aplicação de uma pesquisa telefônica foram: 

 



 80 
 
 
 

a) A dispersão geográfica das empresas participantes da amostra, inviabilizando a 

condução de entrevistas pessoais; 

b) O pouco tempo disponível para a coleta e análise dos dados; 

c) Tradicionalmente, o baixo índice de retorno dos questionários, observado em 

pesquisas realizadas via postal; 

d) Maior possibilidade de controle das entrevistas e da amostra. 

As principais limitações da técnica estão relacionadas à possibilidade de não 

abranger os elementos da população que não possuem telefone (algo que não foi observado 

nesta pesquisa, pois todas as empresas possuíam telefone para contato) e a questão da duração 

do tempo de entrevista. Via de regra, as entrevistas devem ser curtas, apesar de alguns 

pesquisadores relatarem sucesso em entrevistas mais longas (SELLTIZ et al, 1987). 

 

3.5.2 Pesquisa eletrônica 

Malhotra (2001, p. 184) mostra que a pesquisa eletrônica (por e-mail) possui 

algumas vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, pode-se considerar: 

a) Alta velocidade de envio e resposta; 

b) Alto controle da força de campo (entrevistadores); 

c) Moderada quantidade de dados coletados; 

d) Moderado poder de obtenção de informações delicadas; 

e) Baixo custo. 

Entre as desvantagens, pode-se considerar: 

a) Baixa flexibilidade na coleta; 

b) Impossibilidade de utilização de estímulos físicos; 

c) Baixo controle do ambiente de coleta de dados; 
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d) Baixa taxa de resposta; 

A pesquisa eletrônica mostrou-se uma forma emergente de coleta de dados, uma 

vez que vários entrevistados, quando contactados por telefone, preferiram e solicitaram que o 

questionário fosse enviado por e-mail para posterior resposta, devido à comodidade e melhor 

análise que poderiam realizar do questionário. 

A confiabilidade e o respaldo da aplicação e recebimento dos questionários pelo 

próprio pesquisador e por apenas uma operadora com experiência em telemarketing resultou 

em um alto grau de controle na coleta dos dados.   

 

3.5.3 Procedimentos utilizados 

As empresas da população foram agrupadas de acordo com a região geográfica da 

qual fazia parte. As mesma foram elencadas em uma lista para que, na ordem, fossem 

contactadas. A ordem das empresas por região foi estabelecida de maneira aleatória, com a 

utilização da ferramenta de geração de números aleatórios do Excel. 

A partir de então, as ligações foram feitas e as empresas que responderam o 

questionário (seja por telefone ou por e-mail) passaram a fazer parte da amostra. 

As empresas nas quais as ligações foram feitas e as entrevistas não concretizadas 

davam lugar a próxima empresa da lista e esperavam ser novamente contactadas. Se caso 

fossem realizado três contatos sem sucesso, a empresa seria excluída da amostra. Os 

principais motivos para a não concretização das ligações foram: telefone ocupado, ligação não 

atendida, profissional em férias durante o período da coleta e telefone no modo “secretária 

eletrônica”. 

As empresas não contactadas ou que se recusararam a responder foram eliminadas 

da amostra. Os principais motivos foram: recusa do profissional em responder o questionário, 
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número do telefone inexistente ou errado, profissional em férias durante todo período da 

coleta de dados e número de contatos sem sucesso igual a 3. 

Houve tentativa de contatos telefônicos com todas as empresas da população 

(algumas com até três contatos). Vale ressaltar que existiram dificuldades relacionadas a 

grande quantidade de profissionais em férias durante o período de coleta (Dezembro de 2004 

e Janeiro de 2005). Além disso, boa parte dos entrevistados se negaram a responder alegando 

falta de tempo e não autorização da empresa. 

 

3.6 Limitações do estudo 

Uma primeira limitação da pesquisa é que não foi possível coletar os dados 

pessoalmente, devido à extensão da pesquisa (número de empresas participantes e distância 

física), além das limitações de ordem financeira. 

A avaliação realizada foi do tipo cross-sectional, ou seja, os dados coletados dizem 

respeito à percepção do respondente em um determinado momento do tempo. Vale ressaltar 

que as informações sobre o NSL (recebido e oferecido), a EOL e principal tipo de produto da 

empresa foram coletados entre Dezembro de 2004 e Janeiro de 2005, enquanto que os dados 

sobre desempenho financeiro foram publicados em Setembro de 2004, fazendo referência aos 

resultados financeiros das empresas relativos ao ano fiscal de 2003. 

O nível de serviço logístico foi avaliado de acordo com a percepção dos 

respondentes (estes foram, em sua maioria, os profissionais responsáveis pela logística da 

empresa pesquisada), os quais mensuraram, de forma subjetiva, o nível de serviço na logística 

de suprimentos e distribuição. Assim, as respostas baseadas na percepção dos respondentes 

possuem certa subjetividade, podendo incorrer em desvios (intencionais ou não) referentes às 

características pessoais do próprio respondente. Isto deve ser particularmente importante nos 
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casos das indústrias pesquisadas que utilizavam serviços logísticos não-terceirizados 

(logística própria), pois o profissional avaliou o nível de serviço logístico de sua própria 

empresa. Tal limitação foi igualmente observada nas pesquisas de Lambert e Harrington 

(1989, p. 45) e LaLonde, Cooper e Nordewier (1988). 

A utilização de duas formas de coleta de dados (por e-mail e por telefone), apesar de 

praticamente não influenciar nas respostas dos entrevistados, conforme teste apresentado 

adiante, também se constitui uma limitação da pesquisa. 

Por fim, mesmo se tratando de uma pesquisa quantitativa, a análise dos resultados 

pode apresentar um teor de subjetividade que será inerente a cada pesquisador. Esta é uma 

limitação natural desse tipo de pesquisa e está associado à complexidade e ao caráter 

dinâmico da realidade organizacional, tornando impossível conhecê-la de modo integral.  
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4  Análises 

 

 

4.1 Características estatísticas da amostra 

 Por limitações de tempo e recursos, optou-se pela aceitação de uma amostragem 

voluntária e de oportunidade composta por 138 casos, obtidos a partir da aplicação de 

questionário por telefone e e-mail (considerando todos os envios e re-envios). Desta forma, o 

erro foi calculado considerando a seguinte expressão: 

 

n = n0  *   N          138 =  n0 *  412        n0 = 207 
      n0 + (N-1)                   n0+ 411 
 
n – Tamanho da amostra considerando-se o fator de correção para populações 

finitas (fcpf); 
n0 – Tamanho da amostra sem considerar o fcpf; 
N – Tamanho da população. 

 
 
n0 = Z2 ∗ σ2            207 =  1,962 ∗ 0,52              e = 0,0681           e = ± 6,81% 
           e2                                   e2  

 
n0 – Tamanho da amostra sem considerar o fcpf; 
Z – Grau de confiança, função do desvio padrão; 
σ - Desvio padrão da população; 
e – Erro no intervalo. 
 

Assim, pode-se afirmar que os resultados alcançados são confiáveis em 95% dos 

casos, com o erro relativo de ± 6,81%. 
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4.2 Procedimentos de verificação dos dados 

 Os dados coletados foram preparados para serem analisados. Isto envolveu a 

digitação das respostas em um banco de dados do SPSS. Considerando que nessa etapa da 

pesquisa poderiam haver erros causadores de vieses nos resultados (MATTAR, 2001, p. 178), 

ao término da digitação das informações coletadas no banco de dados, procedeu-se ao 

controle da acuracidade, principalmente no que se refere a erros de digitação. Assim, 

escolheu-se, aleatoriamente, um número de questionários equivalente a 10% da amostra (14 

questionários). 

 Verificou-se então que não houve nenhum erro na inclusão das informações no 

banco de dados entre os questionários verificados. 

  

4.3 Verificação da consistência das escalas 

 A verificação da consistência interna teve por finalidade confirmar a qualidade 

das escalas utilizadas no questionário, verificando sua eficácia no que se propôs a mensurar. 

Assim, o questionário foi dividido em dois grandes blocos: 

 

a) Estrutura Organizacional da Logística (EOL) – Composto pelas variáveis: 

• Centralização da logística (questão 01); 

• Concentração da logística (questão 02); 

• Formalização externa da logística (questões 03.a e 03.b); 

• Integração externa da logística (questões 04.a e 04.b); 

• Intensidade dos investimentos na integração da logística (questão 05); 

• Padronização dos contatos externos da logística (questões 06.a e 06.b); 
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• Freqüência dos contatos externos da logística (questões 07.a e 07.b); 

• Padronização dos procedimentos externos da empresa (questões 08.a e 08.b); 

• Reciprocidade – equilíbrio externo da empresa (questões 09.a e 09.b); 

• Integração interna da empresa (questão 10); 

• Formalização interna da empresa (questão 11). 

 

b) Nível do Serviço Logística (NSL) – Composto por dois sub-blocos: nível de serviço 

logístico recebido dos principais fornecedores (NSLR) e nível de serviço logístico oferecido 

aos principais clientes (NSLO). Na mensuração do NSLR foi utilizada as seguintes 

dimensões, associadas às suas respectivas questões: 

• Disponibilidade (questão 13.a); 

• Freqüência de entregas (questão 13.b); 

• Consistência da entrega (questão 13.c); 

• Tempo do ciclo do pedido (questão 13.d); 

• Flexibilidade (questão 13.e); 

• Sistema de informação de apoio (questão 13.f); 

• Sistema de recuperação de falhas (questão 13.g); 

• Apoio na entrega física (questão 13.h); 

• Apoio após a entrega (questão 13.i).  

Na mensuração do NSLO foi utilizada as seguintes dimensões, associadas às sua 

respectivas questões: 

• Disponibilidade (questão 14.a); 

• Freqüência de entregas (questão 14.b); 

• Consistência da entrega (questão 14.c); 
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• Tempo do ciclo do pedido (questão 14.d); 

• Flexibilidade (questão 14.e); 

• Sistema de informação de apoio (questão 14.f); 

• Sistema de recuperação de falhas (questão 14.g); 

• Apoio na entrega física (questão 14.h); 

• Apoio após a entrega (questão 14.i). 

 Procedeu-se ao teste de confiabilidade (Realiability Analysis), utilizando o 

Coeficiente Alpha de Cronbach. Os valores do Coeficiente, para serem satisfatórios, 

indicando boa consistência interna, devem ser superiores a 0,70. Quanto mais próximo de 1 

(um), melhor será a consistência interna das escalas (HAIR et al, 1995, p. 118). 

 Na avaliação dos questionários respondidos, os Coeficientes Alpha de Cronbach 

para a EOL e para o NSLR e NSLO se mostraram relevantes (0,8353, 0,8628 e 0,8576 

respectivamente), conforme apresentado no Apêndice B. Pode-se afirmar que as escalas 

utilizadas no  questionário têm boa consistência interna e confiabilidade da mensuração, não 

necessitando, dessa maneira, a exclusão de nenhuma variável para que tais valores fossem 

aceitáveis. 

 

4.4 Análises descritivas  

4.4.1 Gerais 

 Houve dois modos para a coleta dos dados: via telefônica ou por e-mail 

(precedido de um contato telefônico). Como pode ser observada na tabela 3 (4) a seguir, 

metade dos dados foram coletados mediante aplicação de entrevista telefônica e a outra 

metade foi coletada de forma eletrônica, ou seja, os questionários foram respondidos e 

enviados por e-mail. 
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Tabela 3 (4) – Estatísticas descritivas da forma de coleta 

 Quantidade % % Válido 
1 Telefone 69 50 50 
2 E-mail 69 50 50 
Total 138 100 100 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Procedeu-se ao teste de diferença entre as médias das respostas recebidas por 

telefone e por e-mail, no que se refere às dimensões representativas da EOL e dos atributos do 

NSLR e do NSLO. O resultado do teste evidenciou que, das 17 dimensões da EOL apenas 4  

se apresentaram significativamente diferentes entre si. Para o NSLR, dos 9 atributos, 3 se 

mostraram significativamente diferentes, enquanto que não houve diferenças entre os 

atributos do NSLO. 

 O teste de diferença entre as médias também foi aplicado para os indicadores do 

desempenho empresarial, com objetivo de identificar eventuais diferenças entre os 

respondentes e não respondentes. Os resultados dos testes para a variação do patrimônio 

líquido, variação da rentabilidade líquida e variação do Ebitda evidenciaram que não houve 

diferenças significativas entre os dois grupos (respondentes e não respondentes). 

Conforme apresentado na tabela 4 (4) a seguir, a aplicação dos questionários, via 

telefônica, durou, em média, 9,88 minutos, com um tempo mínimo de aplicação de 7 minutos 

e um tempo máximo de 17 minutos. Os questionários recebidos por e-mail levaram, em 

média, 8,1 dias para serem recebidos, havendo casos em que empresas responderam no 

mesmo dia (tempo mínimo, igual a zero) e empresas que demoraram 22 dias para responder 

(tempo máximo de recebimento).  
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Tabela 4 (4) – Estatísticas descritivas do tempo de aplicação/recebimento dos questionários 

 Quantidade de 
Questionários 

Mínimo Máximo Média

Tempo de aplicação (em minutos) 69 7 17 9,88 
Tempo de devolução (em dias) 69 0 22 8,10 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Entre os questionários respondidos por e-mail, além do primeiro envio, houve 

mais dois envios (reenvios). O primeiro envio, totalizando 162 questionários, alcançou a taxa 

de 20,9% de respostas válidas. O primeiro reenvio, composto por 123 questionários, obteve 

taxa de devolução de 24,3% de questionários válidos e foi encaminhado para os profissionais 

que não haviam respondido ou não justificado o não preenchimento do questionário. O 

segundo reenvio, composto por 60 questionários, atingiu taxa de retorno de 8,3%.  

 

4.4.1.1 Cargo do respondente 

 O questionário foi aplicado com os profissionais responsáveis ou diretamente 

ligados às atividades de logística da empresa.  

 Como mostrado na tabela 5 (4) e gráfico 1 (4) a seguir, todos os 138 respondentes 

informaram o cargo que ocupavam na empresa, portanto não houve missing values.  

Não houve respondente pertencente à categoria 3 (Diretor de Marketing). Do total 

de pesquisados, 5,8% possuíam cargos de Diretoria (7 Diretores de Logística / Distribuição / 

Suprimentos e 1 Diretor de Produção / Industrial), incluindo alguns casos de fundadores e/ou 

donos da empresa pesquisada. A maioria, 54,3% (75 respondentes) eram Gerentes de 

Logística / Distribuição / Suprimentos. Demais cargos de gerência somaram 4,3% da amostra 

(4 Gerentes de  Marketing / Serviços / Negócios e 2 Gerentes de Produção / Industrial / 

Manutenção).  
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Tabela 5 (4) – Estatísticas descritivas dos cargos/funções dos respondentes 

 
Cargos Freqüência % 

4 Gerente de Logística/Distribuição/Suprimentos 75 54,3 
7 Supervisor de Logística/Distribuição/Suprimentos 15 10,9 
8 Coordenador de Logística/Distribuição/Suprimentos/Vendas 14 10,1 
1 Diretor de Logística/Distribuição/Suprimentos 7 5,1 
9 Analista de Logística/Distribuição/Suprimentos 6 4,3 
10 Comprador 5 3,6 
6 Gerente de Marketing/Serviços/Negócios 4 2,9 
5 Gerente de Produção/Industrial/Manutenção 2 1,4 
2 Diretor de Produção/Industrial 1 0,7 
11 Outros 9 6,5 
Total 138 100 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

 

75

15 14
7 6 5 4 2 1

9

0
10
20
30
40
50
60
70
80

G
er

en
te

 d
e

Lo
g.

/D
is

t./
Su

pr
i.

Su
pe

rv
is

or
 d

e
Lo

g.
/D

is
t./

Su
pr

i.

C
oo

rd
en

ad
or

 d
e

Lo
g.

/D
is

t./
Su

pr
i./

V
en

d.

D
ire

to
r d

e
Lo

g.
/D

is
t./

Su
pr

i.

A
na

lis
ta

 d
e

Lo
g.

/D
is

t./
Su

pr
i.

C
om

pr
ad

or

G
er

en
te

 d
e

M
K

T/
Se

rv
./N

eg
.

G
er

en
te

 d
e

Pr
od

./I
nd

./M
an

ut
.

D
ire

to
r d

e 
Pr

od
./I

nd
.

O
ut

ro
s

 
 

Gráfico 1 (4) – Representação dos cargos dos respondentes em relação ao total da amostra 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Outros cargos, de nível hierárquico inferior ao de gerência, somaram 28,9%, 

sendo 10,9% da amostra composta por Supervisores de Logística / Distribuição / Suprimentos 

(15 respondentes), 10,1% de Coordenadores de Logística / Distribuição / Suprimentos (14 

respondentes), 4,3% de Analistas de Logística / Distribuição / Suprimentos (6 respondentes) e 

3,6% de Compradores (5 respondentes).  
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Completaram a amostra 9 casos (6,5%) agrupados na categoria de “outros”, sendo 

dois encarregados de transporte, 1 (um) consultor de logística e comércio internacional, 1 

(um) responsável pelo setor de compras agrícolas, 1 (um) encarregado de logística, 1 (um) 

prospector de mercado externo, 1 (um) assistente administrativo de compras e logística, 1 

(um) assistente de logística e 1 (um) assessor de logística da diretoria. 

Ao final, pelo menos 85% dos respondentes estavam diretamente associados à 

função logística da empresa. 

 

4.4.1.2 Tempo de trabalho na empresa 

Quanto ao tempo de trabalho na  empresa, apenas um respondente não informou a 

quantidade de anos, representando 0,7% do total de respondentes (138 casos). O tempo médio 

foi de 12,47 anos, sendo o tempo mínimo de 1 ano e o máximo de 41 anos de empresa, 

conforme apresentado na tabela 6 (4) a seguir. 

 

Tabela 6 (4) – Estatísticas descritivas do tempo de empresa, em anos, dos respondentes 

 Quantidade de Questionários Mínimo Máximo Média 
Anos na Empresa 138 1 41 12,47 
Válido 137    

Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

4.4.1.3 Tipo de produto 
 

A questão 12 do questionário tratou da variável contingenciadora Tipo de 

Produto. A escala tipo Likert foi utilizada com os seguintes valores: 1, produto totalmente 

industrial, 2, predominantemente industrial, 3, não há predominância, 4, predominantemente 

de consumo e 5, produto totalmente de consumo. Todos os entrevistados responderam a esta 

pergunta e as demais dados descritivos estão representados na tabela 7 (4) a seguir. 
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Tabela 7 (4) – Estatísticas descritivas da variável contingenciadora Tipo de Produto 

Tipo de Produto Freqüência % 

1 Totalmente industrial 62 44,9 
2 Predominantemente industrial 15 10,9 
3 Não há predominância 8 5,8 
4 Predominantemente de consumo 13 9,4 
5 Totalmente de consumo 40 29,0 
Total 138 100 

Fonte: elaborado pelo autor 

Para facilitar as análises das influências de tal variável nas associações das 

principais variáveis consideradas na pesquisa, optou-se por realizar um re-agrupamento para 

que a quantidade de dados fossem suficientes para serem representativas do ponto de vista 

estatístico. Dessa maneira, as respostas 1 e 2 foram classificadas como “Produto Industrial” 

(representando 55,8% da amostra) e as respostas 4 e 5 foram classificadas como “Produto de 

Consumo” (representando 38,4%  da amostra). A resposta 3 (Não há predominância) foi 

eliminada da análise por apresentar poucos casos, sendo inadequado a aplicação dos testes 

estatísticos. 

 

4.4.1.4 Origem do capital 

 A origem do capital acionário das empresas, que será utilizado como variável 

contingenciadora na análise das associações entre EOL, NSL e DE, foi classificado em dois 

grupos: capital exclusivamente brasileiro e capital estrangeiro (ou com alguma participação 

de capitais de outros países).  

Conforme apresentado na tabela 8 (4) a seguir, podemos observar que não houve 

“missing values”, uma vez que as informações estavam disponíveis no Anuário da Revista 

Valor. Além disso, a amostra foi composta por 87 empresas (63%) com capital 

exclusivamente nacional e 51 empresas (37%) com capital total ou parcialmente estrangeiro.  
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Tabela 8 (4) – Estatísticas descritivas da variável contingenciadora Origem do Capital 

 Freqüência % 
1 Nacional 87 63 
2 Estrangeiro 51 37 
Total 138 100 

Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

4.4.1.5 Tamanho da empresa 

A variável contingenciadora Tamanho da Empresa foi definida a partir da 

categorização pela mediana da receita líquida das empresas da amostra. Assim, o tamanho da 

empresa foi classificado em dois grupos: as maiores, as quais estavam situadas acima da 

mediana da receita líquida (em milhões de Reais) das empresas da amostra (o que 

corresponde a 50%) e as menores, as quais estavam situadas abaixo da mediana da receita 

líquida das empresas da amostra (50% restantes).  

As estatísticas descritivas da variável em questão estão mostradas nas tabelas  9 

(4) a seguir. 

Tabela 9 (4) – Estatística descritiva da receita líquida das empresas da amostra 

 Quantidade de 
Questionários 

Mediana 
(milhões 
de RS) 

Mínimo 
(milhões 
de R$) 

Máximo 
(milhões 
de R$) 

Média 
(milhões 
de R$) 

Receita Líquida 138 308,85 142,90 4.389,70 626,67 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Dessa maneira, a amostra foi constituída de grandes empresas brasileiras, 

possuidoras de receitas líquidas consideráveis. Por exemplo, a empresa de maior receita 

líquida (R$ 4389,70 milhões) está classificada como a 12º colocada no ranking das 1000 

Maiores Empresas do Brasil (VALOR ECONÔMICO, 2004). As oito maiores empresas da 

amostra estão presentes entre as 30 maiores empresas do ranking ( 12º, 14º, 16º, 17º, 23º, 26º,  

29º e 30º, respectivamente). 
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4.5 Testes de representatividade 

 A população foi composta 412 empresas distribuídas entre as cinco regiões 

geográficas do Brasil e dezessete setores de atividade. Para testar a representatividade das 

regiões e dos setores de atividade na amostra em relação à população foi utilizado o teste 

estatístico não-paramétrico Qui-quadrado de Pearson, o qual testa a hipótese nula da 

igualdade de uma variável segundo alguns critérios estabelecidos (distribuição da amostra em 

relação à proporção da população). 

 O resultado do teste para as regiões geográficas, apresentado na tabela 10 (4) a 

seguir, evidencia que não é possível rejeitar a hipótese nula de igualdade de distribuição da 

amostra em relação às proporções da população. Assim, pelo nível de significância observado 

de 0,452 do teste Qui-quadrado de Pearson (superior a 0,05), estatisticamente, pode-se aceitar 

que a amostra seja representativa da população em relação à região geográfica da empresa. 
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Tabela 10 (4) – Teste de representatividade da amostra por região geográfica 

Regiões Quantidade 
Observada 

Quantidade 
Esperada 

Residual 

1 Sudeste 83 84,4 -1,4 
2 Sul 38 30,5 7,5 
3 Nordeste 8 12,1 -4,1 
4 Centro-Oeste 4 5,4 -1,4 
5 Norte 5 5,7 -0,7 
Total  
Qui-Quadrado* 
Df 
Significância 

138 
3,674 

4 
0,452 

  
 

* 0 cells (0%) have expected frequencies less than 5. The minimum  
expected cell frequency is 5,4. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
O resultado do teste para os setores de atividade das empresas, apresentado na 

tabela 11 (4) a seguir, evidencia que não é possível rejeitar a hipótese nula de igualdade de 

distribuição da amostra em relação às proporções da população. Assim, pelo nível de 

significância observado de 0,695 do teste Qui-quadrado de Pearson (superior a 0,05), 

estatisticamente, pode-se aceitar que a amostra é representativa da população em relação ao 

setor de atividade.  

Observa-se, todavia, que o percentual de categorias com contagem esperada 

inferior a cinco unidades (23,5%), é maior que o valor considerado ideal (menor que 20%) 

para não enfraquecer as conclusões com base no nível de significância encontrado. O grande 

número de setores considerados (17 setores) contribuiu para isto. Mesmo assim, o resultado 

foi aceito por ser razoável sob o ponto de vista estatístico, além de estar muito próximo do 

valor ideal (20%). 
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Tabela 11 (4) – Teste de representatividade da amostra por setor de atividade 

Setor de atividade Quantidade 
Observada 

Quantidade 
Esperada 

Residual 

1 Açúcar e Álcool 6 5,3 0,7 
2 Alimentos 21 20,7 0,3 
3 Bebidas e Fumo 4 4,3 -0,3 
4 Comunicação Gráfica 3 4,0 -1,0 
5 Construção e Engenharia 4 8,0 -4,0 
6 Eletroeletrônica 10 7,0 3,0 
7 Farmacêutica e Cosméticos 4 4,7 -0,7 
8 Material de Construção e Decoração 14 8,3 5,7 
9 Mecânica 8 6,7 1,3 
10 Metalurgia 14 12,3 1,7 
11 Mineração 3 5,3 -2,3 
12 Papel e Celulose 8 6,0 2,0 
13 Plásticos e Borrachas 4 4,7 -0,7 
14 Química e Petroquímica 18 21,0 -3,0 
15 Siderurgia 2 5,3 -3,3 
16 Têxtil, Couro e Vestuário 7 7,7 -0,7 
17 Veículos e Peças 8 6,7 1,3 
Total 
Qui-Quadrado* 
Df 
Significância 

138 
12,699 

16 
0,695 

  

  * 4 cells (23,5%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
   frequency is 4,0. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

4.6 Análise fatorial das variáveis da EOL 

 Devido ao fato do número de indicadores utilizados para mensurar o constructo 

estrutura organizacional da logística (EOL) ser elevado (17 variáveis), dificultando a análise 

individual das associações, optou-se por utilizar a técnica da análise fatorial. 

 Esta técnica é eficaz quando se possui o objetivo de reduzir e sumarizar os dados, 

condensando as informações contidas nas variáveis originais em um grupo menor, composto 

por fatores representativos de toda amostra, com perda mínima de informação (HAIR et al, 

1995, p. 90). 
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 Assim, o propósito de escolha desta técnica envolveu as vantagens inerentes à 

redução das variáveis em conjuntos (fatores) que contribuíram para a identificação das 

variáveis mais importantes dentro das dimensões mensuradas, além de servirem como 

parâmetro de comparação nas análises de associações realizadas na seção 4.7. 

 A técnica foi implementada com a utilização do pacote estatístico SPSS 11.0 

(SPSS, 2001), com o qual procedeu-se a uma análise dos componentes principais, com 

rotação varimax aplicada para a busca de fatores simplificadores da estrutura fatorial, 

facilitando a interpretação dos dados (HAIR et al, 1995, p. 90).  

Foram considerados fatores com eigenvalue maior que 1 (um), para que se 

pudesse extrair apenas os componentes com maior significância (NORUSIS, 1990, p.319). 

 Adicionalmente, na composição dos fatores, foram consideradas apenas as 

variáveis que apresentaram carga maior que 0,50 em cada fator, conforme indicação de Hair 

et al (1995, p. 112), que relaciona tal fator de carga para amostras entre 120 e 150 casos, em 

um nível de significância de 0,05, com exceção da dimensão PEFO09a (poder da empresa nas 

negociações com seus principais fornecedores) que foi incluída na composição do fator 4, 

embora tenha carga de 0,415. Tal procedimento foi adotado por se considerar que o fator seria 

melhor explicado com a inclusão desta dimensão. 

 A análise fatorial aplicada ao conjunto de 17 variáveis representativas da EOL, 

apresentada no Apêndice C, resultou na especificação de cinco fatores conforme mostrado na 

tabela 12 (4) a seguir. 
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Tabela 12 (4) – Matriz Rotacionada da Estrutura Organizacional da Logística 

 Componente* 

 1 2 3 4 5 

CENTRA01 – Centralização na logística     0,752

CONCEN02 – Concentração na logística     0,605

CFORN03A – Formalização contratos com fornecedores  0,690    

CCLIE03B – Formalização contratos com clientes  0,657    

ISTFO04A – Integração sistemas, TI com fornecedores   0,735   

ISTC04B – Integração sistemas, TI com clientes   0,799   

IISTIL05 – Grau intensidade investimentos sistema/TI   0,751   

PCLFO06A – Padronização contatos logística com fornecedores  0,732    

PCLCL06B – Padronização contatos logística com clientes      

NCFOR07A – Número contatos logística com fornecedores    0,581  

NCCLI07B – Número contatos logística com clientes    0,748  

PPPFO08A – Padronização procedimentos pedidos com fornecedores  0,801     

PPPCL08B – Padronização procedimentos pedidos com clientes 0,805     

PENFO09A – Poder empresa negociações fornecedores    0,415  

PENCL09B – Poder empresa negociações clientes    0,532  

ISITIE10 – Integração sistemas e TI da empresa (MKT, OPER, LOG) 0,620     

FRAAE11 – Formalização autoridades responsabilidades áreas empresa 0,634     

* A rotação convergiu em 11 interações. 
 Método de Extração: Principal Componente de Análise 
 Método Rotacional: Varimax com Normalização de Kaiser 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO Test)  dos cinco fatores apresentou um fator 

0,722, conforme mostrado na tabela 13 (4).  Um pequeno valor do fator KMO indica que a 

análise fatorial pode não ser uma boa técnica. O fator apresentado (0,722) indica que a técnica 

pode ser aplicada (NORUSIS, 1990, p.317). 
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Tabela 13 (4) – Testes KMO e Bartlett para a Estrutura Organizacional da Logística 

 
Teste Kaiser-Meyer-Olkin – medida de adequação da amostra  0,722 
 
Teste de esfericidade de Bartlett 

 
Approx. Chi-Square 

 
729,043

 Df. 136 
 Significância 0,000 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O teste de esfericidade de Bartlett (Bartlett´s Test), também apresentado na tabela 14 

(4), baseado na transformação qui-quadrada dos determinantes da matriz de correlação 

apresentou valor aceitável (729,043) associado a um nível de significância satisfatório (sig = 

0,000), indicando que a matriz de correlação da amostra é adequada, ou seja, não se pode 

rejeitar a hipótese nula de adequação da técnica de análise fatorial. 

A variância total explicada pelos cinco fatores é de aproximadamente 60,6% e seus 

Alfas de Cronbach estão mostrados no Apêndice D. Os fatores foram assim compostos: 

 

a) Fator 1 (Processos internos) – Composto por dois indicadores referentes à 

padronização dos procedimentos dos pedidos da empresa em relação aos seus principais 

fornecedores e clientes, uma dimensão indicativa do grau de integração dos sistemas e 

tecnologia da informação utilizados pelos departamentos de Marketing, Produção, Logística e 

Finanças (integração interna), além de uma última dimensão referente à formalização de 

autoridade e responsabilidades destes departamentos (formalização interna). A emergência 

desse fator explica 29,787% da variância das variáveis (com um Alfa de Cronbach igual a 

0,7845) e pode indicar a importância de uma sistematização (autoridade e responsabilidades 

dos departamentos definidos claramente) e integração entre as áreas funcionais da empresa 

(mediante sistemas e tecnologia de informação) para a padronização dos procedimentos dos 

pedidos, tendo impacto significativo na EOL da empresa. 

 



 100 
 
 
 

 

b) Fator 2 (Contatos formalizados) – Composto por dois indicadores relacionados à 

formalização externa da empresa com seus principais fornecedores e clientes e um indicador 

ligado à padronização dos contatos realizados pela logística com seus principais fornecedores. 

O fator detém um poder de explicação de 8,85% da variância (com um Alfa de Cronbach 

igual a 0,7051) e seu aparecimento pode ser entendida a partir do fato de que a formalização 

mediante utilização de contratos incentiva a utilização de contatos mais rotinizados 

(padronizados). 

 

c) Fator 3 (Intensidade na integração externa) – Composto por dois indicadores 

relacionados à integração dos sistemas e tecnologia de informação da empresa com seus 

fornecedores e clientes (integração externa) e um fator relativo à intensidade dos 

investimentos nestes sistemas (intensidade). O fator explica 7,836% da variância (com um 

Alfa de Cronbach igual a 0,7190) e mostra que investimentos em sistemas e tecnologia de 

informação incentiva a integração da empresa com seus fornecedores e clientes. 

 

d) Fator 4 (Capacidade de negociação) – Composto por dois indicadores referentes 

ao número de contatos da logística com seus fornecedores e clientes (freqüência) e dois 

fatores ligados ao poder de negociação da empresa com seus principais clientes e 

fornecedores (reciprocidade). O fator detém um poder de explicação de aproximadamente 

7,3% da variância (com um Alfa de Cronbach igual a 0,6008) e está relacionado ao fato de 

que a quantidade de contatos pode representar a capacidade de negociação da empresa, ou 

seja, negociação mediante contatos com fornecedores e clientes. 
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e) Fator 5 (Centralização e concentração) – Representando 6,747% da variância das 

variáveis e possui Alfa de Cronbach igual a 0,1991. O baixo valor deste coeficiente pode 

estar relacionado ao fato do teste ser aplicado a apenas duas escalas (centra01 e concen02), as 

respostas se apresentarem dispersas, além das variáveis não se apresentarem correlacionadas 

na amostra. Dessa maneira, com o intuito de não enfraquecer as análises a serem realizadas, 

decidiu-se eliminar tal fator. 

Em conseqüência, considerando a não inclusão do fator relacionado à centralização e 

concentração, a variância total explicada pelos quatro fatores é de aproximadamente 54%. 

 

4.6.1 Criação dos índices 

 Para o processamento das correlações entre os fatores extraídos da análise fatorial 

da estrutura organizacional da logística, os fatores foram normalizados e ponderados com os 

component scores representados na matriz dos coeficientes da análise fatorial da EOL 

(Apêndice C), uma vez que os valores das dimensões a serem relacionadas (NSL e DE) 

também estavam normalizados. Os factor scores resultantes são os conjuntos representativos 

das variáveis originais (HAIR et al, 1995, p. 224). As novas variáveis da EOL, apresentadas a 

seguir, foram calculadas da seguinte forma: 
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• Nova variável = ∑ Component Score x * [(Variável x – Média x) / (Desvio padrão x)]  

 

a) Índice para o Fator 1: 

indifac1 =  [0,352 * (pppfo08a – 3,76)/0,923] + 

 [0,377 * (pppcl08b – 3,69)/0,930] + 

 [0,292 * (isitie10 – 3,67)/1,080] + 

 [0,280 * (fraae11 – 3,60)/0,953]  

 

b) Índice para o Fator 2: 

indifac2 =  [0,690 * (cforn03a – 3,53)/1,186] + 

 [0,657 * (cclie03b – 3,47)/1,272] + 

 [0,732 * (pclfo06a – 3,48)/0,932]  

 

c) Índice para o Fator 3: 

indifac3 =  [0,373 * (istfo04a – 2,98)/1,097] + 

 [0,430 * (istc04b – 3,04)/1,107] + 

 [0,459 * (iistil05 – 3,08)/0,907]  

 

d) Índice para o Fator 4: 

indifac4 =  [0,337 * (ncfor07a – 3,52)/0,869] + 

 [0,468 * (nccli07b – 3,45)/0,840] + 

 [0,328 * (pencl09b – 3,62)/0,822] + 

 [0,206 * (penfo09a – 3,98)/0,780] 
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4.7 Índices do NSLR e NSLO 

Para as análises das associações da estrutura organizacional da logística, do 

desempenho empresarial e das variáveis contingenciadoras com o nível de serviço logístico, 

foram criados índices para este. 

O procedimento consistiu em calcular a média dos nove atributos do serviço 

logístico (disponibilidade, freqüência, consistência, ciclo do pedido, flexibilidade, sistema de 

recuperação de falhas, sistema de recuperação de falhas, apoio na entrega física e apoio após a 

entrega) em cada empresa pesquisada e para os dois blocos (separadamente) do serviço 

logístico (recebido e oferecido). A seguir, foi calculada uma média geral das médias de cada 

empresa. O passo seguinte consistiu em normalizar todos os valores, considerando a média do 

serviço logístico da empresa (a qual variou de 1 a 5, devido a escala do tipo Likert utilizada), 

a média geral das médias e o desvio padrão das médias na amostra. 

O procedimento foi aplicado para criar os índices normalizados do serviço 

logístico recebido e oferecido pela empresa. 

 

4.8 Associações 

As associações existentes entre os fatores representativos da estrutura organizacional 

da logística (EOL), do nível de serviço logístico recebido (NSLR) e do nível de serviço 

logístico oferecido (NSLO) e do desempenho empresarial (DE) foram analisadas mediante 

aplicação da análise de correlação com base na fórmula de Pearson (NORUSIS, 2002, p.317), 

como serão descritas nas próximas seções. 

 

4.8.1 Associações entre os fatores da EOL 
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 Espera-se que os elementos formadores da EOL (CHOW; HEAVER; 

HENRIKSSON, 1995; HALL, 1991; ROBBINS, 1983; STOCK; GREIS; KASARDA, 1999, 

2000) estejam correlacionados entre si. Em conseqüência, os indicadores (fatores) emergentes 

da análise fatorial também estariam fortemente associados. 

Como pode ser observado na tabela 14 (4) a seguir, de fato, todos os fatores 

representativos da EOL estão correlacionados entre si com um nível de significância de 0,01. 

 

Tabela 14 (4) – Correlações entre os fatores da EOL 

  FATOR2 FATOR3  FATOR4  
FATOR1 Cor. Pearson 0,447** 0,417** 0,400** 

 Sig. (1-tailed) 0,000 0,000 0,000 
 Quantidade 129 131 131 

FATOR2  Cor. Pearson  0,401** 0,435** 
 Sig. (1-tailed)  0,000 0,000 
 Quantidade  128 128 

FATOR3  Cor. Pearson   0,327** 
 Sig. (1-tailed)   0,000 
 Quantidade   130 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (1-tailed) 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

O fator 1 (processos internos), relativo à integração de sistemas e tecnologia de 

informação, formalização interna e padronização de procedimentos, está fortemente 

correlacionado (sig = ,000) com os fatores 2, 3 e 4 relacionados à padronização de contatos e 

formalização externa, integração externa e investimentos em sistemas e tecnologia de 

informação, número de contatos e reciprocidade, respectivamente. Dessa maneira, ficou 

evidente que a organização dos processos internos da empresa está associado à estrutura 

externa de formalização e integração da empresa com seus principais fornecedores e clientes. 

Por sua vez, o fator 2 (Contatos formalizados), também se apresenta 

correlacionado com o fator 3 (Intensidade na integração externa) e o fator 4 (Capacidade de 

negociação), indicando que a formalização externa e a padronização dos contatos está 
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associado à integração e intensidade de investimentos dos sistemas e tecnologia de 

informação da empresa, o qual, por sua vez, aparentemente também se apresenta associado 

com o número de contatos e negociação da empresa com seus principais fornecedores e 

clientes (correlação do fator 3 com 4).  

 
4.8.2 Associações entre NSLR e NSLO  
 

As médias normalizadas do NSL recebido da empresa de seus principais 

fornecedores (NSLR) e o NSL oferecido pela empresa aos seus principais clientes (NSLO) 

estão fortemente correlacionados, com um nível de significância de 0,000, conforme pode ser 

observado na tabela 15 (4) a seguir. As médias não normalizadas do NSLR e NSLO também 

se apresentaram correlacionadas (resultados não apresentados).  

Pelo fato de todos os outros testes de correlações a serem realizados não se 

alterarem quando considerado a média do NSL ou a média normalizada do NSL, para efeito 

de padronização e racionalização dos resultados apresentados, todas as análises de 

associações foram realizadas utilizando-se a média normalizada do NSL.  
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Tabela 15 (4) – Correlações entre os indicadores do NSL 

  NSLO 
 

NSLR Cor. Pearson 0,455** 
 Sig. (2 – tailed) 0,000 
 Quantidade 111 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Por outro lado, a média do NSL recebido dos fornecedores é menor que a média 

do NSL oferecido pela empresa aos seus principais clientes, ou seja, os respondentes julgam 

que, em média, o NSL oferecido é melhor que o NSL recebido por suas empresas. A 

conclusão está baseada no resultado do T Test, conforme tabela 16 (4) a seguir, o qual 

compara a diferença entre as médias, com um intervalo de confiança de 95%. 

 

Tabela 16 (4) – Teste de diferença entre as médias do NSL 

 Diferença entre Médias 
 Média Desvio Padrão Erro padrão 

da média 
T Df Sig. (2 – tailed) 

NSLR  

NSLO 

3,74 
 

4,08 
0,49 0,43 -8,085 13

0 0,000 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
 
 
4.8.3 Associações entre os indicadores do DE 

 Como pode ser observado na tabela 17 (4) a seguir, entre os indicadores de 

desempenho, a variação normalizada da receita líquida está correlacionada com a variação 

normalizada do Ebitda. Por sua vez, a rentabilidade normalizada do patrimônio líquido não se 

encontra correlacionada aos outros dois indicadores do Desempenho Empresarial. 

 O fato de todas as variáveis do DE não estarem correlacionadas entre si e a 

utilização de indicadores eminentemente financeiros e não correlacionados (rentabilidade do 
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patrimônio líquido e Ebitda) e financeiro-mercadológico (receita líquida), reforçou os 

resultados das análises de associações apresentadas nas seções seguintes. 

 

Tabela 17 (4) – Correlação entre os indicadores do DE  

  RENTPL VAREBITD
VARRL – Variação da Receita Líquida (normalizada) Cor. Pearson 0,103 0,264** 

 Sig. (2 – tailed) 0,230 0,002 
 Quantidade 138 138 

RENTPL – Rentabilidade do patrimônio líquido (normalizado) Cor. Pearson  0,147 
 Sig. (2 – tailed)  0,086 
 Quantidade  138 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.8.4 Associações entre EOL e NSL 

Objeto de estudo de pesquisadores importantes (PORTER, 1990; BOWERSOX; 

DAUGHERTY, 1992), os elementos caracterizadores das atividades internas da empresa, 

particularmente a logística e sua estrutura, podem influenciar no atendimento ao cliente 

(prestação do serviço logístico). Logo, é provável que características da estrutura 

organizacional da logística possam estar associadas ao nível de serviço logístico recebido da 

empresa de seus principais fornecedores e ao nível de serviço logístico oferecido pela 

empresa aos seus principais clientes.  

Há duas suposições básicas a serem analisadas: primeiro, as influências das possíveis 

associações entre o nível de serviço logístico recebido (NSLR) e a estrutura organizacional da 

logística (EOL), formulada na hipótese 1 e, segundo, as influências das possíveis associações 

entre NSLO e a EOL, proposta na hipótese 2. 

Diante do exposto na tabela 18 (4), observa-se que há correlação significativa entre a 

média normalizada do nível de serviço logístico recebido (NSLR), média normalizada do 

nível de serviço logístico oferecido (NSLO) e o primeiro fator representativo da EOL (Fator 1 

 



 108 
 
 
 
– Processos internos) no nível de significância de 0,01 (p<0,01). O fator 3 (Intensidade na 

integração externa) da EOL também está correlacionado significativamente (p<0,01 para a 

média do NSL oferecido aos clientes e p<0,05 para a média do NSL recebido) com as médias 

do NSL recebido e oferecido (NSLR e NSLO).  

 

Tabela 18 (4) – Correlações entre EOL e NSL 

  NSLR NSLO 
FATOR1 Cor. Pearson 0,270** 0,412** 

 Sig. (2-tailed) 0,003 0,000 
 Quant. 120 118 

FATOR2 Cor. Pearson 0,077 0,158 
 Sig. (2-tailed) 0,409 0,91 
 Quant. 116 115 

FATOR3 Cor. Pearson 0,229* 0,309** 
 Sig. (2-tailed) 0,012 0,001 
 Quant. 119 116 

FATOR4 Cor. Pearson 0,166 0,217* 
 Sig. (2-tailed) 0,071 0,019 
 Quant. 119 116 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
*A correlação é significativa ao nível de 5% (2-tailed) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

De uma maneira geral, os fatores 1 e 3 tratam da utilização, integração e intensidade 

de investimentos em sistemas e tecnologia de informação das atividades logística da empresa. 

Isto evidencia que o serviço logístico está associado com essas características, além de outras 

relacionadas à formalização interna das áreas funcionais e padronização dos procedimentos 

dos pedidos. 

A média normalizada do NSL oferecido aos clientes apresentou correlação positiva 

(p<0,05) com o fator 4, o qual está relacionado a número de contatos e poder de negociação 

da empresa. Pode-se entender que tal relação evidencia o fato de que as empresas negociam 

com seus clientes e mantêm um número de contatos elevado tentando sedimentar seus 

negócios. 
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Por outro lado, não há correlações significativas, em um nível de significância de 

0,05, do fator relativo aos contatos formalizados (fator 2) com  as médias normalizadas dos 

NSL recebido (NSLR) e oferecido (NSLO). Isto pode evidenciar que elementos 

caracterizadores da formalização de contatos não possuem associação com nível de serviço 

logístico, considerando tal nível de significância. 

De uma maneira geral, algumas associações entre NSLR e EOL foram verificadas (2 

em 4 situações), portanto há evidências, embora parciais, de que o nível de serviço logístico 

recebido pela empresa de seus principais fornecedores apresenta associações com os 

elementos caracterizadores da EOL. Desta maneira, pode-se parcialmente rejeitar a hipótese 

nula H0A (Hipótese 1). De maneira similar, verificou-se 75% das associações (3 em 4 

situações)  possíveis entre o nível de serviço logístico oferecido pela empresa aos seus 

principais clientes e elementos da EOL. Conseqüentemente, pode-se parcialmente rejeitar a 

hipótese nula H0B (Hipótese 2). 

Assim, pode-se afirmar que o nível de serviço logístico oferecido e o recebido 

mostram-se supostamente associados à algumas características da estrutura organizacional da 

logística, notadamente às relativas aos processos internos e a intensidade na integração 

externa, e parcialmente em relação à capacidade de negociação da empresa. 
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4.8.5 Associações entre EOL e DE 

 A idéia de que a estrutura possa influenciar o desempenho empresarial tem sido 

objeto de estudos acadêmicos (CHOW; HEAVER; HENRIKSSON, 1995; STOCK; GREIS; 

KASARDA, 1999, 2000). Espera-se que as dimensões da EOL possam ter alguma relação 

com o desempenho empresarial das empresas em questão, sendo esta a principal questão 

proposta pela hipótese 3. No entanto, nenhum dos fatores representativos da EOL (fator 1, 2, 

3 e 4) está correlacionado com as variáveis de Desempenho Empresarial (Variação 

normalizada da Receita Líquida, Rentabilidade normalizada do Patrimônio Líquido e 

Variação normalizada do Ebitda), conforme mostrado na tabela 19 (4). O resultado do teste 

evidencia que não há associações significativas (p<0,05) entre Estrutura Organizacional da 

Logística e Desempenho Empresarial. 

 Assim, não se pode rejeitar a hipótese nula H0C (Não há associação significativa 

entre EOL e DE), ou seja, deve-se aceitar que características processuais internas, contatos 

formalizados, intensidade na integração externa e a capacidade de negociação da empresa 

aparentemente não estão associadas ao desempenho empresarial. 

 

Tabela 19 (4) – Correlação entre EOL e DE 

  VARRL RENTPL VAREBITD 
FATOR1 Cor. Pearson -0,103 -0,028 -0,071 

 Sig. (2-tailed) 0,237 0,748 0,419 
 Quant. 133 133 133 

FATOR2 Cor. Pearson -0,076 -0,071 -0,123 
 Sig. (2-tailed) 0,391 0,425 0,164 
 Quant. 130 130 130 

FATOR3 Cor. Pearson 0,069 -0,117 0,024 
 Sig. (2-tailed) 0,433 0,183 0,784 
 Quant. 132 132 132 

FATOR4 Cor. Pearson -0,020 0,007 -0,149 
 Sig. (2-tailed) 0,819 0,941 0,088 
 Quant. 132 132 132 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.8.6 Associações entre NSL e DE 

 As hipóteses 4 e 5, respectivamente, tratam das possíveis associações entre o nível 

de serviço logístico recebido (NSLR) e o DE e o nível de serviço logístico oferecido (NSLO) 

e o DE. Espera-se, assim, que os serviços sejam importantes para o desempenho empresarial 

(BOWEN; SIEHL; SCNEIDER, 1984; GRÖNROOS, 1993; HESKETT; SASSER; 

SCHLESINGER, 1997) e possuam algumas associações com ele.  

No entanto, conforme apresentado na tabela 20 (4), nenhuma das variáveis 

representativas do DE (Variação da receita líquida normalizada, Rentabilidade do patrimônio 

liquido normalizado e Variação do Ebitda normalizado) está correlacionado com as variáveis 

do NSL (Média normalizada do NSL do fornecedor e Média normalizada do NSL para o 

cliente), com um nível de significância de 0,05.  

 Desta forma, não se pode rejeitar a hipótese nula H0D (Não há associação 

significativa entre NSLR e DE), nem a hipótese nula H0E (Não há associação significativa 

entre NSLO e DE). Em conclusão, não há evidências de que o desempenho empresarial seja 

influenciado pelo nível de serviço logístico recebido e oferecido. 

Tabela 20 (4) – Correlação entre NSL e DE 

  NSLR NSLO 
VARRL Cor. Pearson 0,001 0,114 

 Sig. (2-tailed) 0,988 0,215 
 Quant. 123 119 

RENTPL Cor. Pearson -0,010 -0,137 
 Sig. (2-tailed) 0,915 0,137 
 Quant. 123 119 

VAREBITD Cor. Pearson -0,077 -0,068 
 Sig. (2-tailed) 0,400 0,461 
 Quant. 123 119 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.9 Influência dos contingenciadores nas associações 
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 A influência de variáveis moderadoras nas análises de associações entre variáveis 

principais tem sido considerada em outras pesquisas (CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 

1995; HOHN, MCGINNIS, 1997; CERQUEIRA, 2002). A hipótese 6 trata das possíveis 

influências das variáveis contingenciadoras nas associações em questão. A suposição é que o 

tipo de produto, o tamanho da empresa e a origem do capital possam exercer influências sobre 

as associações das variáveis principais. Para verificação desta hipótese, nas próximas seções, 

serão realizadas as análises das associações considerando os moderadores da pesquisa. 

 

4.9.1 Variável contingenciadora: tipo de produto 

 De acordo com o tipo de produto utilizado ou fabricado pela empresa, as 

atividades logísticas se diferenciam, principalmente no tocante à distribuição (BALLOU, 

2001). Desta forma, o tipo de produto recebido ou distribuído pela empresa pode alterar as 

associações entre as variáveis principais da pesquisa. Assim, nas próximas seções, será 

analisada a influência do tipo de produto (industrial ou de consumo) naquelas associações. 

 
 
4.9.1.1 Associações entre EOL e NSL contingenciada pelo tipo de produto 
 

Diante do exposto na tabela 21 (4) , observa-se que foi mantida a correlação 

significativa entre a média normalizada do NSLR, NSLO e o primeiro fator representativo da 

EOL (Fator 1 – Processos internos) para um nível de significância de 0,01 (p<0,01), 

considerando produto do tipo industrial. Por outro lado, para produtos de consumo, a 

associação anteriormente significativa existente entre NSLR e os Processos internos da 

empresa, deixou de existir. 

A ausência de correlações significativas, para um nível de significância de 0,05, do 

fator 2 da EOL com  as médias normalizadas dos NSLR e NSLO também se manteve. 
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Houve, ainda, alterações em relação aos fatores 3 (Intensidade na integração externa) 

e 4 (Capacidade de negociação). Quanto ao fator 3, antes da introdução da variável 

contingenciadora o mesmo apresentava correlações significativas com as médias 

normalizadas dos NSL recebido e oferecido. Após a introdução da variável contingenciadora 

(Tipo de Produto – Industrial), o fator manteve sua correlação positiva com a média do NSL 

dos fornecedores e dos clientes, ressaltando que o valor 0,051 foi considerado significativo no 

nível de 5%.  

 

Tabela 21 (4) – Correlação entre EOL e NSL contingenciada pelo Tipo de Produto  

  INDUSTRIAL CONSUMO 
  NSLR NSLO NSLR NSLO 

FATOR1 Cor. Pearson 0,373** 0,497** 0,230 0,341* 
 Sig. (2-tailed) 0,002 ,000 0,134 0,025 
 Quant. 68 69 44 43 

FATOR2 Cor. Pearson 0,049 0,162 0,125 0,119 
 Sig. (2-tailed) 0,696 0,182 0,437 0,463 
 Quant. 67 69 41 40 

FATOR3 Cor. Pearson 0,239** 0,323** 0,196 0,290 
 Sig. (2-tailed) 0,051 0,008 0,203 0,059 
 Quant. 67 67 44 43 

FATOR4 Cor. Pearson 0,303* 0,218 0,001 0,198 
 Sig. (2-tailed) 0,013 0,077 0,993 0,203 
 Quant. 67 67 44 43 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
*A correlação é significativa ao nível de 5% (2-tailed) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em continuação, o fator 4 deixa de estar correlacionado com a média normalizada do 

NSL oferecido aos clientes, com um nível de significância de 0,01 (antes da introdução da 

variável contingenciadora Tipo de Produto – Industrial) e agora apresenta correlação 

significativa (0,05) com a média normalizada do NSL recebido dos fornecedores. Isto leva a 

concluir que, quando se trata do fornecimento para empresas que lidam com produtos 

industriais, a relação entre o NSL e características relativas a número de contatos e poder de 

negociação da empresa com seus principais fornecedores se altera, tornando-se significativa. 
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O mesmo não se verifica em relação ao NSL oferecido aos clientes. Ao contrário, a relação 

deixa de ser significativa. 

Ao lidar-se com produtos de consumo, observa-se que, com exceção da correlação 

entre o fator 1 (Processos internos) e a média normalizada do NSL oferecido aos clientes, não 

há correlações significativas entre EOL e NSL (com nível de significância 0,05), ou seja, em 

empresas que fabricam produtos de consumo, não há associações significativas entre a EOL, 

NSL recebido dos fornecedores e o NSL oferecido aos clientes. 

Percebe-se outras alterações quando esta variável moderadora é considerada. 

Primeiro, as associações antes existentes entre NSLR e o fator 1 (processos internos) e entre o 

NSLR e o fator 3 (Intensidade na integração externa) deixaram de existir, ou seja, modificam-

se todas as associações significativas existentes entre o NSLR e a EOL quando o produto do 

tipo de consumo é considerado. Segundo, as correlações significativas anteriormente 

verificadas entre os fator relativo a intensidade na integração externa (fator 3) e o NSLO e o 

fator relativo a capacidade de negociação da empresa (Fator 4) e o NSLO também deixaram 

de existir, permanecendo apenas a associação entre o primeiro indicador da EOL e o NSLO 

(Processos internos). 

O quadro geral que emerge evidencia que o tipo de produto aparenta influenciar nas 

associações entre o nível de serviço logístico (recebido e oferecido) e a estrutura 

organizacional da logística, em especial no que diz respeito aos produtos de consumo. 
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4.9.1.2 Associações entre EOL e DE contingenciada pelo tipo de produto  
 
 

Diante do exposto na tabela 22 (4), observa-se que a ausência de correlações 

significativas entre a EOL e o DE se manteve quando contingenciada pelo tipo de produto – 

industrial ou de consumo (com nível de significância 0,05).  

Assim, pode-se concluir que a não existência de associação entre a estrutura 

organizacional da logística e o desempenho empresarial parece se manter, independente do 

tipo de produto considerado. 

 

Tabela 22 (4) – Correlação entre EOL e DE contingenciada pelo Tipo de Produto  

  INDUSTRIAL CONSUMO 
  VARR

L 
RENTPL VAREBITD VARRL RENTPL VAREBITD

FATOR1 Cor. Pearson -0,166 -0,143 -0,157  0,042  0,113 -0,039 
 Sig. (2-tailed) 0,157 0,225 0,181 0,771 0,431 0,787 
 Quant. 74 74 74 51 51 51 

FATOR2 Cor. Pearson -0,172 -0,063 -0,081  0,099 -0,078 -0,135 
 Sig. (2-tailed) 0,142 0,595 0,493 0,503 0,598 0,359 
 Quant. 74 74 74 48 48 48 

FATOR3 Cor. Pearson -0,001 -0,153 0,113  0,237 -0,105 -0,089 
 Sig. (2-tailed) 0,994 0,195 0,340 0,094 0,464 0,534 
 Quant. 73 73 73 51 51 51 

FATOR4 Cor. Pearson -0,124 0,006 -0,154  0,131 0,014 -0,132 
 Sig. (2-tailed) 0,296 0,958 0,192 0,360 0,922 0,357 
 Quant. 73 73 73 51 51 51 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
*A correlação é significativa ao nível de 5% (2-tailed) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.9.1.3 Associações entre NSL e DE contingenciada pelo tipo de produto  
 

A tabela 23 (4) apresenta as associações entre o NSL e o DE, contingenciada pelo 

tipo de produto. 
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Evidencia-se que, quando considera-se o tipo de produto – Industrial, o NSLO se 

apresenta correlacionado negativamente com a rentabilidade do patrimônio líquido. Fato 

semelhante ocorre quando se considera Produtos de Consumo. Desta vez, as associações se 

apresentam significativas e negativas para o NSLR e a variação do Ebitda e para o NNSLO e 

a variação do Ebitda. Em outras palavras, a empresa pode, por exemplo, estar oferecendo 

altos níveis de serviço logístico e estar obtendo desempenho empresarial aquém do desejado.  

Isto pode ser entendido a partir das diferenças entre os variados tipos de clientes da 

empresa, ou seja, a empresa deve prestar níveis diferentes de serviço logístico para diferentes 

clientes, idéia já defendida por Figueiredo (2000). 

 

 Tabela 23 (4) – Correlação entre NSL e DE contingenciada pelo Tipo de Produto  

  INDUSTRIAL CONSUMO 
  NSLR NSLO NSLR NSLO 

VARRL Cor. Pearson 0,082 0,051 -0,087 0,259 
 Sig. (2-tailed) 0,502 0,675 0,569 0,093 
 Quant. 70  70 45  43 

RENTPL Cor. Pearson -0,064 -0,275*  0,047 0,048 
 Sig. (2-tailed) 0,601 0,021 0,757 0,758 
 Quant. 70 70 45 43 

VAREBITD Cor. Pearson  0,060 0,124 -0,317* -0,306* 
 Sig. (2-tailed) 0,619 0,307 0,034 0,046 
 Quant.  70 70   

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
*A correlação é significativa ao nível de 5% (2-tailed) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
4.9.2 Variável contingenciadora: tamanho da empresa 
 
 As influências do tamanho da empresa, de acordo com os recursos distintos 

disponíveis sob a forma de riqueza ou bens líquidos (FORD; ARMANDI; HEATON, 1998, p. 

359), nas associações das variáveis principais da pesquisa serão analisadas a  seguir. 
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4.9.2.1 Associações entre EOL e NSL contingenciada pelo tamanho da 
empresa  
 
 Conforme pode ser observado na tabela 24 (4), quando contingenciada pelo 

variável tamanho da empresa – Maiores e Menores, as correlações existente entre o fator 1 

(Processos internos) da EOL e as médias normalizadas do NSL do fornecedor e do cliente se 

mantêm.  

Por outro lado, para empresa do tipo Maiores, a correlação existente entre o fator 

3 (Intensidade na integração externa) e o indicador do NSL dos fornecedores (existente 

anteriormente) não foi observado após introdução desta variável moderadora, ou seja, em 

empresas do tipo Maiores a intensidade de investimentos na integração externa não se 

apresenta correlacionada com o NSLR de seus principais fornecedores.  

No que se refere às empresas do tipo Menores, as correlações existentes entre a 

Intensidade na integração externa (fator 3) e o NSLR e o NSLO deixam de existir. 

 

Tabela 24 (4) – Correlação entre EOL e NSL contingenciada pelo Tamanho da Empresa  

  MAIORES MENORES 
  NSLR NSLO NSLR NSLO 

FATOR1 Cor. Pearson 0,265* 0,396** 0,279* 0,437** 
 Sig. (2-tailed) 0,041 0,002 0,031 0,000 
 Quant. 60 58 60 60 

FATOR2 Cor. Pearson 0,101 0,220 0,057 0,098 
 Sig. (2-tailed) 0,456 0,107 0,669 0,456 
 Quant. 57 55 59 60 

FATOR3 Cor. Pearson 0,181 0,397** 0,245 0,216 
 Sig. (2-tailed) 0,170 0,002 0,059 0,100 
 Quant. 59 57 60 59 

FATOR4 Cor. Pearson 0,159 0,197 0,158 0,232 
 Sig. (2-tailed) 0,226 0,142 0,233 0,076 
 Quant. 60 57 59 59 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
*A correlação é significativa ao nível de 5% (2-tailed) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 



 118 
 
 
 

Em conseqüência, pode-se concluir que o fator moderador Tamanho da Empresa 

influencia as associações entre o nível de serviço logístico e principalmente o fator 3. As 

correlações entre o fator referente ao número de contatos e poder de negociação (fator 4) com 

o NSL oferecido aos clientes também não foi observada, tanto para empresas Maiores quanto 

para Menores. 

Uma conclusão geral pode ser considerada: quando contingenciada pelo tamanho 

da empresa, as associações existentes entre o nível de serviço logístico (recebido e oferecido) 

e o fator 1 não se alteram, evidenciando mais uma vez a influência dos processos internos no 

nível de serviço logístico recebido e oferecido.  

Por outro lado, a variável contingenciadora Tamanho da Empresa influencia as 

associações entre o Fator 3 (Intensidade dos investimentos na integração externa) da EOL e o 

NSL, e o Fator 4 (Capacidade de negociação) e o NSL, notadamente no que se refere à 

intensidade dos investimentos na integração externa das empresas do tipo Menores, ou seja, 

pode ser possível que as empresas Menores, devido a sua capacidade financeira, invistam 

menos recursos na integração externa da logística, tanto com relação aos seus principais 

fornecedores quanto com relação aos seus principais clientes, além de possuírem menos poder 

de negociação com seus principais clientes, causando impacto no nível de serviço logístico 

recebido e oferecido por ela.  

 

4.9.2.2 Associações entre EOL e DE contingenciada pelo tamanho da 
empresa  
 

A ausência de correlações significativas (p<0,05) entre os fatores da EOL e as 

dimensões do DE se manteve, mesmo quando contingenciada pela variável moderadora 

Tamanho da Empresa (Maiores e Menores), conforme mostrado na tabela 25 (4) a seguir. 
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Desta forma, pose-se concluir que, aparentemente, mesmo se considerando a variável 

contingenciadora Tamanho da Empresa, não existe associação entre a EOL e o DE. 

 

Tabela 25 (4) – Correlação entre EOL e DE contingenciada pelo Tamanho da Empresa  

  MAIORES MENORES 
  VARR

L 
RENTPL VAREBITD VARR

L 
RENTPL VAREBITD

FATOR1 Cor. Pearson  -0,226  0,087 -0,087  0,053 - 0,161 -0,069 
 Sig. (2-tailed) 0,066 0,486 0,486 0,673 0,196 0,584 
 Quant. 67 67 67 66 66 66 

FATOR2 Cor. Pearson  -0,207 0,031 -0,162  0,063 -0,169 -0,102 
 Sig. (2-tailed) 0,098 0,808 0,196 0,618 0,179 0,417 
 Quant. 65 65 65 65 65 65 

FATOR3 Cor. Pearson  0,111 -0,018 0,036  0,001 -0,194 -0,004 
 Sig. (2-tailed) 0,371 0,882 0,770 0,991 0,121 0,977 
 Quant. 67 67 67 65 65 65 

FATOR4 Cor. Pearson - 0,113 0,108 -0,097 0,061 -0,073 -0,215 
 Sig. (2-tailed) 0,362 0,383 0,435 0,627 0,562 0,086 
 Quant. 67 67 67 65 65 65 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
*A correlação é significativa ao nível de 5% (2-tailed) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
4.9.2.3 Associações entre NSL e DE contingenciada pelo tamanho da 
empresa  
 

A ausência de correlações significativas (p<0,05) entre os indicadores do DE e os 

indicadores do NSL (recebido e oferecido) se manteve, mesmo quando contingenciada pela 

variável moderadora Tamanho da Empresa (maiores ou menores), conforme mostrado na 

tabela 26 (4). 

Conseqüentemente, pode-se concluir que a ausência de associações entre o NSL e 

o DE se mantém, independentemente do tamanho da empresa considerado. 
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Tabela 26 (4) – Correlação entre DE e NSL contingenciada pelo Tamanho da Empresa  

 
  MAIORES MENORES 
  NSLR NSLO NSLR NSLO 

VARRL Cor. Pearson -0,125 0,114 0,095 0,115 
 Sig. (2-tailed) 0,336 0,388 0,464 0,380 
 Quant. 61  59 62  60 

RENTPL Cor. Pearson  0,073 -0,112  -0,055 -0,161 
 Sig. (2-tailed) 0,577 0,400 0,673 0,218 
 Quant. 61 59 62 60 

VAREBITD Cor. Pearson 0,012 0,071 -0,146 -0,175 
 Sig. (2-tailed) 0,925 0,591 0,256 0,180 
 Quant.  61 59  62 60 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 

Fonte: elaborado pelo autor   
 

4.9.3 Variável contingenciadora: origem do capital 
 

A origem do capital das empresas pode ter impacto nas estratégias (YIP, 1995; 

GROSSE; KUSAWA, 1998; HOUT; PORTER; RUDDEN, 1982), nas atividades de produção 

e logística (DYMZA, 1972) na tecnologia (GROSSE; KUSAWA, 1998), e na estrutura 

organizacional (DYMZA, 1972). Sua influência nas associações das principais variáveis de 

pesquisa será analisado a seguir. 

 
4.9.3.1 Associações entre EOL e NSL contingenciada pela origem do capital  
 
 Conforme pode ser observado na tabela 27 (4), quando contingenciada pelo 

variável Origem do Capital – Nacional e Estrangeiro, a correlação existente entre o fator 1 

(Processos internos) da EOL e as médias normalizadas do NSL do fornecedor e do cliente se 

mantêm.  

Por outro lado, quando considerada a Origem do Capital – Nacional, a correlação 

existente entre o fator 3 (Intensidade na integração externa) e o indicador do NSL dos 

fornecedores (existente anteriormente) não foi observado após introdução da variável 

moderadora.  Isto pode indicar que, em empresa com origem do capital exclusivamente 
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brasileiro, a intensidade de investimentos na integração externa pode estar associada ao nível 

de serviço logístico recebido - algo que não foi observado nas empresas com alguma 

participação estrangeira no seu capital, uma vez que as associações entre o fator 3 e o NSLR e 

o fator 3 e o NSLO se mantiveram. 

 

Tabela 27 (4) – Correlação entre EOL e NSL contingenciada pela Origem do Capital  

  NACIONAL ESTRANGEIRO 
  NSLR NSLO NSLR NSLO 

FATOR1 Cor. Pearson 0,258* 0,374** 0,375** 0,486** 
 Sig. (2-tailed) 0,027 0,001 0,009 0,001 
 Quant. 73 73 47 45 

FATOR2 Cor. Pearson 0,049 0,094 0,189 0,270 
 Sig. (2-tailed) 0,689 0,433 0,209 0,076 
 Quant. 70 71 46 44 

FATOR3 Cor. Pearson 0,187 0,324* 0,393** 0,298* 
 Sig. (2-tailed) 0,112 0,006 0,007 0,050 
 Quant. 73 72 46 44 

FATOR4 Cor. Pearson 0,113 0,198 0,289* 0,254 
 Sig. (2-tailed) 0,343 0,095 0,049 0,096 
 Quant. 72 72 47 44 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
*A correlação é significativa ao nível de 5% (2-tailed) 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Com relação ao fator 4 (Capacidade de negociação) e o NSLR e o NSLO das 

empresas nacionais e estrangeiras também houve alterações. Primeiro, no caso das empresas 

nacionais, a correlação entre o NSLO e o fator 4 deixou de existir. Segundo, no caso das 

empresas do tipo Estrangeiras, houve uma inversão: há correlação entre o fator 4 e o NSLR 

(não existente anteriormente) e não há correlação entre o fator 4 e o NSLR (existente 

anteriormente), ou seja, em empresas que possuem alguma participação estrangeira na 

composição de seu capital, há associações significativas entre as características relacionadas 

ao número de contatos e poder de negociação e o NSL recebido de seus principais 

fornecedores. 
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 A conclusão geral que emerge evidencia que a origem do capital aparentemente 

influencia as associações entre a EOL e o NSL, principalmente no que se reporta à capacidade 

de negociação das empresas do tipo Nacionais e Estrangeiras. 

 
 
4.9.3.2 Associações entre EOL e DE contingenciada pela origem do capital  

 

A ausência de correlações significativas (p<0,05) entre os fatores da EOL e os 

indicadores do DE se manteve, mesmo quando contingenciada pela variável moderadora 

Origem do Capital (Nacional ou Estrangeiro), conforme mostrado na tabela 28 (4) a seguir. 

 Pode-se concluir, então, que a ausência de associações significativas entre a EOL 

e o DE se mantém, independente da origem do capital considerado. 

 

Tabela 28 (4) – Correlação entre EOL e DE contingenciada pela Origem do Capital  

  NACIONAL ESTRANGEIRO 
  VARR

L 
RENTPL VAREBITD VARRL RENTPL VAREBITD 

FATOR1 Cor. Pearson  -0,062 -0,045 -0,048  -0,155 0,019 -0,102 
 Sig. (2-tailed) 0,576 0,686 0,664 0,281 0,898 0,479 
 Quant. 83 83 83 50 50 50 

FATOR2 Cor. Pearson  -0,060 -0,146 -0,198  -0,091 0,060 0,030 
 Sig. (2-tailed) 0,597 0,193 0,076 0,533 0,684 0,837 
 Quant. 81 81 81 49 49 49 

FATOR3 Cor. Pearson  0,119 -0,179 -0,080  -0,005 -0,021 0,214 
 Sig. (2-tailed) 0,283 0,105 0,475 0,973 0,887 0,140 
 Quant. 83 83 83 49 49 49 

FATOR4 Cor. Pearson 0,066 0,090 -0,181 -0,176 -0,130 -0,091 
 Sig. (2-tailed) 0,553 0,416 0,101 0,228 0,375 0,534 
 Quant. 83 83 83 49 49 49 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.9.3.3 Associações entre NSL e DE contingenciada pela Origem do Capital  

De uma maneira geral, ao considerar-se a Origem do Capital – Nacional ou 

Estrangeiro, com exceção da associação entre a rentabilidade normalizada do patrimônio 

líquido e a média normalizada do NSL oferecido aos clientes das empresas do tipo Nacionais, 

a ausência de correlação significativa entre DE e NSL se manteve, como pode ser observado 

na tabela 29 (4). 

 

Tabela 29 (4) – Correlação entre NSL e DE contingenciada pela Origem do Capital  

  NACIONAL ESTRANGEIRO 
  NSLR NSLO NSLR NSLO 

VARRL Cor. Pearson 0,029 0,016 -0,079 0,236 
 Sig. (2-tailed) 0,804 0,894 0,596 0,119 
 Quant. 75  74 48  45 

RENTPL Cor. Pearson  -0,107 -0,249*  0,161 0,001 
 Sig. (2-tailed) 0,361 0,032 0,273 0,995 
 Quant. 75 74 48 45 

VAREBITD Cor. Pearson -0,192 -0,123 0,158 0,015 
 Sig. (2-tailed) 0,098 0,295 0,283 0,925 
 Quant.  75 74  48 45 

**A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed) 
*A correlação é significativa ao nível de 5% (2-tailed) 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.10 Resumo das influências dos contingenciadores nas 
associações 
 

A análise geral da influência dos fatores moderadores nas associações evidencia que 

há algumas mudanças nas correlações entre as  variáveis principais. Dessa forma, pode-se 

rejeitar a hipótese nula H0F (Não há influência das variáveis contingenciadoras nas 

associações), ou seja, embora em alguns casos ocorra de forma parcial, os moderadores 

considerados nesta pesquisa alteram as associações entre as principais variáveis consideradas. 

Percebe-se, de forma clara, que principalmente as associações entre a estrutura 

organizacional da logística e o nível de serviço logístico são influenciadas pelos três 

moderadores utilizados. 
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O quadro 10 (4) a seguir resume os principais resultados alcançados. 

 

Influência dos contingenciadores 
Tipo de produto Tamanho da empresa Origem do capital 

Variáveis 
principais 

Associações 

Industrial Consumo Maiores Menores Nacional Estrangeiro 
EOL x NSLR Parciais Influencia Influencia Influencia Influencia Influencia Influencia 
EOL x NSLO Parciais Influencia Influencia Influencia Influencia Influencia Influencia 

EOL x DE Não há Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

NSLR x DE Não há Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

NSLO x DE Não há Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

Não 
influencia 

Influencia Não 
influencia 

Quadro 10 (4) – Influência dos contingenciadores nas associações 
Fonte: elaborado pelo autor
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5  Conclusões 
 

5.1 Introdução 

Este capítulo tem por objetivo resumir as principais contribuições deste trabalho, 

sugerir futuras pesquisas e enfatizar as principais associações entre as variáveis de pesquisa. 

O presente estudo analisou as associações entre nível de serviço logístico, 

estrutura organizacional da logística e desempenho empresarial, bem como a influência de 

fatores moderadores nas associações. 

Considerações sobre as dimensões da estrutura organizacional da logística (EOL), 

nível de serviço logístico (NSL) e desempenho empresarial (DE) e das variáveis 

contingenciadoras foram realizadas no referencial teórico (cap. 2). Os conceitos foram 

organizados em forma de questionários, de acordo com a metodologia da pesquisa descrita no 

capítulo 3. A amostra foi constituída por 138 empresas de diversos setores industriais que 

responderam os questionário por telefone ou por e-mail. 

Os dados obtidos foram analisados quantitativamente, buscando-se explorar as 

associações significativas entre as variáveis principais (NSL, EOL e DE) e moderadoras (tipo 

de produto, tamanho da empresa e controle de capital), conforme apresentado no capítulo 4. 

A pesquisa em questão foi desenvolvida inicialmente por meio de uma revisão 

bibliográfica dos trabalhos de Lambert e Stock (1993), Woodruff, Schumann e Gardial 

(1993), Lalonde, Cooper e Noordeweier (1998), Harding (1998), Lambert e Sterling (1987), 

Lambert e Harrigton (1989), Fleury e Lavalle (2000) e Figueiredo et al (2000a, 2000b) 

relacionados aos serviços logísticos e seus atributos, pesquisas de Hall (1991), Stock, Greis e 

Kasarda (1999, 2000) e Chow, Heaver e Henriksson (1995) referentes à estrutura 

organizacional da logística, trabalhos como o de Perin e Sampaio (1999), Zilber e Fischmann 
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(2002), Fichmann e Zilber (1998), Moraes (2003) e Miranda e Azevedo (2000), relacionados 

ao desempenho empresarial, além de pesquisas associadas às variáveis contingenciadoras 

(BALLOU, 2001; KOTLER, 2000; CHURCHILL, 2000; ROBBINS, 1983; FORD, 

ARMANDI, HEATON, 1988; YIP, 1995; GROSSE, KUJAWA, 1988; HOUT, PORTER, 

RUDDEN, 1982; DYMZA 1972). 

Ênfase também foi dada aos trabalhos que analisaram os relacionamentos entre 

estratégia (organizacional ou logística) e estratégias de negócio (LALONDE, MASTERS, 

1994; CHOW, HEAVER, HENRIKSSON, 1995; STOCK, GREIS, KASARDA, 1998; 

STANK, TRAICHAL, 1998), estratégia e atividades logísticas e suas relações com o 

ambiente externo (KOHN, MCGINNIS, 1997), estrutura e desempenho (BOWERSOX, 

DAUGHERTY, 1992; LAVALLE, FLEURY, 2000a, 2000b). 

Este trabalho testou seis hipóteses referentes às associações entre as principais 

variáveis de pesquisa e também a influência de variáveis moderadoras. 

Testes estatísticos foram largamente utilizados para fundamentar as análises, 

permitindo conclusões generalizadas. 

 

5.2 Principais contribuições  

O presente estudo permitiu a utilização de metodologia e realização de conclusões 

que poderão contribuir para futuras pesquisas relacionadas ao tema. 

Primeiramente, deve-se ressaltar o caráter original da pesquisa, uma vez que não 

foi encontrado na literatura estudos que associassem, em uma única pesquisa, as variáveis 

principais (EOL, NSL e DE), considerando, ainda, fatores moderadores. 
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A análise das influências da origem do capital, particularmente no contexto 

brasileiro, é algo ainda pouco explorado e a pesquisa, apesar de inicial (pois não era o 

principal objeto de análise), pode promover subsídios para outras pesquisas. 

A utilização intensiva de técnicas estatísticas (análise fatorial, por exemplo) 

permitiu análises e generalizações de dados agregados, contribuindo para o entendimento 

geral do contexto do ambiente industrial brasileiro, no que se refere à temática delimitada na 

pesquisa. 

O estabelecimento ou replicação de fatores objetivos (dimensões / atributos) para 

mensurar a estrutura organizacional da logística e o nível de serviço logístico também é 

considerado uma importante contribuição para futuras pesquisas. 

Por fim, a utilização da pesquisa telefônica e da pesquisa eletrônica, em conjunto, 

foi uma experiência que poderá fornecer parâmetros que ajudarão futuros pesquisadores. 

 

5.3 Conclusões finais 

 Esta seção tem por objetivo resumir os mais relevantes achados do estudo, 

associados às principais variáveis de pesquisa e seus moderadores. 

 

5.3.1 Considerações gerais sobre as variáveis principais 

A pesquisa evidenciou que os elementos constituintes da estrutura organizacional 

da logística estão correlacionados entre si, justificando o significativo relacionamento entre 

características dos processos internos, formalização de contatos, intensidade na integração 

externa e capacidade de negociação da empresa, os quais, em conjunto formam a EOL nos 

limites considerados no trabalho. 
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O nível de serviço logístico recebido e o nível de serviço logístico oferecido 

também se apresentaram positivamente correlacionados. Por sua vez, as empresas julgam que 

oferecem níveis de serviço logístico melhores do que os recebem de seus principais 

fornecedores. 

No que se refere aos indicadores do desempenho empresarial, os mesmos não 

estão totalmente correlacionados entre si, fato que possibilitou análise independentes. 

Também foram objeto de análise os inter-relacionamentos entre as variáveis 

principais da pesquisa – algo que será descrito na próxima seção. 

 

5.3.2 Considerações sobre as associações entre as variáveis 
principais 

 

No tocante às associações entre a estrutura organizacional da logístico e o nível de 

serviço logístico, conclui-se que o NSLR e o NSLO apresentam-se influenciados pelos fatores 

da EOL, principalmente no que se refere aos processo internos (padronização de 

procedimentos, integração de sistemas e formalização de autoridade e responsabilidade) e a 

intensidade na integração externa (integração e intensidade de investimentos nos sistemas e 

tecnologia de informação), e mais moderadamente em relação à capacidade de negociação da 

empresa (número de contatos e poder de negociação). 

Em relação às associações entre a estrutura organizacional da logística (EOL) e o 

desempenho empresarial, conclui-se que aparentemente os fatores da EOL não se apresentam 

associados com o desempenho empresarial. Esta conclusão pode ser estendida para as 

associações entre o nível de serviço logístico e o DE, ou seja, também não há evidências de 

que o NSL (recebido e oferecido) estejam relacionadas ao desempenho empresarial. 
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No trabalho, também foram testadas e analisadas as influências dos fatores 

moderadores nas associações acima descritas. Isto será apresentado na próxima seção. 

 

5.3.3 Considerações sobre a influência dos contingenciadores nas 
associações entre as variáveis principais 

 

De uma maneira geral, as variáveis contingenciadoras consideradas na pesquisa 

(tipo de produto, tamanho da empresa e origem do capital) influenciaram as associações entre 

as principais variáveis (EOL, NSL e DE). Conclusões gerais sobre as influências de cada 

moderador será mostrada a seguir: 

 

a) Tipo de produto 

Um quadro geral representativo da influência do tipo de produto nas associações 

revela que o mesmo afeta as correlações entre o nível de serviço logístico e a estrutura 

organizacional da logística, notadamente no que diz respeito aos produtos de consumo.  

Por outro lado, o tipo de produto não altera a situação de ausência de correlações 

entre a EOL e o DE. Ademais, altera de maneira curiosa as associações entre o NSL e o DE 

(anteriormente ausentes). Explica-se: quando contingenciado pelo tipo de produto algumas 

associações entre o NSL e o DE mostraram-se correlacionadas – porém negativamente, 

evidenciando provavelmente a necessidade das empresas tratarem seus fornecedores e 

principalmente seus clientes de maneira diferenciada, particularizada, sob o risco de obterem 

resultados negativos em seus respectivos desempenhos empresariais. 
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b) Tamanho da empresa 

A análise dos impactos da introdução do tamanho da empresa como variável 

moderadora mostrou que a mesma influencia as associações entre a estrutura organizacional 

da logística e o nível de serviço logístico, principalmente no que se refere à integração externa 

da empresa e sua capacidade de negociação. Isto sugere que há a possibilidade das empresas 

Menores investirem menos recursos na integração externa da logística, além de apresentarem 

menor poder de negociação, devido a sua capacidade financeira, causando impacto no nível 

de serviço logístico recebido e oferecido por ela. 

Por outro lado, não há evidências da influência da variável em questão nas 

associações (ou ausência delas) entre o nível de serviço logístico e o desempenho empresarial, 

e a estrutura organizacional da logística e o desempenho empresarial. 

 

c) Origem do capital 

No tocante à intensidade na integração externa e na capacidade de negociação da 

empresa, ficou demonstrado a influência da origem do capital nas associações entre estas 

característica da EOL e o NSL (recebido e oferecido). 

Por outro lado, há evidências de que a variável moderadora afeta apenas de 

maneira tímida e parcial as associações entre o NSL e o desempenho empresarial, além de não 

causar impacto na ausência de associações entre EOL e DE. 

O quadro geral das influências das variáveis moderadoras deixa claro que estas, 

com pouquíssimas exceções, não impactam na ausência de associações entre a estrutura 

organizacional da logística (EOL) e o desempenho empresarial (DE), nem entre o nível de 

serviço logístico (NSL) e o desempenho empresarial. 
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Tal fato pode ser entendido, mesmo parcialmente, quando considera-se o caráter 

multi-fatorial do desempenho empresarial, ou seja, vários fatores – externos e internos – 

podem ter impacto sobre ele, ressaltando a necessidade de realização de futuros estudos que 

busquem analisar as associações de outras variáveis adotadas com o desempenho empresarial. 

 

5.4 Sugestões de futuros estudos 

Algumas sugestões de futuras pesquisas emergem deste trabalho. Primeiro, no 

interesse de confirmar as conclusões do estudo, é interessante desenvolver novas pesquisas 

que tratem do mesmo tema com perspectivas diferenciadas, considerando, particularmente, as 

limitações da pesquisa. Por exemplo, possíveis estudos, considerando a linearidade temporal 

(estudo longitudinal), com a análise de cinco ou mais anos, poderiam identificar tendências e 

evitar parte das limitações das pesquisas do tipo cross-sectional. 

A condução de trabalhos utilizando metodologia semelhante, com amostras de 

indústrias de outros países poderá ser importante para a realização de análises comparativas e 

maiores generalizações. 

De outra maneira, pesquisas que considerem amostras representativas de setores 

específicos e únicos, ao invés de vários setores ao mesmo tempo, poderiam promover o 

entendimento mais particularizado dos setores econômicos analisados. 

Novos estudos nos quais o nível de serviço logístico pudesse, de alguma forma, 

ser avaliado de maneira mais objetiva poderiam diminuir efeitos indesejáveis relacionados à 

percepção e conseqüente subjetividade das respostas dos entrevistados. 

Outras pesquisas poderiam testar as associações do NSL e da EOL com o DE 

utilizando outros indicadores objetivos ou mesmo subjetivos. Além disso, também seria 

importante a condução de pesquisas que explorem as associações de outras variáveis 
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(diferentes da EOL e do NSL) com o desempenho empresarial, e mais, a consideração de 

outras variáveis moderadoras nas associações analisadas no presente estudo. 

Estudos com caráter mais qualitativo poderiam, ainda, ter a vantagem de serem 

mais aprofundados em termos de observação, apesar de menos propícios a generalizações. 
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questionário (versão para aplicação por telefone e versão 

para aplicação por e-mail) 
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Versão para aplicação por telefone 
 
 

QUESTIONÁRIO       Nº 

Data:____/_____/2004 

 

Abordagem: Sr (a). ... meu nome é Marcus Vinicius, sou pesquisador e professor da UFPE. Estou 
desenvolvendo uma pesquisa com as maiores indústrias brasileiras, sobre associações entre logística e 
desempenho. Asseguro que se preservará o total anonimato e que as informações prestadas serão analisadas 
unicamente de forma agregada.  Se for de seu interesse, estaremos disponibilizando os resultados desta pesquisa 
para as empresas que com ela colaboraram. Posso contar com a sua colaboração respondendo ao questionário? 
 

Nome da empresa:   

Nome do respondente:  

Qual o seu cargo:    [1] Diretor de Logística/Distribuição        [2] Diretor de Produção/Industrial               
                               [3] Diretor de Marketing                          [4] Gerente de Logística         
                               [5] Gerente de Produção/Industrial           [6] Gerente de Marketing 
           Outros (especificar):   _________________________ 
Quantidade de anos na empresa: ____________ 

 
As perguntas que vou fazer se referem à logística de sua empresa 
 
(CENTRALIZAÇÃO DA LOGÍSTICA) 
01) Em relação às atividades na área de logística, os funcionários de níveis hierárquicos inferiores possuem: 
 

1 
Total poder de 

decisão 
2 

Muito poder de 

decisão 
3

Nem muito, nem 

pouco poder de 

decisão 

4
Pouco poder de 

decisão 
5 

Nenhum poder 

de decisão 

 

(CONCENTRAÇÃO DA LOGÍSTICA) 

02) Em geral, o número de funcionários envolvidos nas decisões logísticas da sua empresa é considerado:   
 

1 Muito grande 2 Grande  3
Nem grande, 

nem pequeno 
4 Pequeno 5 Muito pequeno 
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(FORMALIZAÇÃO EXTERNA DA LOGÍSTICA) 
03.a) Com relação aos seus principais FORNECEDORES, os contratos que envolvem a logística em sua 
empresa são: 
 

1 
Minimamente 

formalizados 
2 

Pouco 

formalizados 
3

Nem pouco, nem 

muito 

formalizados 

4
Muito 

formalizados 
5 

Altamente 

formalizados 

 
03.b) E com relação aos seus principais CLIENTES: 
 

1 
Minimamente 

formalizados 
2 

Pouco 

formalizados 
3

Nem pouco, nem 

muito 

formalizados 

4
Muito 

formalizados 
5 

Altamente 

formalizados 

 
(INTEGRAÇÃO EXTERNA DA LOGÍSTICA) 
04.a) Como o Sr (a) classifica os sistemas e a tecnologia de informação da logística de sua empresa, com relação 
aos seus principais FORNECEDORES: 
 

1 
Minimamente 

integrados 
2 Pouco integrados 3

Nem pouco, nem 

muito integrados 
4 Muito integrados 5 

Altamente 

integrados 

 
04.b) E com relação aos seus principais CLIENTES: 
 

1 
Minimamente 

integrados 
2 Pouco integrados 3

Nem pouco, nem 

muito integrados 
4 Muito integrados 5 

Altamente 

integrados 

 
(INTENSIDADE DOS INVESTIMENTOS NA INTEGRAÇÃO DA LOGÍSTICA) 
05) Qual tem sido o grau de intensidade dos investimentos nos sistemas e na tecnologia de informação da 
logística?  
 

1 
Minimamente 

intensivo 
2 Pouco intensivo 3

Nem muito, nem 

pouco intensivo 
4 Muito intensivo 5 

Altamente 

intensivo 

 
(PADRONIZAÇÃO DOS CONTATOS EXTERNOS DA LOGÍSTICA) 
06.a) De uma maneira geral, qual o grau de padronização dos contatos da logística, com seus principais 
FORNECEDORES? 
 

1 
Minimamente 

padronizado 
2

Pouco 

padronizado 
3

Nem muito, nem 

pouco 

padronizado 

4
Muito 

padronizado 
5 

Altamente 

padronizado 

 
06.b) E com seus principais CLIENTES: 
 

1 
Minimamente 

padronizado 
2 

Pouco 

padronizado 
3

Nem muito, nem 

pouco padronizado 
4

Muito 

padronizado 
5 

Altamente 

padronizado 

(FREQÜÊNCIA DOS CONTATOS EXTERNOS DA LOGÍSTICA) 

 



 147 
 
 
 
07.a) De uma maneira geral, o número de contatos estabelecidos pela logística, com seus principais 
FORNECEDORES é: 
 
1 Muito baixo 2 Baixo 3 Regular 4 Alto 5 Muito alto 

 
07.b) E com seus principais CLIENTES: 
 
1 Muito baixo 2 Baixo 3 Regular 4 Alto 5 Muito alto 

 
Essas perguntas que vou fazer se referem à sua empresa de uma forma geral 
(PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS EXTERNOS DA EMPRESA) 
08.a) Em geral, qual o grau de padronização dos procedimentos dos pedidos de sua empresa em relação aos seus 
principais FORNECEDORES? 
 

1 
Minimamente 

padronizada 
2

Pouco 

padronizada 
3 Padronizada 4

Muito 

padronizada 
5 

Altamente 

padronizada 

 
08.b) E em relação aos seus principais CLIENTES? 
 

1 
Minimamente 

padronizada 
2

Pouco 

padronizada 
3 Padronizada 4

Muito 

padronizada 
5 

Altamente 

padronizada 

 
(RECIPROCIDADE – EQUILÍBRIO EXTERNO DA EMPRESA) 
09.a) De uma maneira geral, como o Sr (a) avalia o poder de sua empresa nas negociações com seus principais 
FORNECEDORES: 
 
1 Muito baixo 2 Baixo 3 Regular 4 Alto 5 Muito alto 

 
09.b) E com seus principais CLIENTES: 
 
1 Muito baixo 2 Baixo 3 Regular 4 Alto 5 Muito alto 

 
(INTEGRAÇÃO INTERNA DA EMPRESA) 
10) Como o Sr (a) classifica os sistemas e a tecnologia de informação de sua empresa, com relação às suas áreas 
funcionais (logística, marketing, produção, finanças etc): 
 

1 
Minimamente 

integrados 
2 Pouco integrados 3

Nem pouco, nem 

muito integrados 
4 Muito integrados 5 

Altamente 

integrados 

 
(FORMALIZAÇÃO INTERNA DA EMPRESA) 
11) Qual o grau de formalização das responsabilidades e autoridades das áreas funcionais na sua empresa 
(logística, marketing, produção, finanças)? 
 

1 
Minimamente 

formalizados 
2 

Pouco 

formalizados 
3

Nem pouco, nem 

muito 

formalizados 

4
Muito 

formalizados 
5 

Altamente 

formalizados 
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(TIPO DE PRODUTO DA EMPRESA) 
12) Qual a alternativa que melhor caracteriza os principais produtos, em termos de vendas, de sua empresa: 
 

1 
Totalmente 

industrial 
2 

Predominantemente 

industrial 
3 

Não há 

predominância 
4

Predominantemente 

de consumo 
5 

Totalmente  de 

consumo 

 
13) Agora gostaria que o Sr (a) avaliasse o serviço logístico de  seus principais FORNECEDORES quanto ...  
 

 a Disponibilidade, a qual está relacionada à quantidade entregue do 
total que foi pedido. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

a Freqüência de entregas, que é quantidade de entregas realizadas 
pelo fornecedor durante determinado período de tempo. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

... e a consistência dessa entrega, ou seja, capacidade da empresa em 
cumprir a data prometida... 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

... e quanto ao tempo do ciclo do pedido, que é o tempo decorrido 
entre o momento em que o cliente faz o pedido e o produto é recebido... 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

a Flexibilidade: Capacidade da empresa de lidar com alterações 
no pedido feitas pelo cliente. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

ao Sistema de informação de apoio: Rastreabilidade, informações 
sobre pedidos em aberto, tratamento às reclamações etc. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

ao Sistema recuperação de falhas: que é  capacidade da empresa na 
resolução de erros ou problemas referentes às quantidades, itens 
trocados, falhas na documentação, itens avariados etc. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

... e ao apoio na entrega física, ou seja, o atendimento na hora da 
entrega (pontualidade, rapidez, cordialidade e presteza etc). 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

... e ao apoio após a entrega, ou seja, o atendimento pós-venda. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

 
14) E agora, com relação aos seus principais CLIENTES, como o Sr (a) avalia o serviço logístico oferecido por 

sua empresa quanto ... 

 a Disponibilidade, a qual está relacionada à quantidade entregue do 
total que foi pedido. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

a Freqüência de entregas, que é quantidade de entregas realizadas 
pelo fornecedor durante determinado período de tempo. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

... e a consistência dessa entrega, ou seja, capacidade da empresa em 
cumprir a data prometida... 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

... e quanto ao tempo do ciclo do pedido, que é o tempo decorrido 
entre o momento em que o cliente faz o pedido e o produto é recebido... 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

a Flexibilidade: Capacidade da empresa de lidar com alterações 
no pedido feitas pelo cliente. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

ao Sistema de informação de apoio: Rastreabilidade, informações 
sobre pedidos em aberto, tratamento às reclamações etc. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

ao Sistema recuperação de falhas: que é  capacidade da empresa na 
resolução de erros ou problemas referentes às quantidades, itens 
trocados, falhas na documentação, itens avariados etc. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

... e ao apoio na entrega física, ou seja, o atendimento na hora da 
entrega (pontualidade, rapidez, cordialidade e presteza etc). 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

... e ao apoio após a entrega, ou seja, o atendimento pós-venda. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 
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15) O setor de distribuição de sua empresa é: 

 

1 
Totalmente 

próprio 
2 

Maior parte 

próprio 
3

Metade próprio, 

metade 

terceirizado 

4
Maior parte 

terceirizado 
5 

Totalmente 

terceirizado 

 
 
Muito obrigado por sua cooperação, ela foi extremamente apreciada.  
Reiteramos que total sigilo é garantido às suas respostas.   
O Sr. (a) gostaria que eu enviasse um resumo executivo dos resultados da pesquisa? (se sim, pegar e-mail). 
 
e-mail: _____________________________________________ 
Telefone: ___________________________ 
Meus contatos: mvsoli@uol.com.br / wfam@dca.ufpe.br  
Obrigado por sua participação. Tenha um bom dia!                                    
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Versão para aplicação por e-mail 
 
Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-Graduação em Administração 

 

Av. Prof. Moraes Rego, 1235  
Cidade Universitária - Recife – PE      50.670-901 

Fone: (81) 2126-8880 
Fax: (81) 2126-8870 
E-mail: marcus.soliveira@ufpe.br 
              wfam@dca.ufpe.br 

 
 
PESQUISA: NÍVEL DE SERVIÇO, ESTRUTURA LOGÍSTICA E DESEMPENHO 

 
 

Recife, xx de Janeiro de 2005 
 
Prezado Sr. xxxxxxxx, 
 

Sou mestrando do Curso de Administração da Universidade Federal de Pernambuco e 
estou realizando a pesquisa “Nível de Serviço Logístico, Estrutura Organizacional da Logística e 
Desempenho Empresarial: Associações e Contingenciadores”, sob a orientação do Prof. Walter 
Moraes, Ph.D. 

O objetivo da pesquisa é analisar a relação entre o nível de serviço, a estrutura 
organizacional da logística e o desempenho empresarial de grandes empresas industriais brasileiras. 
Como parâmetro de escolha das empresas a pesquisar utilizei o banco de dados da Revista Valor 
1000, entre as quais encontra-se sua empresa. 

A devolução do questionário respondido é vital para a conclusão de minha dissertação, 
portanto sua contribuição é inestimável e imprescindível para a conclusão da pesquisa. 

Será garantido total sigilo das informações contidas em todos os questionários e os 
dados serão analisados de forma agregada.   

Por fim, comprometo-me a enviar aos executivos que responderem ao questionário e se 
assim o desejarem, um relatório contendo as principais conclusões da pesquisa. 

Observo que o foco das questões é sempre a empresa e que não há respostas certas ou 
erradas. Caso haja alguma questão que o Sr (a)  não saiba ou deseje não responder, deixe-a em 
branco. 

Na certeza de sua valiosa colaboração, agradeço antecipadamente com estima e 
apreço.  

 
 

Marcus Vinicius de Souza S. Oliveira 
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Nome da empresa:   
Nome do respondente:  

Cargo:                     [1] Diretor de Logística/Distribuição        [2] Diretor de Produção/Industrial               
                                [3] Diretor de Marketing                          [4] Gerente de Logística         
                                [5] Gerente de Produção/Industrial         [6] Gerente de Marketing 
                    Outros (especificar):   _________________________ 
Quantidade de anos na empresa: ____________ 

 
 
MARQUE COM UM “X” A CÉLULA QUE MELHOR REPRESENTA SUA PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES 

AS PERGUNTAS SEGUINTES SE REFEREM À LOGÍSTICA DE SUA EMPRESA 

 
01) Em relação às atividades na área de logística, os funcionários de níveis hierárquicos inferiores possuem: 
 

1 
Total poder de 

decisão 
2 

Muito poder de 

decisão 
3

Nem muito, nem 

pouco poder de 

decisão 

4
Pouco poder de 

decisão 
5 

Nenhum poder 

de decisão 

 

02) Em geral, o número de funcionários envolvidos nas decisões logísticas da sua empresa é considerado:   
 

1 Muito grande 2 Grande  3
Nem grande, 

nem pequeno 
4 Pequeno 5 Muito pequeno 

 
03.a) Com relação aos seus principais FORNECEDORES, os contratos que envolvem a logística em sua 
empresa são: 
 

1 
Minimamente 

formalizados 
2

Pouco 

formalizados 
3

Nem pouco, nem 

muito 

formalizados 

4
Muito 

formalizados 
5 

Altamente 

formalizados 

 
03.b) Com relação aos seus principais CLIENTES, os contratos que envolvem a logística em sua empresa são: 
 

1 
Minimamente 

formalizados 
2

Pouco 

formalizados 
3

Nem pouco, nem 

muito 

formalizados 

4
Muito 

formalizados 
5 

Altamente 

formalizados 
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04.a) Como o Sr (a) classifica os sistemas e a tecnologia de informação da logística de sua empresa, com 
relação aos seus principais FORNECEDORES: 
 

1 
Minimamente 

integrados 
2 

Pouco 

integrados 
3

Nem pouco, 

nem muito 

integrados 

4
Muito 

integrados 
5 

Altamente 

integrados 

 
04.b) Como o Sr (a) classifica os sistemas e a tecnologia de informação da logística de sua empresa, com 
relação aos seus principais CLIENTES: 
 

1 
Minimamente 

integrados 
2 

Pouco 

integrados 
3

Nem pouco, 

nem muito 

integrados 

4
Muito 

integrados 
5 

Altamente 

integrados 

 
05) Qual tem sido o grau de intensidade dos investimentos nos sistemas e na tecnologia de informação da 
logística?  
 

1 
Minimamente 

intensivo 
2 Pouco intensivo 3

Nem muito, nem 

pouco intensivo 
4 Muito intensivo 5 

Altamente 

intensivo 

 
06.a) De uma maneira geral, qual o grau de padronização dos contatos da logística, com seus principais 
FORNECEDORES? 
 

1 
Minimamente 

padronizado 
2

Pouco 

padronizado 
3

Nem muito, nem 

pouco 

padronizado 

4
Muito 

padronizado 
5 

Altamente 

padronizado 

 
06.b) De uma maneira geral, qual o grau de padronização dos contatos da logística, com seus principais 
CLIENTES? 
 

1 
Minimamente 

padronizado 
2

Pouco 

padronizado 
3

Nem muito, nem 

pouco 

padronizado 

4
Muito 

padronizado 
5 

Altamente 

padronizado 

 
07.a) De uma maneira geral, o número de contatos estabelecidos pela logística, com seus principais 
FORNECEDORES é: 
 
1 Muito baixo 2 Baixo 3 Regular 4 Alto 5 Muito alto 

 
07.b) De uma maneira geral, o número de contatos estabelecidos pela logística, com seus principais 
CLIENTES é: 
 
1 Muito baixo 2 Baixo 3 Regular 4 Alto 5 Muito alto 
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AS PERGUNTAS SEGUINTES SE REFEREM À SUA EMPRESA DE UMA FORMA GERAL 
 
08.a) Em geral, qual o grau de padronização dos procedimentos dos pedidos de sua empresa em relação 
aos seus principais FORNECEDORES? 
 

1 
Minimamente 

padronizado 
2

Pouco 

padronizado 
3

Nem pouco, nem 

muito 

padronizado 

4
Muito 

padronizado 
5 

Altamente 

padronizado 

 
 
 
08.b) Em geral, qual o grau de padronização dos procedimentos dos pedidos de sua empresa em relação 
aos seus principais CLIENTES? 
 

1 
Minimamente 

padronizado 
2 

Pouco 

padronizado 
3

Nem pouco, nem 

muito 

padronizado 

4
Muito 

padronizado 
5 

Altamente 

padronizado 

 
 
 
09.a) De uma maneira geral, como o Sr (a) avalia o poder de sua empresa nas negociações com seus principais 
FORNECEDORES? 
 
1 Muito baixo 2 Baixo 3 Regular 4 Alto 5 Muito alto 

 
 
 
09.b) De uma maneira geral, como o Sr (a) avalia o poder de sua empresa nas negociações com seus principais 
CLIENTES? 
 
1 Muito baixo 2 Baixo 3 Regular 4 Alto 5 Muito alto 

 
 
 
10) Como o Sr (a) classifica os sistemas e a tecnologia de informação de sua empresa, com relação às suas 
áreas funcionais (logística, marketing, produção, finanças etc): 
 

1 
Minimamente 

integrados 
2 

Pouco 

integrados 
3

Nem pouco, 

nem muito 

integrados 

4
Muito 

integrados 
5 

Altamente 

integrados 

 
 
11) Qual o grau de formalização das responsabilidades e autoridades das áreas funcionais na sua empresa 
(logística, marketing, produção, finanças)? 
 

1 
Minimamente 

formalizados 
2 

Pouco 

formalizados 
3 

Nem pouco, nem 

muito 

formalizados 

4
Muito 

formalizados 
5 

Altamente 

formalizados 
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12) Considerando que: 
 
Produtos industriais – São aqueles que serão utilizados para a fabricação de outros produtos. Por exemplo: 
matérias-primas, componentes, insumos em geral etc. 
 
Produtos de consumo – Todos os outros tipos de produtos que são dirigidos aos clientes finais. Por exemplo: 
produtos alimentícios em geral, bebidas, fumo, vestuário, automóveis etc. 
 
Qual a alternativa que melhor caracteriza os principais produtos fabricados por sua empresa, em termos de 
vendas: 
 

1 
Totalmente 

industrial 
2 

Predominantemente 

industrial 
3 

Não há 

predominância 
4

Predominantemente 

de consumo 
5 

Totalmente  de 

consumo 

 
 
13) Como o Sr (a) avalia o serviço logístico de seus principais FORNECEDORES quanto:  
 

Disponibilidade: Está relacionada à quantidade entregue do 
total que foi pedido. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Freqüência de entregas: Quantidade de entregas realizadas 
pela empresa durante determinado período de tempo. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Consistência: Capacidade da empresa em cumprir a data 
prometida. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Tempo do ciclo do pedido: Tempo decorrido entre o momento 
em que o cliente faz o pedido e o produto é recebido. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Flexibilidade: Capacidade da empresa de lidar com 
alterações no pedido feitas pelo cliente. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Sistema de informação de apoio: Rastreabilidade, informações 
sobre pedidos em aberto, tratamento às reclamações etc. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Sistema recuperação de falhas: Capacidade da empresa na 
resolução de erros ou problemas referentes às quantidades, 
itens trocados, falhas na documentação, itens avariados etc. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Apoio na entrega física: Atendimento na hora da entrega 
(pontualidade, rapidez, cordialidade e presteza etc). 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Apoio após a entrega, ou seja, o atendimento pós-venda. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 
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14) Como o Sr (a) avalia o serviço logístico oferecido por sua empresa aos seus principais CLIENTES quanto:  

 

 Disponibilidade: Está relacionada à quantidade entregue do 
total que foi pedido. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Freqüência de entregas: Quantidade de entregas realizadas 
pela empresa durante determinado período de tempo. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Consistência: Capacidade da empresa em cumprir a data 
prometida. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Tempo do ciclo do pedido: Tempo decorrido entre o momento 
em que o cliente faz o pedido e o produto é recebido. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Flexibilidade: Capacidade da empresa de lidar com 
alterações no pedido feitas pelo cliente. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Sistema de informação de apoio: Rastreabilidade, informações 
sobre pedidos em aberto, tratamento às reclamações etc. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Sistema recuperação de falhas: Capacidade da empresa na 
resolução de erros ou problemas referentes às quantidades, 
itens trocados, falhas na documentação, itens avariados etc. 

1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Apoio na entrega física: Atendimento na hora da entrega 
(pontualidade, rapidez, cordialidade e presteza etc). 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

Apoio após a entrega, ou seja, o atendimento pós-venda. 1 Péssimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Ótimo 

 

15) O setor de distribuição de sua empresa é: 

 

1 
Totalmente 

próprio 
2 

Maior parte 

próprio 
3 

Metade próprio, 

metade 

terceirizado 

4
Maior parte 

terceirizado 
5 

Totalmente 

terceirizado 

 
 
Muito obrigado por sua cooperação, ela foi extremamente apreciada.  
Reiteramos que total sigilo é garantido às suas respostas.   
Por favor, revise o questionário e observe eventuais itens incompletos. 
Se o Sr. (a) desejar receber um resumo executivo dos resultados da pesquisa, favor informar seu e-mail e 
telefone para contato: 
E-mail:  
Telefone:  
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APÊNDICE B – Verificação da consistência das 
escalas da EOL, NSLR e NSLO 

 
 

EOL 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    124,0                    N of Items = 17 
 
Alpha =    ,8353 
 
 

NSLR 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    127,0                    N of Items =  9 
 
Alpha =    ,8628 
 

NSLO 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    122,0                    N of Items =  9 
 
Alpha =    ,8576 
 

 



 157 
 
 
 
APÊNDICE C – Análise Fatorial da EOL 
 

Descriptive Statistics

2,99 ,888 124

3,44 ,799 124

3,53 1,186 124

3,47 1,272 124

2,98 1,097 124

3,04 1,107 124

3,08 ,907 124

3,48 ,932 124

3,44 ,957 124

3,52 ,869 124

3,45 ,840 124

3,76 ,923 124

3,69 ,930 124

3,98 ,780 124

3,62 ,822 124

3,67 1,080 124

3,60 ,953 124

CENTRA01 
Centralização na logística
CONCEN02 
Concentração da logística

CFORN03A 
Formalização contratos
dos fornecedores
CCLIE03B  Formalização
contratos com clientes
ISTFO04A  Integração
sistemas, ti com
fornecedores
ISTC04B  Integração
sistemas, ti com clientes
IISTIL05  Grau
intensidade
investimentos sist./ TI
PCLFO06A  Padronização
contatos logística com
fornecedores
PCLCL06B  Padronização
contatos logística com
clientes
NCFOR07A  Número
contatos logística com
fornecedores
NCCLI07B  Número
contatos logística com
clientes
PPPFO08A  Padronização
procedimentos pedidos
com fornecedores
PPPCL08B  Padronização
procedimentos pedidos
com clientes

PENFO09A  Poder
empresa negociações
fornecedores
PENCL09B  Poder
empresa negociações
clientes
ISITIE10  Integração
sistemas e TI da
empresa (MKT, OPER,
LOG)
FRAAE11  Formalização
autoridades
resposabilidades áreas
empresa

Mean Std. Deviation Analysis N
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Component Matrixa

4,846E-02 ,283 ,106 ,486 ,592

1,106E-02 ,294 -,306 ,501 ,112

,681 -4,58E-03 ,111 ,181 -,329

,577 ,328 1,848E-02 ,338 -,193

,633 ,513 -,354 -5,43E-02 -3,09E-02

,630 ,484 -,261 -,232 9,183E-02

,465 ,199 -,149 -,650 ,118

,692 1,183E-02 ,196 6,487E-02 -,409

,623 9,706E-02 ,255 8,029E-03 -7,57E-02

,458 ,143 ,482 -,209 1,223E-02

,476 2,450E-02 ,593 5,099E-02 ,225

,702 -,459 -,196 ,126 -5,03E-02

,635 -,459 -,276 ,139 -8,65E-03

,518 -7,77E-02 ,171 9,376E-02 ,176

,427 -,298 ,183 -,104 ,408

,535 -,213 -,288 -,153 ,435

,561 -,316 -,226 ,105 -4,72E-02

CENTRA01 
Centralização na logística
CONCEN02 
Concentração da logística

CFORN03A 
Formalização contratos
dos fornecedores
CCLIE03B  Formalização
contratos com clientes
ISTFO04A  Integração
sistemas, ti com
fornecedores
ISTC04B  Integração
sistemas, ti com clientes
IISTIL05  Grau
intensidade
investimentos sist./ TI
PCLFO06A  Padronização
contatos logística com
fornecedores
PCLCL06B  Padronização
contatos logística com
clientes
NCFOR07A  Número
contatos logística com
fornecedores
NCCLI07B  Número
contatos logística com
clientes
PPPFO08A  Padronização
procedimentos pedidos
com fornecedores
PPPCL08B  Padronização
procedimentos pedidos
com clientes

PENFO09A  Poder
empresa negociações
fornecedores
PENCL09B  Poder
empresa negociações
clientes
ISITIE10  Integração
sistemas e TI da
empresa (MKT, OPER,
LOG)
FRAAE11  Formalização
autoridades
resposabilidades áreas
empresa

1 2 3 4 5
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
5 components extracted.a. 
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KMO and Bartlett's Test

,722

729,043
136
,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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APÊNDICE D – Alfa de Cronbach dos Fatores da EOL 

 
Alfa do Fator 1 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    133,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,7845 
 
 
 

Alfa do Fator 2 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    130,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,7051 
 
 
 

Alfa do Fator 3 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    132,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,7190 
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Alfa do Fator 4 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    132,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,6008 
 
 
 
 

Alfa do Fator 5 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    138,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,1991 
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