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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo verificar quais aspectos do perfil dos responsáveis pela Gestão 

da Cadeia de Suprimentos e características das indústrias de médio e grande porte instaladas 

na Região Metropolitana do Recife estão associados com as práticas de GCS e Contabilidade 

Interorganizacional adotadas. Para a consecução deste objetivo foi realizada uma revisão na 

literatura nacional e internacional com o propósito de destacar o tema, que ainda é pouco 

discutido na contabilidade, e identificar as principais práticas e tipos de informações 

gerenciais compartilhadas na cadeia de suprimentos. A metodologia adotada foi um survey 

realizado através de aplicação de questionários online enviados para os responsáveis pela 

GCS de 112 indústrias. A amostra alcançada foi composta por 59 indústrias. Para analisar os 

dados e testar as hipóteses criadas a partir do objetivo geral, inicialmente foi realizada a 

análise descritiva e, em seguida, foram aplicados, com auxílio do software estatístico IBM 

SPSS (versão 20), os testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher, ambos considerando um nível de 

significância de 5%. O principal resultado extraído da análise descritiva dos dados revelou 

que a Contabilidade Interorganizacional, isto é, o compartilhamento de informações 

gerenciais entre os membros da cadeia, é a prática de GCS mais recorrente nas indústrias. A 

partir dos resultados dos testes de hipóteses, observou-se que dentre os aspectos do perfil 

destaca-se que quanto menor o tempo de experiência na área, maior será o número de práticas 

de GCS adotadas e informações compartilhadas com clientes, fornecedores e operadores 

logísticos. Resultado semelhante foi observado em relação às características das indústrias, 

aquelas que existem entre 6 e 20 anos são as que adotam o maior número de práticas de GCS 

e informações compartilhadas com clientes. Dentre as características das empresas associadas 

significativamente com as principais práticas de GCS e principais informações 

compartilhadas destacam-se o seu tempo de existência, setor de atividade econômica, número 

de funcionários, país de origem e faixa de faturamento. 

 

Palavras: Gestão de Cadeia de Suprimentos, Contabilidade Interorganizacional, Práticas de 

Gestão, Compartilhamento de Informações Gerenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to determine which aspects of the profile of those responsible for Supply 

Chain Management and characteristics of the medium and large industries located in the 

Metropolitan Region of Recife are associated with the practices of GCS and 

Interorganizational Accounting adopted. To achieve this objective a review of the national 

and international literature in order to highlight the theme, which is still rarely discussed in 

the accounting was performed, and identify the main types of management practices and 

information shared in supply chain. The methodology adopted was a survey carried out by 

application of online questionnaires sent to those responsible for GCS 112 industries. The 

achieved sample comprised 59 industries. To analyze the data and test the hypotheses created 

from general purpose, initially, a descriptive analysis was performed, and then the tests Chi-

square and Fisher Exact were used, both considering a significance level of 5 %, with the aid 

IBM SPSS statistical software (version 20). The main result of the extracted descriptive 

analysis of the data revealed that the Interorganizational Accounting ie, the sharing of 

management information between the members of the chain, is the practice of GCS most 

recurrent in industries. From the results of hypothesis testing, it was observed that among the 

aspects of the profile is emphasized that the shorter the time of experience in the area, the 

greater the number of SCM practices adopted and shared with customers, suppliers and 

logistics operators information. Similar results were observed in relation to the characteristics 

of industries, those that exist between 6 and 20 years are the ones that adopt most frequent the 

GCS information shared with customers. Among the characteristics of the companies 

associated significantly with leading SCM practices and shared key information stand out 

their time of existence, sector of economic activity, number of employees, country of origin 

and billing. 

 

Keywords: Supply Chain Management, Interorganizational Accounting, Management 

Practices, Management Information Sharing. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da última década do século XX, a competição entre as empresas se 

intensificou, devido às novas formas de negociação e à expansão dos mercados que se 

tornaram globais. Essas mudanças fizeram com que surgisse o grande desafio de colocar o 

produto certo, no local certo, na hora certa e ao menor custo possível e, consequentemente, 

gerou o conceito de Gestão de Cadeia de Suprimentos – GCS (TAN, 2001; CHOPRA e 

MEINDL, 2003; PARRA e PIRES, 2003; OLIVEIRA E SILVA e BERTRAND, 2008; 

SOON e UDIN, 2011). 

As organizações perceberam que melhorar seus processos internos não seria suficiente 

para atender a essas novas demandas do mercado, mas deveriam buscar algo novo, um 

diferencial através da otimização conjunta de atividades e processos com as demais empresas 

que fizessem parte de sua cadeia produtiva, de forma a torná-la mais competitiva neste novo 

cenário empresarial (LI et al., 2005). 

Xavier (2008) também afirma que o ambiente em que se concentram as empresas é 

cada vez mais acirrado, no qual a busca pela eficiência interna não é mais suficiente para se 

manter competitiva, fazendo-se necessário uma articulação entre as empresas que atuam nas 

diversas etapas de um processo produtivo para que alcancem o diferencial e consigam atender 

satisfatoriamente as demandas de seus clientes. Por isso, a cadeia de suprimentos passou a 

ganhar um maior destaque no campo teórico e prático. 

Caglio e Ditillo (2010) seguindo essa mesma linha, afirmam que hoje o local de 

atuação das empresas é de difícil determinação e está sujeito a modificações constantes, o que 

tem tornado o mercado cada vez mais globalizado e feito as empresas enfrentarem 

dificuldades em prosperar individualmente. Como poucas empresas são dotadas de todos os 

recursos e competências necessárias para enfrentar essa crescente concorrência, têm solicitado 

cooperação com outras empresas que atuam na mesma cadeia, buscando a colaboração e o 

sucesso compartilhado. 

Nessa perspectiva, Meira et al. (2002) afirmam que a empresa que deseja garantir sua 

competitividade no mercado necessita desenvolver um visão mais ampla de si mesma, a qual 

precisa ser vista não mais como uma entidade individual, mas como uma parte (elo) do 

processo de produção ou da cadeia na qual está inserida e que apenas com a articulação e 
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trabalho conjunto com os demais elos será possível obter um resultado satisfatório. Este novo 

enfoque de competitividade, segundo os autores, é possível de ser alcançado através da GCS. 

De forma complementar, Bayraktan et al. (2009) afirmam que, estimuladas pela 

intensificação dessa concorrência nos mercados globais, a maioria das empresas têm buscado 

cada vez mais implementar práticas de GCS, resultando em elevada vantagem competitiva 

quando comparada com empresas que atuam de forma individual. 

As práticas de GCS se diferem dos controles tradicionais por basear-se na colaboração 

entre os seus integrantes e na formação de alianças de longo prazo (FIRMO, 2005). A 

vantagem competitiva das empresas que adotam essas novas práticas está na capacidade de 

repassar valor aos seus clientes através de seus produtos, isto é, disponibilizando o produto no 

tempo e quantidade certos e com qualidade, em melhores condições que seus concorrentes, 

por um preço que o cliente esteja disposto a pagar (PORTER, 1989). 

Neste contexto, Alves Filho et al. (2004) afirmam que a GCS vem sendo amplamente 

difundida e há uma tendência das organizações e das cadeias de organizações a adotarem 

diversas práticas relacionadas a esta nova forma de gestão, explorando os espaços que até 

então eram inexplorados e, com isso, gerando aumento da eficácia e eficiência das cadeias de 

suprimentos. 

1.1 Caracterização do Problema 

De acordo com Caglio e Ditillo (2010) um fator que influencia a GCS é o de que 

poucas empresas possuem todos os recursos materiais e competências necessárias para 

competir diante da crescente concorrência de mercados. Isso as tem levado à busca pela 

cooperação com outras empresas da mesma cadeia de suprimentos e firmação de acordos de 

parceria mútua, com o objetivo de conquistar uma vantagem competitiva que resulte em 

benefícios para todos os elos da cadeia. 

Para Porter (1989) uma empresa pode obter, dentro de sua cadeia de suprimentos, 

vantagem competitiva com base na redução de custos atrelados ao produto ou na 

diferenciação desse produto que é ofertado ao consumidor, podendo ainda conquistar essa 

vantagem de ambas as formas. Para que essa vantagem possa ser obtida, segundo Shank e 

Govindarajan (1997), dependerá fundamentalmente da maneira como cada empresa fará a 

GCS em comparação com as cadeias de suprimentos de seus concorrentes. 
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De acordo com Burgo et al. (2005) a GCS compartilha os riscos advindos das 

incertezas de demanda por meio da integração interorganizacional através de redes de 

relacionamento que compartilham de recursos humanos e físicos e informações, visando 

alcançar a satisfação do cliente. Dessa forma, conquistando um diferencial na competitividade 

para a sobrevivência de cada empresa, através da eficácia e eficiência de todos os elos. 

Embora as práticas de GCS sejam importantes para as empresas, como discutido na 

literatura, Fleury (2003) destaca que existem dificuldades endógenas e exógenas às empresas 

que limitam a adoção de algumas práticas pelos seus gestores. Kajuter e Kulmala (2005) 

reconhecem que práticas incipientes de gestão interna de custos e a ausência de informações 

exatas de custos tornam-se obstáculos para a implementação da contabilidade 

interorganizacional, principal prática de GCS. 

Dessa forma, mesmo que o gestor possua conhecimento suficiente sobre os benefícios 

que possam advir das diversas práticas de GCS e Contabilidade Interorganizacional, nem 

todas as práticas conseguem ser adotadas pelas empresas que compõem uma cadeia de 

suprimentos e a gerenciam. 

Diante da crescente importância empregada a GCS e a Contabilidade 

Interorganizacional, chega-se a seguinte questão problema que será abordada neste estudo: 

Quais aspectos do perfil dos gestores e das características das indústrias de médio e 

grande porte instaladas na Região Metropolitana de Recife estão associados com as 

práticas de Gestão de Cadeia de Suprimentos e Contabilidade Interorganizacional 

adotadas? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar quais aspectos do perfil dos gestores e características das indústrias de médio 

e grande porte instaladas na Região Metropolitana de Recife estão associados com as práticas 

de Gestão de Cadeia de Suprimentos e Contabilidade Interorganizacional adotadas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
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 Identificar os principais aspectos de perfil dos gestores responsáveis pela GCS nas 

indústrias instaladas na RMR; 

 Identificar as principais características das indústrias instaladas na RMR; 

 Verificar o número de práticas de GCS adotadas pelas indústrias instaladas na RMR e 

identificá-las; 

 Verificar o número de informações compartilhadas pelas indústrias instaladas na RMR na 

adoção da Contabilidade Interorganizacional e identificá-las; 

1.3 Hipóteses de pesquisa 

A partir dos objetivos geral e específicos desta pesquisa, foram formuladas hipóteses 

de pesquisa. Considerou-se também como base, estudos anteriormente realizados a nível 

nacional e internacional. Esse material encontra-se discutido no capítulo seguinte, que trata da 

revisão da literatura e descritos também no capítulo da metodologia, quando destacada a 

contribuição desses para construção de cada seção do instrumento da coleta de dados. 

Admitiu-se como pressuposto para este estudo que existem aspectos que podem 

influenciar a adoção de práticas de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e de 

Contabilidade Interorganizacional em indústrias. Considerando também o acesso aos dados 

coletados nesta pesquisa, que realizou o levantamento de aspectos do perfil profissional dos 

gestores e os aspectos característicos das indústrias, emergiu a seguinte hipótese geral de 

pesquisa: 

H: Existe associação entre as características dos responsáveis pela GCS e das indústrias da 

RMR com as práticas de GCS e Contabilidade Interorganizacional. 

A partir dessa hipótese geral, emergiram as seguintes hipóteses derivadas: 

H1: Os aspectos do perfil dos responsáveis pela Gestão da Cadeia de Suprimentos estão 

relacionados com o volume de práticas de gestão. 

H2 : As características da indústria estão relacionadas ao volume de práticas de gestão de 

cadeia de suprimentos adotadas. 

H3: As características da indústria estão relacionadas com as principais práticas de gestão de 

cadeia de suprimentos adotadas. 
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H4: Os aspectos do perfil dos responsáveis pela Gestão da Cadeia de Suprimentos estão 

relacionados com o volume de informações gerenciais compartilhadas com os clientes. 

H5: As características da indústria estão relacionadas ao volume de informações gerenciais 

compartilhadas com os clientes. 

H6: As características da indústria estão relacionadas com as principais informações 

gerenciais compartilhadas com os clientes. 

H7: Os aspectos do perfil dos responsáveis pela Gestão da Cadeia de Suprimentos estão 

relacionados com o volume de informações gerenciais compartilhadas com os fornecedores e 

operadores logísticos. 

H8: As características da indústria estão relacionadas ao volume de informações gerenciais 

compartilhadas com os fornecedores e operadores logísticos. 

H9: As características da indústria estão relacionadas com as principais informações 

gerenciais compartilhadas com os fornecedores e operadores logísticos. 

 Os aspectos do perfil dos responsáveis e as características das indústrias, bem como as 

práticas de GCS e Contabilidade Interorganizacional consideradas neste estudo encontram-se 

descritos no capítulo da metodologia. 

1.4 Justificativa 

Dekker (2003) afirma que, embora as relações interorganizacionais sejam uma prática 

indispensável na cadeia e a necessidade de manter uma contabilidade aberta entre as empresas 

da cadeia seja um elemento fundamental para a efetiva implementação da GCS, pouca 

atenção tem sido dada às pesquisas nesse campo, no âmbito das Ciências Contábeis. 

Passados alguns anos, Rocha e Borinelli (2007) constatam que a temática de GCS vem 

se tornando um assunto recorrente nas discussões dentro e fora da academia, devido a sua 

importância para o gerenciamento e redução de custos das empresas, porém, ainda havendo 

muito a ser explorado para melhor compreendê-la. 

Suomala et al. (2010) também afirmam que mesmo havendo uma crescente e 

importante discussão sobre Gestão Interorganizacional de Custos, através do Open-Book 

Accounting (compartilhamento de informações de custos), o tema ainda carece de 
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complementação com estudos aprofundados sobre os processos, procedimentos, técnicas e 

suas aplicações em contextos reais de empresas. 

Segundo Balestrin e Vargas (2004), tem havido um crescimento constante do interesse 

em desenvolvimento de pesquisas, em diferentes áreas das Ciências Sociais Aplicadas, sobre 

redes interorganizacionais. Além disso, autores de trabalhos sobre Contabilidade Gerencial 

têm destacado que o papel da Contabilidade Interorganizacional representa um ambiente novo 

e estimulante para o desenvolvimento de novas pesquisas teóricas e empíricas 

(HAKANSSON e LIND, 2004; VAN DER MEER-KOOISTRA e VOSSELMAN, 2006). 

Porém, de acordo com Caglio e Ditillo (2010), apesar de haver evidências teóricas de 

vantagens proporcionadas pela troca de informações contábeis entre os membros da cadeia, 

ainda há uma carência de evidências empíricas sobre essa prática de partilhar informações 

contábeis na cadeia de suprimentos. 

Segundo Kajuter e Kulmala (2005) as pesquisas que tratam da Contabilidade 

Interorganizacional, ainda estão em fase exploratória, para conhecimento das práticas 

adotadas pelas empresas em uma Cadeia de Suprimentos, e a maioria delas tem focado 

principalmente nas práticas utilizadas pelas empresas situadas no Japão, Reino Unido e 

Dinamarca. Essas pesquisas têm destacado o papel fundamental da Contabilidade 

Interorganizacional na gestão de custos, porém, evidências empíricas são bastante escassas. 

Vários estudos realizados nos Estados Unidos nos últimos anos têm destacado e 

confirmado as vantagens, oportunidades de ganho, com a adoção do Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos (FLEURY, 2003). Porém, as pesquisas em contabilidade, no Brasil, 

em relação ao tema abordado nesta, ainda são insuficientes, havendo poucas publicações de 

estudos nacionais em congressos e periódicos científicos. 

Agndal e Nilsson (2008) afirma que a literatura carece ainda de aprofundamento sobre 

a Contabilidade Interorganizacional, principalmente na identificação dos aspectos que a 

influenciam e seus resultados. O presente estudo visou também preencher esta insuficiência 

de discussões sobre os aspectos associados à adoção desta prática. Esta pesquisa demonstra 

sua originalidade por investigar as práticas de GCS das indústrias de médio e grande porte 

instaladas na Região Metropolitana de Recife, uma vez que não existem pesquisas publicadas 

que tenham trabalhado este objetivo com este público-alvo. 

Por tratar-se de um tema ainda pouco discutido nas Ciências Contábeis, entende-se 

que há um grande universo de possibilidades a serem estudadas na área, que poderão 
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proporcionar evolução do conhecimento científico e prático. Outra fator que contribui para a 

escolha do tema é a percepção de que existe um espaço, que está em crescimento, para o 

desenvolvimento de pesquisas nesta área e a demanda por profissionais acadêmicos que 

conheçam o tema. 

Portanto, os resultados desta pesquisa contribuem para o desenvolvimento de novas 

pesquisas acadêmicas e uma reflexão sobre o desenvolvimento do tema no campo empresarial 

por parte dos gestores de suprimentos. 

1.5 Delimitação da Pesquisa 

A delimitação desta pesquisa fez-se necessária para que se tornasse possível a análise 

inferencial que esta se propôs. Foram determinados os limites da pesquisa referentes ao 

campo de aplicação e lapso temporal. 

O campo de aplicação desta pesquisa foi delimitado às indústrias instaladas na RMR, 

considerando a sua representatividade na região Nordeste do Brasil, uma vez que representa a 

segunda região metropolitana do Nordeste com maior Produto Interno Bruto (IBGE, 2010). 

Além de sua visibilidade no cenário nacional e também por estar em constante crescimento 

industrial no estado de Pernambuco. A RMR atualmente possui um elevado número de 

indústrias instaladas, aproximadamente 4.500 (FIEPE, 2012), distribuídas dentro e fora de 

seus quatro pólos industriais. 

A coleta dos dados foi realizada através de um questionário, descrito no capítulo da 

metodologia e constante ao final deste trabalho (Apêndice II), aplicado aos responsáveis pela 

gestão da cadeia de suprimentos, durante o corte temporal de abril a outubro de 2013. 

1.6 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, a saber: introdução, revisão da 

literatura, metodologia, análise dos resultados e conclusão. 

O primeiro capítulo refere-se à introdução ao tema da pesquisa, contextualizando o 

problema que se buscou investigar, identificando os objetivos geral e específicos, e as 

hipóteses de pesquisa, que nortearam a condução desta pesquisa. Bem como justificando a sua 

relevância e originalidade e delimitando a aplicação da pesquisa, destacando seu território e 

lapso temporal. 
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O segundo capítulo destaca as referências na literatura que embasam o tema e 

permitiram a realização desta pesquisa. Os trabalhos referenciados neste capítulo foram 

coletados por meio de pesquisas em periódicos, anais de eventos científicos, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado e livros nacionais e estrangeiros. Este capítulo encontra-se 

divididos em seções organizadas de forma a facilitar o entendimento sobre o desenvolvimento 

da temática. 

O terceiro capítulo classifica o tipo de pesquisa realizada e evidencia, de forma 

detalhada, a metodologia empregada. É tratada neste capítulo a elaboração do instrumento de 

coleta de dados, as variáveis consideradas para as hipóteses de pesquisa, a população e 

amostra de indústrias que fizeram parte desta pesquisa, bem como as etapas de realização da 

pesquisa de campo, e o tratamento estatístico despendido aos dados coletados com a 

finalidade de testar as hipóteses e responder aos objetivos da pesquisa.  

O quarto capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos com a aplicação do 

instrumento de coleta de dados e aplicação dos testes estatísticos. Este capítulo encontra-se 

estruturado em duas seções. A primeira que apresenta os resultados da análise descritiva, 

relativos ao perfil dos responsáveis pela GCS, características das indústrias, práticas de GCS e 

Contabilidade Interoganizacional com clientes e fornecedores e operadores logísticos. Na 

segunda seção são apresentados os resultados da análise inferencial realizada para trazer 

resposta às hipóteses desta pesquisa. 

O quinto e último capítulo desta pesquisa apresenta as conclusões que foram possíveis 

a partir da análise dos resultados, respondendo de forma clara e direta ao objetivo geral desta 

pesquisa, bem como as suas limitações e sugestões para estudos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Cadeia de Suprimentos 

Mesmo havendo divergência entre os termos utilizados para definir cadeia de 

suprimentos, também bastante conhecida pelo seu nome em inglês (Supply Chain), tais como 

cadeia de valor, cadeia de produção ou cadeia de abastecimento, todos se referem ao conjunto 

de atividades executadas por um grupo de empresas desde a extração das matérias-primas 

necessárias à produção ou serviço até a entrega desses produtos ou serviços concluídos aos 

seus consumidores finais (MENTZER et al., 2001; MEIRA et al., 2002; BURGO et al., 2005, 

CAGLIO e DITILLO, 2012). 

Com a competição por mercados cada vez mais intensa, a redução do ciclo de vida dos 

produtos, o aumento das expectativas dos clientes por melhores serviços e os avanços 

tecnológicos em comunicações e transportes, tornou possível a consolidação do conceito de 

Cadeia de Suprimentos nas organizações modernas (OLIVEIRA E SILVA e BERTRAND, 

2008; CAGLIO e DITILLO, 2010). 

Segundo Gasparetto (2004, p. 117): 

Atualmente, os gerentes também estão vivenciando uma mudança de 

paradigmas, em que as empresas deixam de ser vistas como entidades 

isoladas, para serem vistas como agentes de “empresas estendidas” – as 

cadeias de suprimentos –, das quais fazem parte juntamente com seus 

fornecedores e clientes (as suas relações imediatas) e todas as organizações 

com as quais essas empresas se relacionam, até as fontes originais de 

materiais, de um lado, e os clientes finais, de outro. 

De acordo com Rocha e Borinelli (2007), partindo-se do pressuposto de que as 

atividades devem ser o foco da gestão para se conquistar e conservar vantagens competitivas. 

E sabendo-se que elas são executadas em sequência lógica, ligada através de várias empresas 

que atuam no mesmo seguimento, porém, em fases diferentes. Chega-se à ideia de cadeia de 

suprimentos. 

A cadeia de suprimentos é conceituada por Cox et al. (2001) como uma rede de 

relacionamentos entre empresas, as quais convertem a matéria-prima em produto através de 

vários estágios de transformação, onde são agregados valor, com o objetivo de atender o 

cliente final de forma que gere maior eficácia e eficiência para todas as empresas que fazem 

parte da cadeia. 
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Xavier (2008) apresenta uma comparação semelhante, afirmando que a cadeia de 

suprimentos funciona como uma corrente, formada por elos (que são as empresas), através da 

qual cada elo recebe e transforma a matéria-prima em produto, que ao final será entregue ao 

cliente final com o propósito principal de satisfazer as suas necessidades. 

Essa integração entre as empresas que formam uma cadeia de suprimentos é capaz de 

gerar vantagem competitiva frente ao mercado cada vez mais acirrado, uma vez que se espera 

que os produtos formados em conjunto pela cadeia de suprimentos devem ser melhores 

oferecidos aos clientes finais, atendo as suas principais expectativas relativas a satisfação, 

preço e tempo. 

Hammer (2001) concluiu que as empresas que buscam a integração entre seus 

processos internos e os procedimentos adotados pelas demais empresas da cadeia tendem a ser 

mais vitoriosas no mercado frente a suas concorrentes. Isto porque estabelecem uma rede de 

relacionamentos interorganizacionais dentro de sua cadeia de suprimentos capaz de otimizar 

seu tempo, custos e qualidade dos produtos. 

 Enquanto que, para Oliveira et al. (2005), a empresa que não consegue, se perceber 

membro de uma cadeia, não entende que a construção de relações interorganizacionais é 

favorável ao seu melhor desempenho e que deve pensar de forma conjunta, pode trazer 

consequências desastrosas e irreversíveis para si. Uma vez que as empresas concorrentes, que 

estiverem atentas a estes pontos podem ocupar o espaço no mercado, conquistando a clientela 

e dificultando a permanência ativa da concorrência. 

Portanto, é necessário ter um entendimento amplo e flexível de que o lucro não é 

apenas originário de uma empresa, mas do relacionamento interorganizacional que otimiza os 

elos em co-competitividade. 

Segundo Chin et al. (2012), é de suma importância a realização da gestão da cadeia de 

suprimentos, a qual terá como seu principal foco fornecer o produto adequado para cada 

cliente membro da cadeia, pelo preço justo, tempo certo, e na qualidade e quantidade 

desejada. Ao mesmo tempo, tendo como seu objetivo de curto prazo, reduzir o tempo de ciclo 

e de inventário. 

Para Fellous (2009), independentemente das empresas quererem ou não, a Cadeia de 

Suprimentos existe para todas elas, mas a sua gestão, isto é, a integração entre os 

componentes de uma cadeia é determinada pela conscientização, dos gestores que atuam 

nessas organizações, da sua relevância e contribuição que pode trazer. 
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No Brasil, a partir dos anos 90, surgiram grandes mudanças na cadeia de suprimentos 

das indústrias, quando passaram a rever as lógicas da produção industrial, a comercialização e 

o relacionamento entre os elos da cadeia, provocando uma profunda reflexão nos paradigmas 

do desenvolvimento dos sistemas produtivos. Essa ênfase foi decorrente do entendimento de 

que não basta a concentração de esforços apenas nos processos internos, mas devendo-se 

buscar a integração com os outros participantes do cadeia externa (SCAVARDA e 

HAMACHER, 2001; SOUZA et al., 2011). 

Chopra e Meindl (2003, p. 8) apresentam um conceito mais detalhando, identificando 

alguns participantes da cadeia:  

Uma cadeia de suprimento engloba todos os estágios envolvidos, direta ou 

indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente. A cadeia de 

suprimento não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também 

transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes. Dentro de cada 

organização, como por exemplo, de uma fábrica, a cadeia de suprimento 

inclui todas as funções envolvidas no pedido do cliente, como 

desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, distribuição, 

finanças e o serviço de atendimento ao cliente, entre outras. 

Estudos de abordagens sobre a cadeia de suprimentos vêm sendo desenvolvidos a 

partir do final dos anos 80 e somente nos anos 90 começaram a surgir os primeiros relatos em 

periódicos, sobre empresas que envidaram esforços nessa perspectiva de gestão de suas 

relações com as demais empresas para obtenção de vantagens competitivas (ALVES FILHO 

et al., 2004). 

2.1.1 Gestão da Cadeia de Suprimentos 

O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management – SCM) tem 

sido reconhecido por seu potencial de criar vantagens competitivas para as empresas. Este 

modelo de gestão pressupõe que, para assegurar a sua competitividade, a empresa deve 

primeiramente ser vista como parte da cadeia de suprimentos em que opera, e em segundo 

lugar, busca a otimização da eficiência de ligações isoladas em que a corrente não é suficiente 

(MEIRA et al., 2010). 

Chiavenato (2008) apresenta uma definição tecnicista para o GCS, como sendo uma 

ferramenta que faz uso da tecnologia da informação para que as empresas consigam gerenciar 

sua cadeia de suprimentos com eficiência e eficácia, alcançando vantagem competitiva. 

Através dela sendo possível interligar fluxos de informações, documentos, produtos, matéria-
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prima, transporte, entre outras atividades, proporcionando ainda indicadores de desempenho 

para os processos executados dentro da cadeia. 

Enquanto que, para Fleury (2003, p. 3), 

(…) o SCM representa o esforço de integração dos diversos participantes do 

canal de distribuição através da administração compartilhada de processos-

chave de negócios que interligam as diversas unidades organizacionais e 

membros do canal, desde o consumidor final até o fornecedor inicial de 

matérias-primas. 

A GCS também pode ser vista como uma abordagem para melhorar o desempenho 

competitivo, através da integração entre as funções internas da organização com operações 

externas de fornecedores, clientes e outros membros da mesma cadeia de suprimentos (Talib, 

Rahman e Qureshi, 2011). 

Para Chopra e Meindl (2003) e Koh et al. (2007) a GCS inclui um conjunto variado de 

abordagens e práticas que visam integrar efetivamente fornecedores, fabricantes, 

distribuidores e clientes para melhorar o desempenho de longo prazo das organizações 

individualmente e da cadeia de suprimentos como um todo. 

Para Alves Filho et al. (2004), a GCS está alicerçada em quatro subconjunto de 

pressupostos: 

 Ambiente competitivo: 

 A competição deve ocorrer entre cadeias e não mais entre empresas isoladas. 

 Alinhamento estratégico das organizações e à repartição de ganhos: 

 Os benefícios devem ser distribuídos a todos os integrantes da cadeia. Não deve haver, 

na cadeia, empresas “vencedoras” e empresas “perdedoras”; 

 As estratégias competitivas das empresas participantes da cadeia devem estar 

alinhadas. 

 Estrutura da Cadeia: 

 Os fornecedores devem estar organizados hierarquicamente, com um número 

relativamente pequeno de fornecedores em cada nível da cadeia. 

 As atividades e os processos, mesmo aqueles distribuídos por várias empresas, devem 

estar integrados na cadeia de suprimentos. 

 Os fluxos de materiais, serviços e informações devem ser bidirecionais, ocorrendo 

entre todas as empresas pertencentes à cadeia. 
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 Cada empresa, em cada elo da cadeia, deve buscar eficiência operacional, tendo em 

vista a otimização das atividades da cadeia como um todo. 

 Relações entre as empresas na Cadeia: 

 As relações entre empresas devem ser cooperativas e de longo prazo. 

Os autores sintetizam esses pressupostos para a GCS através da apresentação de um 

fluxograma (Figura 1): 

Figura 1 – Pressupostos da GCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alves Filho et al. (2004). 

Xavier (2008) também define a GCS como o gerenciamento dos relacionamentos 

dentro da empresa e entre os demais membros da cadeia de suprimentos com o objetivo de 

satisfazer as necessidades do cliente final. 

Segundo Balloni (2006), os principais objetivos da GCS que visam ao diferencial 

competitivo de uma empresa são: corte de custos, aumento de lucros, melhoria do 

desempenho nas relações com clientes e fornecedores, e desenvolvimento de produtos e 

serviços. Enquanto que as capacidades de um sistema de GCS são: programação antecipada e 

planejamento de manufatura, planejamento de demanda, planejamento de distribuição e 

planejamento de transporte. 
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Para Mentzer et al. (2001), as empresas que praticam a GCS buscam vantagens 

competitivas no mercado, redução de custos e melhoria na satisfação do cliente. O que 

diferencia essa prática das demais é que as empresas não buscam alcançar redução de custos 

ou melhoria de lucro à custa de seus parceiros da cadeia, mas sim procuram tornar a cadeia 

mais competitiva e a maximização dos resultados ao longo da cadeia (COOPER e 

SLAGMULDER, 2004; LI et al., 2005). 

2.1.2 Práticas de Gestão de Cadeia de Suprimentos 

As organizações que adotam práticas de GCS estão preocupadas em maximizar o valor 

total gerado para os seus clientes, ao mesmo tempo em que seja possível otimizar a 

rentabilidade de suas atividades e o relacionamento com os demais elos da cadeia 

(OLIVEIRA E SILVA e BERTAND, 2008). 

Jabbour et al. (2011) definem as práticas de GCS como sendo um conjunto de 

atividades realizadas pelas organizações para promover uma gestão eficiente da sua cadeia de 

suprimentos. Portanto, todas as ações desenvolvidas por uma cadeia de suprimentos buscando 

essa otimização conjunta de tempo e recursos, pode ser considerada como uma prática de 

GCS. 

Alves Filho et al. (2004) também afirmam que a GCS vem sendo amplamente 

difundida e há uma tendência das organizações e das cadeias de organizações a adotarem 

diversas das práticas de GCS, explorando os espaços de aumento da eficácia e eficiência das 

cadeias de suprimentos que até pouco tempo eram inexplorados. 

Alves Filho et al. (2004, p. 85) destacam que, 

É também evidente a difusão acelerada do conjunto de ferramentas e a 

multiplicação de aplicações, em diversos setores da economia, do que se 

convencionou denominar “Gestão da Cadeia de Suprimentos” (GCS), um 

corpo de conhecimentos ainda em construção que pode ser aplicado com a 

finalidade de coordenar as ações/atividades das diversas empresas ou 

unidades produtivas que constituem os elos e a cadeia de elos para a 

produção de um conjunto de bens e serviços. 

Segundo Fleury (2003), apesar da literatura destacar os benefícios advindos da adoção 

de práticas de GCS, uma das barreiras para a correta adoção do conceito de GCS decorre de 

sua complexidade e dificuldade de implementação. Tendo em vista, a exigência de profundas 

mudanças nos procedimentos internos e externos a cada empresa, buscando adequar-se uma 

com as outras, o que não é tão simples de ser alcançado. E, principalmente por exigir uma 
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mudança cultural na forma como a empresa se relaciona com as demais empresas 

participantes da cadeia. 

Além dessas principais barreiras, Fleury (2003) destaca outras: 

 o relacionamento com os fornecedores, ainda é fortemente dominado pela política de 

queda de braço mensal com relação aos preços dos produtos; 

 a grande maioria dos produtos ainda é recebida diretamente nas lojas, o que dificulta o 

controle do recebimento e a avaliação de desempenho dos fornecedores; 

 as empresas ainda estão organizadas em silos funcionais, sendo gerenciadas de forma 

independente e isolada; 

 a mão de obra atualmente disponível não possui a formação ou capacitação necessária para 

operar com base nos novos requisitos do GCS; 

 a tecnologia de informação ainda apresenta fortes deficiências, principalmente no que diz 

respeito aos softwares de análises de dados, e também aos procedimentos para manutenção 

dos cadastros de produtos e fornecedores. 

A literatura nacional e internacional ainda é bastante escassa quanto a identificação de 

práticas de GCS pelas empresas. Os principais estudos relacionados ao tema ainda buscam 

identificar os benefícios gerados a partir da adoção de práticas, através de estudos de casos 

que focam em alguma prática em específico, sem um levantamento completo de todas que são 

utilizadas pelas empresas que realizam a GCS. 

As principais práticas de GCS implementadas nas empresas, já observadas através de 

pesquisas e discutidas em trabalhos científicos (ANSARI et al., 1997; LIBONATI, 2002; 

FELLOUS, 2009; DING, DEKKER e GROOT, 2010; CAGLIO e DITILLO, 2012; 

IGNACIO et al., 2008; SAAB JUNIOR e CORREA, 2008; SOUZA, MARENGO e 

JAROSESKI, 2012) são: 

 Análise da Cadeia de Valor: consiste na realização de estudos com vistas a avaliar os 

processos adotados internamente pelas empresas identificando possíveis gargalos de 

produção e retrabalhos que possam estar ocorrendo em virtude da falta de interação entre 

os membros da cadeia. Ao mesmo tempo, a análise permite a avaliação de desempenho da 

empresa e de seus parceiros, de forma que possibilite a visualização do alcance de metas 

estabelecidas em conjunto, os benefícios gerados para cada empresa e a sua distribuição 

proporcional ao esforço; 
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 Compartilhamento de informações: também conhecida como Contabilidade 

Inteorganizacional, que é a forma de cooperação entre os elos da cadeia, gerador de um 

fluxo contínuo de informações gerenciais que visam à adaptação a uma gestão eficiente, 

intra e interorganizacional, e a melhoria dos resultados da cadeia;  

 Compartilhamento de tecnologia: a disponibilização e troca de informação, de natureza 

científica, relacionadas ao contexto de projetos de tecnologia da informação e de 

desenvolvimento e modernização de processos intra e interorganizacionais. Esse 

compartilhamento se deve também ao anseio de evitar retrabalhos e maximizar a qualidade 

dos produtos da cadeia;  

 Coordenação de planos de longo prazo: para que haja uma relação de confiança e 

cooperação mútua na cadeia, geralmente as empresas firmam contratos de longo prazo. 

Esses são celebrados com o intuito de reavaliar suas estratégias particulares e 

desenvolverem uma visão de cooperação, uma vez que as empresas tornam-se parceiras 

por um longo período de tempo e que uma, de certa forma, passa a depender do sucesso da 

outra;  

 Custeio Alvo: é um sistema gerencial de planejamento de resultados e gerenciamento de 

custos que é conduzido pelo preço, focado no cliente, e que envolve diversas áreas 

intraorganizacionais e, também, interorganizacionais. O custeio alvo inicia o 

gerenciamento de custos nos primeiros estágios de desenvolvimento dos produtos e é 

aplicado durante todo o ciclo de vida do produto por um envolvimento ativo de toda a 

cadeia de suprimentos; 

 Custeio Baseado em Atividades (ABC): esta prática de gestão desenvolveu-se sob a 

necessidade de avaliação e mensuração dos processos desenvolvidos em cada etapa da 

produção. Esse método de custeio atribui os custos de acordo com cada atividade 

desenvolvida. Nos casos em que há a cooperação na cadeia de suprimentos, o custeio 

baseado em atividades permite a atribuição conjunta, para fins gerenciais, dos custos dos 

produtos quando uma determinada atividade é desenvolvida por mais de uma empresa da 

cadeia. 

 Custo da Qualidade: a gestão do custo da qualidade na cadeia de suprimentos visa a 

redução de custos através do desenvolvimento de melhores condições de oferta dos 

produtos. Os custos da qualidade podem ser classificados em quatro categorias: prevenção, 

avaliação, falhas internas e falhas externas. As quatro categorias de custos da qualidade 

tornam-se preocupações de todos os elos da cadeia de suprimentos, visando a eficiência, a 
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redução de custos com reparos e uma maior satisfação das necessidades dos clientes finais 

de seus produtos; 

 Custo Total de Propriedade (TCO): esta prática de gestão permite que as empresas 

realizem o planejamento e posterior controle dos gastos a serem incorridos desde a 

aquisição de matéria-prima, acumulando também os gastos gerados durante todo o seu 

processo produtivo e vida operacional, inclusive estimando seus custos de descarte ou 

retorno para a empresa. Essa prática realizada em conjunto, na cadeia, proporciona uma 

melhor confiança na informação e, consequentemente, um planejamento mais preciso e 

uma gestão eficaz; 

 Engenharia Reversa: prática que consiste na análise de um artefato (uma máquina, um 

componente eletrônico, entre outros) que possui uma tecnologia de desenvolvimento, com 

o primeiro objetivo de entender o seu funcionamento e estrutura interna, para que, em 

seguida, seja desenvolvido e construído um novo produto com as mesmas funcionalidades 

ou adicionando melhorias, sem necessariamente copiar alguma tecnologia patenteada no 

original; 

 Estoque Gerido pelo Distribuidor (DMI): atribui ao distribuidor logístico a 

responsabilidade de gerenciar os gargalos, de seus clientes, imediatamente anteriores ao 

relacionamento com os demais elos da cadeia de suprimentos. Nesta prática o cliente 

permite que o distribuidor realize o controle do inventário de seu estoque, armazenando a 

quantidade que não lhe é necessária naquele determinado momento e abastecendo-o 

sempre que necessário; 

 Estoque Gerido pelo Fabricante (VMI): esta prática assemelha-se do DMI, porém, agora 

o fabricante passa a atuar também como um distribuidor e assume a responsabilidade de 

determinar quando e quanto de cada produto deve ser comprado pelo cliente e enviado para 

compor o seu estoque de produtos, de forma que estejam capazes de atender, sempre que 

necessário, os demais membros da cadeia, em diferentes níveis; 

 Gestão Logística: prática da cadeia de suprimentos que planeja, implemente e controla, de 

forma eficiente e eficaz, os fluxos normais e inversos de seus produtos, bem como os 

pontos de passagens desses fluxos. Esse fluxo compreende os caminhos desde a origem da 

matéria-prima seguindo até o consumo. Além disso, a Gestão logística realiza também o 

processo inverso, que pode ser caracterizado pelo envio, por parte do cliente, ao seu 

fornecedor algum produto que necessite de reparos ou trocas; 
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 Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI): consiste no estabelecimento de um sistema de 

envio e recebimento de dados e documentos eletrônicos padronizados entre os elos da 

cadeia de suprimentos. Esses documentos são gerados a partir de dados das transações 

comerciais e enviados eletronicamente aos parceiros. Essa prática facilita o 

compartilhamento de informações gerenciais, porém, gera um alto custo pela necessidade 

de adaptação ou unificação dos sistemas eletrônicos utilizados; 

 Markup Reverso: é a aplicação de índices sobre o preço de venda ao consumidor final 

para determinar o volume máximo de recursos que devem ser gastos para produzir e a 

margem de lucro possível de se obter com a venda do produto. Esse Markup Reverso 

quando adotado na GCS gera um planejamento conjunto dos custos em cada fase da 

produção, bem como facilita a negociação de preços entre os membros da cadeia de 

suprimentos; 

 Planejamento e desenvolvimento de novos produtos: esta é uma prática de cooperação 

entre as empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos, visando atender a novas 

demandas de seus clientes. O planejamento e desenvolvimento de novos produtos realizado 

de forma conjunta, identifica a capacidade de cada membro da cadeia de suprimentos e 

como cada um poderá contribuir para a produção desses novos produtos; 

 Processo orçamentário conjunto: a elaboração do orçamento de forma conjunta 

proporciona discussões sobre os custos dos processos da cadeia de suprimentos e 

demandas que precisam ser atendidas, no qual todos os membros podem demonstrar seus 

custos, discutir as demandas previstas e a forma de distribuição dos ganhos de forma justa; 

 Terceirização: é uma prática empresarial que visa o aumento da qualidade de suas 

atividades e/ou redução de custos através da transferência da responsabilidade da execução 

de uma atividade-meio ou atividade-fim de uma empresa para outra. Essa prática ocorre 

quando uma empresa observa que, a opção de contratar outra empresa para o fornecimento 

da força de trabalho de profissionais, para a execução de alguma atividade que não lhe seja 

possível ou se torne mais onerosa (por não reunir as condições necessárias a execução da 

atividade de forma mais simples, objetiva e com baixo custo) é mais vantajosa. 

2.1.3 Relacionamento entre os participantes 

 O crescente aumento nas relações interorganizacionais levou a diversas definições 

diferentes, cada uma refletindo uma visão específica, sobre como seriam constituídas essas 
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relações. O que se destaca como um consenso na literatura, é que essas redes 

interorganizacionais consistem em empresas juridicamente independentes e que existem 

diferenças nos limites de cada rede, que é arbitrado com base nos negócios praticados e das 

perspectivas das empresas participantes (KAJUTER e KULMALA, 2005).  

Para Bayraktar et al. (2009) as empresas que pensam no futuro estão cada vez mais 

dinâmicas, colaborando com fornecedores, clientes e mesmo com concorrentes, 

compartilhando informações e conhecimentos com o objetivo de criar uma cadeia de 

suprimentos colaborativa. Esta rede de relacionamentos estabelecida torna-se capaz de 

competir no mercado, justamente por não se considerar como uma unidade isolada, mas um 

elo da cadeia. 

Hoje as empresas organizam-se em arranjos, principalmente pela cadeia de 

suprimentos, para produzir e disponibilizar o produto ao seu cliente final gerando um esforço 

individual na medida certa, que resulte no esforço necessário ao atendimento pleno das 

necessidades e desejos de cada uma delas (GASPARETTO, 2003). 

Em um ambiente de cadeia de suprimentos, relações interorganizacionais são 

geralmente refletidas através de parcerias ou relacionamentos de longos prazos entre 

fornecedores e clientes, a partir das quais os membros da cadeia passam a comumente 

compartilhar informações visando a almejada vantagem competitiva (CHENG, 2011). 

As relações interorganizacionais possuem particular interesse para os membros da 

cadeia, quando desejam realizar esforços conjuntos para melhorias operacionais e obtenção de 

vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, tal importância também reflete a dependência das 

empresas em conquistar fornecedores e clientes, que compartilhem desse interesse conjunto, 

de forma que possibilite um sistema de produção mais adequado e otimizado (MOURITSEN 

et al., 2001). 

As relações interorganizacionais provêem uma espécie de rede de segurança, 

incentivando as organizações a correr riscos no desenvolvimento de novos produtos e 

processos e a realização de investimentos para retorno no longo prazo. As empresas quando se 

unem, têm a intenção de se tornarem mais competitivas e de compartilhar entre si os recursos 

escassos, necessários aos novos projetos. Essa segurança existe por que o projeto discutido em 

conjunto, e com aceitação dos membros da cadeia, torna-se mais difícil de não lograr êxito 

(DAFT, 2008). 
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Gasparetto (2003) observa essa mudança de comportamento das empresas, através dos 

relacionamentos interorganizacionais, destacando que é cada vez mais difícil localizar 

empresas que estejam em atuação e que sejam verticalizadas. Complementando que esse 

comportamento justifica-se pelo cenário atual do mercado advindos dos avanços tecnológicos, 

maior complexidade dos produtos e grande competição no mercado.  

Porém, Alves Filho et al. (2004) afirmam que a forma de relacionamento e integração 

podem variar de acordo com certas características das empresas que formam a cadeia: 

(...) poderá haver maior ou menor integração funcional (entre organizações) 

e integração dos processos na cadeia e, ainda, maior ou menor possibilidade 

de coordenação (centralizada ou não) conforme se caracterizarem as relações 

entre empresas na cadeia. Estas poderão ser cooperativas e de longo prazo, 

ou conflituosas e de curto prazo, com maior ou menor compartilhamento de 

informações e com uma gestão mais ou menos transparente e integrada. 

Outros fatores também podem justificar ou determinar a intensidade da integração 

entre as empresas. Segundo Ding, Dekker e Groot (2010) as empresas de maior porte são as 

que se envolvem em mais tipos de cooperação interorganizacionais dentro da cadeia de 

suprimentos e são também elas que com frequência praticam maior número variado de 

cooperações (Ding, Dekker e Groot, 2010). 

Dentre as principais razões mencionadas por alguns autores (CASTELLS, 2003; 

BALESTRIN e VARGAS, 2004; DAFT, 2008), pelas quais as organizações têm interesse em 

cooperar entre si, estão: 

 Melhor preço junto a fornecedores; 

 Troca de informações e geração de conhecimento 

 Maior possibilidade de comercialização de insumos interorganizações; 

 Maior probabilidade de inovação tanto de produtos quanto de processos; 

 Maior acessibilidade a recursos e programas governamentais; 

 Acesso a novos mercados e novas tecnologias; 

 Maior possibilidade de desenvolvimento regional; 

 Compartilhamento de riscos ao entrar em novos mercados; 

 Montar novos programas e reduzir custos; 

 Melhorar o perfil organizacional em indústrias e tecnologias selecionadas; 

 Promovem a inovação e geração de empregos. 
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As relações interorganizacionais exigem mudanças no papel dos profissionais que 

atuam na contabilidade gerencial, uma vez que essa nova forma de organização em cadeia 

requer uma ampliação nos conhecimentos acerca dos novos controles de gestão e tipos de 

informação que podem e devem ser compartilhadas (TSAMENYI e CULLEN, 2010). 

Brandau e Hoffjan (2010) afirmam que os contadores que atuam na contabilidade 

gerencial desempenham um papel pequeno no planejamento estratégico e na coordenação de 

atividades terceirizadas. Destacam que acordos contratuais agem como um substituto para a 

intervenção da Contabilidade Interorganizacional, reduzindo a necessidade do 

compartilhamento de informações gerenciais com os outros membros da cadeia de 

suprimentos. 

Meira et al. (2010) ressaltam que a ideia de manter relações interorganizacionais 

embora seja boa para as empresas, não são fáceis de serem criadas, desenvolvidas e apoiadas, 

tendo em vista que o seu sucesso depende de um tempo considerável de aplicabilidade desta 

prática, empenho, compromisso e confiança entre todas as partes envolvidas. 

Embora Saab Júnior e Corrêa (2008) afirmem que os vínculos de confiança devem 

existir entre os membros da mesma cadeia de suprimentos de forma que seja possível o 

compartilhamento de informações fidedignas entre elas, complementam que, mesmo elas 

possuindo esse conhecimento, há um grande número de cadeias em que esse vínculo de 

confiança é inexistente. 

2.2 Contabilidade Interorganizacional 

Ao longo dos últimos anos, a colaboração entre empresas surgiu como uma tendência 

de negócios importante, uma vez que estava se desenvolvendo o conceito e a prática de GCS. 

Ao mesmo tempo, como um tema importante associado ao funcionamento da gestão 

colaborativa, mostrou-se necessária a Contabilidade Interorganizacional (CAGLIO e 

DITILLO, 2012; DING, DEKKER e GROOT, 2010). 

A Contabilidade Interorganizacional pode ser conceituada como o compartilhamento 

de informações gerenciais, que busca levar ao conhecimento das empresas, membros de uma 

cadeia de suprimentos, suas necessidades, desenvolvimento de processos e dificuldades, além 

de outros pontos, com o objetivo de que uma vez conhecedoras uma das outras, possam atuar 

em conjunto buscando a eficiência e eficácia. 
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Em um estudo realizado com empresas holandesas, durante um período de 

aproximadamente 40 anos (1960 a 1998), os dados revelaram que adoção da prática de 

Contabilidade Interorganizacional, gerada por conta de acordos contratuais com empresas de 

uma mesma cadeia de suprimentos cresceu a partir de 1980. Enquanto que foi observada uma 

redução no volume de empresas que aderiam a esta prática por fazerem parte de um mesmo 

grupo empresarial formal, no qual há a relação de investimento de capital (Ding, Dekker e 

Groot, 2010). 

Esse desenvolvimento é também destacado por Coad e Cullen (2006), quando afirmam 

que recentemente tem se observado uma indefinição em relação as fronteiras organizações, 

tanto no setor privado quanto o setor público, ambos tem terceirizado parte de suas atividades 

e tem participado de novas formas de cooperação com seus fornecedores de produtos ou 

serviços.  Segundo os autores, essa mudança proporcionou um crescente interesse no conceito 

de contabilidade interorganizacional, visando a redução de custos e criação de valor. 

Agndal e Nilsson (2008) e Moller et al. (2010) afirmam que para que haja a prática de 

Contabilidade Interorganizacional entre os membros da cadeia de suprimentos, precisa haver 

um ambiente colaborativo e de confiança entre todos, tornando possível a extensão dos 

benefícios para ambas as partes, fornecedores e clientes. 

Como decorrência da integração das várias áreas funcionais dentro e fora da empresa, 

tem-se o pressuposto de que as empresas devem estar todas dispostas a cooperar, para que 

haja um fluxo de produtos e de informações eficiente (COOPER et al., 1997; ALVES FILHO 

et al., 2004; PIRES, 2004). 

Mouritsen et al. (2001) e Caglio e Ditillo (2012) definem a Contabilidade 

Interorganizacional como uma estratégia que conduz a uma situação cooperativa entre 

empresas de uma mesma cadeia de suprimentos, através do compartilhamento de informações 

gerenciais, financeiras e não financeiras, que influencia o fluxo dos processos e produtos entre 

elas. Complementam ainda, afirmando que apesar de ser um novo campo de gestão, essa 

estratégia cria novas possibilidades de intervenção, tanto interorganizacional, como uma 

revisão intraorganizacional.  

Para Souza (2008) e Romano e Formentini (2012) toda informação de negócios que 

for divulgada aos outros parceiros como fonte de informações de melhoria da gestão de custos 

das empresas e controle gerencial das atividades da cadeia é alvo da contabilidade 

interorganizacional. Dessa forma, conceituam a Contabilidade Interorganizacional como uma 
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prática gerencial de transmissão de informação sigilosas, relevantes no processo de gestão 

conjunta da cadeia. 

Recentemente, especialistas em Contabilidade Gerencial reconheceram a importância 

das interligações através da cadeia de suprimento e começaram a estudar o compartilhamento 

colaborativo de informações contábeis entre essas empresas. No entanto, as condições que 

favoreçam, restrinjam ou impeçam o intercâmbio de informações entre os parceiros externos, 

ainda são pouco exploradas (CAGLIO E DITILLO, 2012). 

Para Zhou e Benton Jr. (2007) a adoção de práticas diversas na cadeia de suprimentos 

e o compartilhamento de informações entre fornecedores e clientes são duas fontes de 

benefícios para a cadeia e proporcionam a obtenção de vantagem competitiva. Porém, 

chamam a atenção para a interdependência entre essas duas abordagens, o que deve levar as 

empresas à busca simultânea de melhoria em ambas. 

Como as atividades e decisões em uma organização podem causar custos e 

readaptação de processos internos em outra, o compartilhando informações gerenciais torna-

se uma forma importante de gerar a eficiência para a cadeia. A partir desta prática, os 

fornecedores e clientes podem identificar áreas críticas nos processos de produção e nos 

próprios produtos, nas quais possam ser realizadas melhorias conjuntas que gerem o alcance 

da almejada eficiência para todos os membros da cadeia (AGNDAL e NILSSON, 2008). 

Segundo Brandau e Hoffjan (2010), embora o envolvimento da Contabilidade 

Gerencial na tomada de decisão estratégica, isto é, o seu papel na formatação da estratégia de 

cada empresa e da cadeia, e na prática de coordenação de atividades da cadeia seja amplo e 

reconhecida a sua importância por aqueles que a utilizam, o tema ainda é controverso na 

literatura uma vez que existem poucos estudos que a fundamente e demonstre sua geração 

benefícios. 

Baiman e Rajan (2002) são cuidadosos quando afirmam que a Contabilidade 

Interorganizacional é possível, pois consideram que essa prática é dependente, dentre outros 

fatores, da existência de sistemas de incentivos dentro da cadeia, seja com base na qualidade 

do produto que é preparado e entregue ao cliente ou pelas melhorias no desenvolvimento 

deste que atendam as necessidades de todos os elos da cadeia e não apenas de uma empresa. 

Para Ramos (2004), as informações de contabilidade gerencial podem impactar de 

forma relevante na gestão da cadeia de suprimentos como fonte primária para o controle e 
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tomada de decisão nas empresas. As práticas de contabilidade gerencial podem valorizar as 

cadeias de suprimento da seguinte maneira: 

• Fornecendo informação segura e oportuna sobre as atividades necessárias para o sucesso, 

apoiando e facilitando as decisões de longo prazo para toda a organização; 

• Proporcionando informação sobre a eficiência e a qualidade das tarefas desempenhadas e 

sobre o desempenho dos gerentes e das unidades operacionais, garantindo que as ações 

estejam consistentes com os planos da organização. As práticas de GCS são ferramentas 

potentes que fornecem informações para serem compartilhadas dentro da cadeia de 

suprimento para um gerenciamento bem sucedido. 

Geralmente as informações mais compartilhadas por indústrias que fazem o GCS são 

aquelas ligadas diretamente a produção, podendo ser classificadas, de acordo com o seu 

objetivo principal, da seguinte forma: redução de custos, melhoria da qualidade, maior 

flexibilidade e para o desenvolvimento de confiança mútua entre os elos da cadeia (BARNES 

e LIAO, 2012). 

Dentre as informações gerenciais compartilhadas na cadeia de suprimentos destacam-

se na literatura (SEAL, BERRY e CULLEN, 2004; CHOE, 2008; SUOMALA et al., 2010; 

CAGLIO e DITILLO, 2012; SOUZA, MARENGO e JAROSESKI,  2012; FAYARD et al., 

2012): 

 Informações de custos de produtos: prática também conhecida como Open-Book 

Accounting, permite o conhecimento dos custos dos processos de cada membro da cadeia, 

de forma que sejam identificadas oportunidades que gerem redução de custos; 

 Variações entre o orçamento planejado e real: a troca de informações sobre as variações no 

orçamento são necessárias para a identificação do que gerou resultados favoráveis ou 

desfavoráveis e também possibilitar um melhor planejamento para os períodos seguintes; 

 Taxa de rendimento padrão (lucro): além de demonstrar se estão sendo gerados benefícios 

financeiros para as empresas. Este tipo de informação é importante para que as empresas 

que se cooperam na cadeia de suprimentos, se certifiquem que está acontecendo a 

distribuição de ganhos a todas as empresas que se esforçam e proporcionaram melhores 

resultados; 

 Retrabalhos: o compartilhamento dessas informações é necessário para prevenção de 

desperdícios de recursos financeiros e do ciclo de tempo; 



41 
 

 
 

 Ciclo de tempo: esta informação permite um melhor planejamento dos prazos oferecidos e 

buscar possíveis reduções quando possíveis;  

 Demonstrações Contábeis projetadas: as projeções das demonstrações contábeis refletem o 

que cada membro da cadeia espera que seja realizado nos períodos seguintes e quando 

compartilhadas geram discussões entre os elos e adaptações; 

 Avaliação de desempenho da cadeia: as informações fornecidas pelas empresas para a 

avaliação de desempenho da cadeia, geralmente são divulgadas em forma de indicadores 

pré-acordados ou, ainda, como subsídios necessários à apuração destes indicadores por 

outro parceiro; 

 Previsões de demanda: o compartilhamento dessas informações facilita o planejamento e 

gestão de estoque e de produção. Quando compartilhadas, os membros da cadeia se 

cooperam. Ao recebê-la, se programam para não deixar o outro “descoberto”. E, ao 

divulgá-la, evitam que o fornecedor produza além do necessário e evite desperdícios. 

Mesmo considerando que as empresas visam a obtenção de benefícios mútuos e 

descartando possibilidade de que uma das empresas, que recebe as informações gerenciais 

compartilhadas, desenvolva um comportamento oportunista de aproveitar-se delas para 

geração de benefícios apenas para si, as empresas podem considerar como um obstáculo os 

custos necessários para que esta cooperação e articulação aconteça. Principalmente quando há 

incerteza (falta de confiança) das informações recebidas (DING, DEKKER e GROOT, 2010). 

Na literatura, é destacado papel significativo que a confiança desempenha para a 

concretização das relações interorganizacionais, mas é importante saber que não se trata de 

um pressuposto, mas como uma condição necessária ao sucesso do compartilhamento de 

informações e o seu uso para uma melhor gestão da cadeia de suprimentos (JAKOBSEN, 

2010). 

2.2.1 Formas de compartilhamento de informações 

 Para Choe (2008) a prática de troca de informações é vital para assegurar a 

coordenação e controle das atividades entre empresas. Essa prática tem utilizado de vários 

meios de comunicação, entre esses se destaca a reunião face-a-face, considerado como a 

forma que proporciona uma maior riqueza na informação transmitida. Nas reuniões, os 

gestores responsáveis pela informação e planejamento das atividades conjuntas discutem 

como podem utilizá-las para melhorar o desempenho da cadeia. 
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Porém, outras formas são também utilizadas, tais como sistemas eletrônicos 

integrados, troca de e-mails e relatórios, que embora não permitam o debate imediato sobre as 

informações recebidas, são capazes de transmitir as informações gerenciais necessárias ao 

planejamento e avaliação de desempenho da cadeia de suprimentos (CHOE, 2008). 

 Aspectos sociais e comportamentais das empresas que integram a cadeia de 

suprimentos proporcionam uma visão diferente de qual tipo de informação deve ser 

compartilhada, e como deve chegar aos seus interessados. Dessa forma, a posição de poder, o 

aprendizado conjunto, a confiança e a dependência direta de outra empresa influenciam 

diretamente na qualidade da informação, forma de comunicação e tipo de relacionamento 

(MEIRA et al., 2010).  

 No estudo de Choe (2008), após a realização de um survey com gestores de 120 

indústrias coreanas, atestou-se que a forma mais comum utilizada para troca de informações 

gerenciais entre empresas da mesma Cadeia de Suprimentos era o e-mail, considerado pelos 

autores como um veículo fraco para o papel que desempenha. 

 Segundo Ding, Dekkr e Groot (2010), os gestores financeiros participam ativamente 

da prática de Contabilidade Interorganizacional, compartilhando e recebendo informações de 

natureza financeira e não financeira. Complementam, destacando que os gestores de grandes 

empresas estão mais envolvidos com essa prática, compartilhando um maior número de 

informações quando comparados com gestores de empresas menores. 

2.2.2 Open-Book Accounting 

Entre as principais técnicas de Contabilidade Interorganizacional destaca-se o Open-

Book Accounting, que trata do compartilhamento de informações relacionadas aos custos dos 

produtos e processos entre as empresas que fazem parte da mesma cadeia de suprimentos 

(HAKANSSON e LIND, 2004). 

De acordo com Romano e Formentini (2012), são utilizados vários termos para tratar 

da prática de troca de informações de custos entre empresas de uma mesma cadeia de 

suprimentos, tais como contabilidade de livro aberto, negociação com livros abertos, livros 

abertos de custos, políticas de livros abertos ou apenas livros abertos, e todos se referem a 

definição de Open-Book Accounting, que dizem respeito ao intercâmbio de informações de 

custos entre fornecedores e clientes. 
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Os autores ainda afirmam que Open-Book Accounting não é vista apenas como uma 

prática para a redução de custos, mas de maneira mais abrangente, como uma abordagem para 

melhorar as relações entre parceiros de uma Cadeia de Suprimentos. Essa melhoria seria 

decorrente da confiança e do conhecimento da parcela nos resultados que cada empresa 

alcança com base nos esforços individuais e conjuntos. 

A partir das informações geradas pelo Open-Book Accounting é possível alcançar a 

redução de custos de duas formas distintas e, ao mesmo tempo, complementares. A primeira 

visando aproveitar ao máximo os gastos efetuados na fase de fabricação, identificando as 

habilidades localizadas em toda a cadeia de suprimentos, evitando a realização de atividades 

de correção e adaptação de produtos e seus componentes. A segunda, alterando o local das 

atividades, buscando uma maior eficiência de tempo e transporte (HAKANSSON e LIND, 

2004). 

Para Seal, Berry e Cullen (2004), as técnicas utilizadas na contabilidade 

interorganizacional, principalmente o Open-Book Accounting, permitem às empresas manter 

certo controle sobre as atividades que terceiriza, isto é, sobre todas aquelas que não exerce 

isoladamente, mas adquire ou contrata de outras organizações que fazem parte da mesma 

cadeia de suprimentos. 

Baseados em estudos empíricos, Kajuter e Kulmala (2005) e Hoffjan e Kruse (2006) 

afirmam que a prática de abertura dos livros contábeis entre os membros da cadeia de 

suprimentos é mais comum nas firmas situadas no Japão, Reino Unido e Dinamarca, por estar 

inserido, e bastante disseminada na cultura desses países, o trabalho em parceria entre 

empresas e seus fornecedores e clientes, em busca de vantagens competitivas e redução de 

custos. 

Segundo Kosier e Strong (2006) o papel do custo e da análise de custo não é apenas 

fornecer informação para as decisões gerenciais, mas desenvolver capacidade de enfocar 

questões de longo prazo necessárias ao desenvolvimento da cadeia. Ignácio et al. (2006, p. 

84) complementam afirmando que “os métodos da contabilidade tradicional carecem deste 

enfoque, uma vez que estão voltados apenas para o monitoramento dos fluxos de caixa, 

usando os princípios contábeis convencionais, em lugar de medirem os custos com propósitos 

gerenciais”. 

 Suomala et al. (2010) alegam que dependendo do ponto de vista dos gestores, o Open-

Book Accounting pode ser entendido como um modelo de cálculo de custos, como afirmam 
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Thrane e Hald (2006), ou como uma representação do controle organizacional da cadeia, 

como defendem Nicholson et al. (2006), ou ainda das duas formas ao mesmo tempo. Nessa 

linha, defendem que pode ser utilizado para negociações de preços, comunicar os objetivos da 

empresa aos seus fornecedores e até mesmo deixar os fornecedores “alertas” às necessidades 

de seus clientes. 

Cokins (2001) afirma que o Open-Book Accounting leva as empresas a 

compreenderem, observarem e analisarem a ocorrência dos custos interorganizacionais, uma 

vez que sua visão passa a ser mais abrangente. Incluindo aqueles que não estão dentro da 

empresa (fornecedores e clientes), mas que fazem parte da mesma cadeia e que também 

procuram a redução de seus custos. Assim, de forma conjunta, através desta discussão mais 

ampla, pode-se alcançar melhores resultados para todas as empresas que adotam essa prática 

de gestão e compartilhamento de informações.  
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa teve uma abordagem exploratória por abordar um tema ainda pouco 

trabalhado no ramo das Ciências Contábeis (DEKKER, 2004), realizando um levantamento, 

do tipo survey, nas indústrias instaladas na Região Metropolitana da Recife – RMR sobre a 

adoção de práticas de GCS apresentadas na literatura, proporcionando um conhecimento 

quantitativo a cerca delas, que pode servir de base para novas pesquisas. 

A metodologia de pesquisa survey foi adotada por permitir o contato direto com a 

amostra pesquisada, possuir como características produzir e descrever dados quantitativos 

acerca da matéria estudada em uma determinada população e por fazer uso de um instrumento 

pré-definido para a coleta de dados (questionário), aplicável por meio de entrevistas, correios 

ou internet o qual é preenchido pelo respondente sem necessidade de identificação (BARROS 

E LEHFELD, 2007; CERVO, BERVIAN e SILVA, 2007; FREITAS et al., 2000; GIL, 2010; 

MASCARENHAS, 2012).  

3.1 Instrumento de Coleta de Dados 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário do tipo semi-

estruturado, com a maior parte das questões com marcações entre alternativas ou respostas 

fechadas, elaborado a partir da revisão da literatura, junções e adaptações de modelos já 

utilizados em pesquisas anteriores que de alguma forma abordaram práticas de GCS e a 

Contabilidade Interorganizacional. Entre esses, os principais foram: Ansari et al. (1997); 

Libonati (2002); Seal, Berry e Cullen (2004); Kajuter e Kulmala (2005); Choe (2008); Ignacio 

et al. (2008); Saab Junior e Correa (2008); Fellous (2009); Ding, Dekker e Abrahamsson 

(2010); Moeller (2010); Sandberg e Abrahamsson (2010); Suomala et al. (2010); Barros 

(2012); Caglio e Ditillo (2012); Fayard et al. (2012) e Souza, Marengo e Jaroseski (2012). 

 O quadro 1 evidencia os trabalhos utilizados para a formulação das questões 

relacionadas ao perfil dos responsáveis pela GCS, características das indústrias, práticas de 

GCS e Contabilidade Interorganizacional com fornecedores e clientes-chave. 
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Quadro 1 – Fonte de dados para estruturação do questionário 

Classificação Autores 

Perfil dos respondentes e 

características da indústria 
Libonati (2002); Fellous (2009); Barros (2012). 

Práticas de GCS 

Ansari et al. (1997); Libonati (2002); Fellous (2009); Ding, 

Dekker e Groot (2010); Caglio e Ditillo (2012); Ignacio et al. 

(2008); Saab Junior e Correa (2008); Souza, Marengo e 

Jaroseski (2012). 

Contabilidade Interorganizacional 

Seal, Berry e Cullen (2004); Choe (2008); Suomala et al. 

(2010); Caglio e Ditillo (2012); Souza, Marengo e Jaroseski 

(2012); Fayard et al. (2012). 

O questionário foi subdivido em cinco seções de questões, conforme seguem: 

- Perfil do respondente: na qual se evidenciou características profissionais dos respondentes 

para que ao término da coleta de dados fosse possível verificar se existe uma associações com 

práticas o volume de práticas de GCS e Contabilidade Interorganizacional; 

- Características da Indústria: através da qual foi possível determinar o perfil de cada empresa 

respondente e realizar os testes de associações, da mesma forma como serão feitos em relação 

ao perfil dos respondentes; 

- Práticas de GSC: nesta seção do questionário foram relacionadas as principais práticas de 

GCS encontradas na literatura, para que os gestores consultados indicassem quais são aquelas 

que exercem em suas respectivas empresas em relação a cadeia de suprimentos; 

- Compartilhamento de informações com os clientes: nesta seção tornou-se possível verificar 

quais informações são compartilhadas entre a empresa e seus clientes e de que forma é 

realizada; 

- Compartilhamento de informações com os fornecedores: esta seção foi construída com a 

finalidade de verificar quais informações são compartilhadas entre a empresa e seus 

fornecedores e de que forma é realizada. 

O questionário foi elaborado com a maior parte das questões fechadas, pretendendo-se 

assim não tomar muito tempo dos respondentes. Nas questões do tipo fechadas o respondente 

deveria escolher uma alternativa dentre outras presentes. Haviam também questões em que o 

respondente poderia marcar mais de uma dentre as opções disponíveis, como, por exemplo, 

quando se tratava das práticas adotadas, que poderiam ser várias entre todas as relacionadas 

no instrumento. 

As questões abertas incluídas no questionário tiveram por finalidade coletar algumas 

informações acerca dos respondentes e de suas respectivas empresas, tais como tempo de 
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atuação na empresa e experiência na função, setor responsável pela Gestão da Cadeia de 

Suprimentos e origem do capital. Essas questões também foram consideradas como objetivas, 

tendo em vista que só existe uma resposta possível para cada respondente. Dessa forma, os 

dados coletados através destas questões também puderam receber tratamento quantitativo. 

Com o objetivo de verificar se o questionário poderia atender satisfatoriamente o que 

dele se esperava nesta pesquisa, foi realizado um pré-teste, submetendo-o a três gestores de 

suprimentos que faziam parte do público-alvo desta pesquisa, a dois especialistas em Cadeia 

de Suprimentos, com nível de doutorado, e ainda a um especialista em métodos quantitativos 

que analisou a viabilidade dos testes estatísticos necessários para o cumprimento dos 

objetivos a partir dos dados que serão coletados. 

Os dados e considerações obtidos nessa fase indicaram algumas poucas modificações 

no instrumento, que foram implementadas antes da execução da pesquisa. Por conta dos 

ajustes realizados, optou-se por não considerar os dados coletadas nesta fase na análise dos 

resultados. 

Para facilitar a aplicação do instrumento, levando em consideração que os recursos 

escassos não permitiriam visita local a todas as indústrias que fazem parte da população deste 

estudo e que os respondentes poderia não dispor de tempo disponível necessário para a 

realização de entrevistas, optou-se pela utilização de uma plataforma virtual (Google Drive) 

para inserção do questionário e posterior envio do link de acesso para os respondentes. 

 Com o objetivo de assegurar a validade das respostas aos questionários e visando 

também um melhor acompanhamento dos e-mails enviados, foram criados links de acessos 

diferentes para cada respondente. Assim, ainda que o mesmo profissional respondesse o 

questionário através do mesmo link mais de uma vez, a sua resposta só seria computada uma 

única vez. 

3.2 Variáveis dependentes e independentes 

Para permitir que as hipóteses fossem testadas corretamente, algumas variáveis 

investigadas foram consideradas como independentes, quais foram: os aspectos do perfil dos 

responsáveis pela GCS e as características das indústrias. Tendo em vista que admitiu-se que 

essas variáveis não estariam condicionadas as demais variáveis levantadas. 

Os aspectos identificados, em relação a variável independente do perfil foram: 
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 Gênero 

 Área de formação 

 Nível de formação 

 Cargo 

 Tempo de atuação no cargo 

 Tempo de experiência na área 

Em relação a outra variável independente, características das empresas, foram 

investigadas: 

 Local de instalação 

 Tempo de existência 

 Setor de atividade principal 

 Número de funcionários 

 País de origem 

 Faixa de faturamento 

 Setor ou área de GCS 

Como variáveis dependentes foram consideradas as práticas de GCS e Contabilidade 

Interorganizacional, considerando-se que estas estariam associadas, sofreriam influência, às 

variáveis independentes. Algumas subcategorizações dessas variáveis foram realizadas para 

possibilitar a aplicação dos testes de hipóteses, quais foram: o número e as principais práticas 

adotadas e informações compartilhadas. 

Além disso, a variável dependente, Contabilidade Interorganizacional, foi subdivida 

em duas perspectivas, a primeira sobre os clientes e a segunda sobre os fornecedores e 

operadores logísticos. Essa subdivisão visou identificar, especificamente, o número e as 

principais informações para que, em seguida, fossem realizados os testes das hipóteses 

relacionadas.  

As práticas de GCS consideradas foram: 

 Análise da Cadeia de Valor 

 Compartilhamento de informações 

 Compartilhamento de tecnologia 

 Coordenação de planos de longo prazo 

 Custeio Alvo 
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 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

 Custo da Qualidade 

 Custo Total de Propriedade (TCO) 

 Engenharia Reversa 

 Estoque Gerido pelo Distribuidor (DMI) 

 Estoque Gerido pelo Fabricante (VMI) 

 Gestão Logística 

 Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) 

 Markup Reverso 

 Planej. e Desenv. de novos produtos 

 Processo orçamentário conjunto 

 Terceirização 

As informações compartilhadas dentro da outra variável dependente, Contabilidade 

Interorganizacional, foram: 

 Variações entre o orçamento planejado e real 

 Taxa de rendimento padrão (lucro) 

 Retrabalhos 

 Ciclo de tempo 

 Informações de custos de produtos 

 Demonstrações Contábeis projetadas 

 Avaliação de desempenho da cadeia 

 Previsões de demanda 

Para determinação das principais práticas de GCS e principais informações 

compartilhadas, foram consideradas as cinco mais frequentes observadas nas respostas aos 

questionários. 

A figura 2 ilustra a construção de cada hipótese de pesquisa, na relação entre as 

variáveis independentes e dependentes testadas: 

Figura 2 – Hipóteses de pesquisa 



50 
 

 
 

 

3.3 População e Amostra 

A população deste estudo está constituída das indústrias instaladas na Região 

Metropolitana de Recife, que possuem como característica o porte da empresa, sendo estas de 

médio e grande porte, determinado pelo número de funcionários (IBGE), considerando o 

mínimo de 100 funcionários. A delimitação quanto ao porte justifica-se na literatura que 

afirma que quanto maior for o porte das indústrias, mais estarão envolvidas com práticas de 

GCS (MOELLER, 2004; DING, DEKKER e GROOT, 2010). 

Para determinação do número de empresas que compõem a população da pesquisa foi 

utilizado o Cadastro Industrial da FIEPE, atualizado em 2012, que contava com 325 

empresas, entre matrizes e filiais, distribuídas entre os 14 municípios da RMR, 

independentemente da atividade principal desenvolvida e da cadeia de suprimentos as quais 

estejam inseridas. 

Quadro 2 – Universo das indústrias instaladas na RMR 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 H9 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

VARIÁVEIS DEPENDENTES 
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Município Número de indústrias 

Abreu e Lima 8 

Cabo de Santo Agostinho 35 

Camaragibe 1 

Escada 4 

Igarassu 14 

Ipojuca 20 

Jaboatão dos Guararapes 51 

Moreno 2 

Olinda 10 

Paulista 13 

Recife 165 

São Lourenço da Mata 1 

Total 325 

Dados: FIEPE (2012) 

Os municípios de Araçoiaba e Ilha de Itamaracá não possuem indústrias que possuam 

a característica em comum selecionada neste estudo, portanto, foram excluídos da lista que 

demonstra o número de empresas que compõem a população da pesquisa. 

Ao iniciar a coleta de dados, através do contato com os gestores de suprimentos das 

indústrias listadas, percebeu-se que as empresas que atuam no setor de construção civil 

possuíam uma característica que as diferenciava das demais selecionadas. Como essas 

empresas desenvolviam várias obras ao mesmo tempo e cada uma delas possuía um 

engenheiro encarregado e toda uma equipe de trabalho, cada uma delas possuía autonomia 

suficiente para determinar as práticas de gestão de suprimentos que seria adotada. Dessa 

forma, o questionário precisaria ser enviado para cada gestor de obra e ainda assim, suas 

respostas não evidenciariam a política da empresa, mas sim, de cada gestor. 

Por esse motivo, as empresas que atuam em construção civil, 122 indústrias, foram 

excluídas da população da pesquisa. Além disso, embora o cadastro da FIEPE tenha sido 

atualizado em 2012 algumas indústrias não estavam mais em operação ou haviam se mudado 

para fora da região selecionada nesta pesquisa, 12 indústrias, as quais também foram 

excluídas da população da pesquisa.  

79  indústrias contatadas informaram que não poderiam participar da pesquisa por 

diversas razões (falta de disponibilidade, política de privacidade, a área responsável estar 

alocada em outro estado do sul ou sudeste do país, entre outras), por isso, foram consideradas 

como população válida, apenas aquelas indústrias com as quais foi possível estabelecer 

contato direto com o responsável pela gestão de suprimentos e, em seguida, enviado o link 

para acesso ao questionário de pesquisa.  
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Portanto, após os ajustes, o universo da pesquisa ficou composta da forma apresentada 

no quadro 3. 

Quadro 3 – População válida 

Descrição N 

População inicial 325 

Indústrias de Construção Civil (122) 

Indústrias fora de operação (12) 

Contatos inviabilizados (79) 

População válida 112 

 

Devido as razões apontadas anteriormente, a amostra (número de questionários 

respondidos) foi obtida de forma não probabilística, por acessibilidade, por razão da 

dificuldade de acesso e limitação do pesquisador que inviabilizaria uma amostra 

probabilística. 

Quadro 4 – Amostra alcançada 

Descrição N % 

Questionários respondidos 59 52,7 

Questionários não respondidos 53 47,3 

Questionários enviados 112 100,0 

 

Através do quadro 4 é possível observar que foi alcançada uma a taxa de resposta aos 

questionários enviados encontra-se o percentual de 52,7%. Os três questionários obtidos na 

fase do pré-teste foram desconsiderados, em razão da mudança na formação de algumas 

questões e do não recebimento de suas respostas ao novo instrumento de coleta de dados. 

A seleção dos respondentes para a aplicação do questionário seguiu o mesmo 

entendimento adotado por diversos autores (Libonati, 2002; Fellous, 2009; Ding, Dekker e 

Groot, 2010; Moeller, 2010). Foram selecionando para responder ao questionário de pesquisa 

os profissionais responsáveis pela gestão de suprimentos nas indústrias, independentemente 

do cargo que ocupem, tendo em vista que estes têm como atribuição o controle gerencial dos 

suprimentos necessários, incluindo a gestão do relacionamento com os principais 

fornecedores e clientes, e por esperar que estes detenham o conhecimento especialista da área 

de interesse desta pesquisa. 
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3.4 Descrição das etapas da coleta de dados 

A coleta dos dados junto às indústrias foi realizada através de ligações telefônicas, 

efetuadas pelo próprio pesquisador, para o número de telefone constante no cadastro da 

FIEPE, com o objetivo de identificar o profissional responsável pela gestão da cadeia de 

suprimentos, estabelecer contato direto com esses, divulgar a pesquisa evidenciando seus 

objetivos e relevância, e por fim, solicitar sua participação na pesquisa, respondendo ao 

questionário. 

Nesta etapa inicial foram identificados os números que não mais funcionavam e as 

indústrias que não estavam em operação, informações que serviram de base para 

requantificação da população, como apresentada na subseção anterior. 

Algumas dificuldades de contato com os potenciais respondentes da pesquisa foram 

observadas, tais como: política interna de considerar as informações gerenciais sigilosas, e 

portanto, não responder a pesquisas; profissionais que em várias tentativas não podiam 

atender as ligações e ainda por acontecer que alguns funcionários que atendiam as ligações no 

número principal da indústria desligavam as ligações, transferiam as chamadas repetidas 

vezes para as áreas ou setores errados ou fornecer outros números de telefone para contato, 

mas que na verdade não pertenciam a indústria. 

Dificuldades também foram encontradas por razões alheias às indústrias e ao 

pesquisador. Durante o período de coleta de dados que aconteceu de abril a agosto de 2013, 

houve uma sequência de manifestações populares por reivindicações sociais nas ruas de várias 

capitais do país, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo, principais sedes de filiais das indústrias 

pesquisadas na RMR e de seus fornecedores e clientes. Como também, protestos de 

caminhoneiros interditando importantes rodovias federais, atrasando a entrega de suprimentos 

para as indústrias e clientes. 

Outras dificuldades exógenas também foram encontradas por problemas locais, tais 

como: fortes chuvas na RMR, greve dos rodoviários, manifestações populares que 

interditaram importantes vias de acesso da RMR por repetidas vezes, o que causaram faltas de 

um grande número de funcionários durante esses acontecimentos. 

Essas dificuldades relatadas, à nível nacional e local, atrapalhavam as operações das 

indústrias pesquisas e de alguns de seus importantes fornecedores e clientes, o que, 

consequentemente, preocupava e tirava a atenção dos potenciais respondentes desta pesquisa, 
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que buscavam empenhar seu tempo buscando soluções para a operacionalização de seus 

compromissos. 

Quando a ligação era bem sucedida, isto é, quando se obtinha êxito no contato com o 

potencial respondente, era enviado, logo em seguida, para o seu e-mail direto, o texto da carta 

de apresentação elaborada pelo pesquisador (Apêndice 1) e o link individual para acesso ao 

questionário da pesquisa. Os e-mails foram enviados através do correio eletrônico 

institucional da UFPE (instituição responsável por este Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis), com o objetivo de dar maior legitimidade à pesquisa e transmitir 

confiança para os respondentes acessarem o link do questionário, sem sentirem receio de 

tratar-se de vírus de computador. 

Alguns respondentes entraram em contato para informar que não conseguiam acessar 

o link por conta da plataforma utilizada pertencer ao Google, site bloqueado em algumas 

empresas que tentam evitar que seus funcionários naveguem na internet durante o horário de 

trabalho. Nesses casos o questionário era enviado em formato de documento de texto (Word), 

em anexo ao e-mail de reenvio. 

Após 1 semana, se fosse observado que ainda não houvesse nenhuma resposta para 

aquele link, era enviado um novo e-mail solicitando mais uma vez a participação desse 

profissional na pesquisa. Esse processo de reenvio era realizado duas vezes, sempre após 1 

semana do envio anterior. Após essas três tentativas, o questionário era considerado como não 

respondido e não era feita nenhuma tentativa adicional. 

3.5 Tratamento dos Dados 

Os dados coletados, através dos questionários recebidos, foram tabulados com o 

auxílio do software Microsoft Office Excel (versão 2007) e depois transportados para o 

software IBM SPSS - Statistical Package for the Social Sciences (versão 20.0) no qual foram 

tratados estatisticamente, através da análise descritiva e inferencial. O tratamento dos dados 

de forma quantitativa tornou-se necessário ao cumprimento dos objetivos deste estudo. 

 Inicialmente, a interpretação e análise dos dados foram realizadas por meio da 

estatística descritiva, identificando as frequências observadas nas questões do instrumento de 

coleta de dados e suas respectivas proporções de respostas em cada categoria. Foram 
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apresentados também os mínimos, máximos, médias, medianas e modas, quando os dados 

assim permitirem. 

A análise descritiva realizada foi capaz de responder aos três primeiros objetivos 

específicos deste estudo, que foram a identificação dos aspectos do perfil dos responsáveis 

pela GCS, as características das indústrias de médio e grande porte instaladas na RMR e as 

práticas de GCS e Contabilidade Interorganizacional adotadas. 

 Como complementação da análise descritiva dos dados, foi verificada também se 

havia predominância significativa de uma categoria frente às demais, em cada fator avaliado 

que pudesse ter apenas uma resposta. Através desta informação gerada, podem-se perceber 

quais os principais aspectos e características comuns dos responsáveis pela GCS e das 

indústrias, o que também permite um melhor conhecimento da amostra alcançada. 

Para atender ao objetivo geral desta pesquisa, que foi o de verificar as possíveis 

associações entre as variáveis dependentes (perfil dos respondentes e características das 

indústrias) e independentes (práticas de GCS e Contabilidade Interorganizacional), foi 

realizada uma análise inferencial. Esta análise consistiu no cruzamento das variáveis 

dependentes e independentes visando testar as hipóteses formuladas nesta pesquisa. 

 Para a análise inferencial, testes estatísticos das hipóteses, foram elaboradas as tabelas 

de contingências e aplicadas as técnicas não paramétricas, devido a amostra alcançada não ter 

atendido aos requisitos probabilísticos e as especificidades dos dados e do estudo (SIEGEL e 

CASTELLAN JR., 2006). Os testes utilizados nesta pesquisa foram o Qui-quadrado e o Exato 

de Fisher. Na aplicação de ambos os testes considerou-se um nível de significância, margem 

de erro na interpretação da validade da hipótese, de 5% para determinação de quais resultados 

indicaram uma associação significativa entre as variáveis. 

O Teste Qui-Quadrado consistiu na verificação de existência de adequação entre as 

freqüências observadas e esperadas em cada cruzamento de variáveis dependentes e 

independentes realizado (MARTINS e THEÓPHILO, 2007). Para a aplicação deste, também 

foram considerados os cumprimentos aos requisitos do teste, que foram a impossibilidade de 

alocação da mesma resposta sobre um variável a mais de uma categoria e a frequência 

esperadas em cada célula da tabela de contingência ser superior a 5 observações ou, quando se 

tratar de uma grande tabela, que a frequência esperada abaixo de 5 não seja registrada em 

mais de 20% das células (FIELD, 2009). 
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Nos casos em que não foram atendidos os requisitos do teste Qui-quadrado, aplicou-se 

o Exato de Fisher. Este teste tem por finalidade também a identificação de possíveis 

associações entre as variáveis independentes e dependentes, quando realizado o cruzamento 

através tabelas de contingências, de qualquer tamanho, elaboradas a partir de pequenas 

amostras (PAGANO e HALVORSEN, 1981; MEHTA e PATEL, 1983; VERBEEK e 

KROONENBERG, 1985; MEHTA, 1990; AGRESTI, 1990, 2002).  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção de análise dos resultados está estrutura em duas subseções, a primeira que 

apresentará a análise descritiva das respostas obtidas pelas questões incluídas no instrumento 

de coleta de dados e a segunda que apresenta a análise inferencial do cruzamento das 

variáveis de interesse desta pesquisa.  

4.1 Análise Descritiva 

 A análise descritiva apresenta-se segregada da mesma forma como foram construídas 

as seções do questionário de pesquisa, visando melhor facilitar o acompanhamento dos dados 

coletados e dos resultados encontrados através de cada questão do instrumento de coleta de 

dados. 

 Embora o questionário tenha coletado dados de forma mais detalhada, algumas 

respostas foram agrupadas, considerando critérios baseados em adotados por órgãos 

reguladores ou em estudos anteriores, de forma que facilitasse a sua visualização e a posterior 

aplicação dos testes de hipóteses. 

4.1.1 Perfil dos responsáveis pela Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 Foram levantados os principais aspectos do perfil dos responsáveis pela GCS que se 

acreditou possuírem relevância para a determinação do volume de práticas adotadas e 

informações compartilhadas com os membros da cadeia. Os dados são apresentados em 

tabelas e seguidos pela análise. 

Tabela 1 - Gênero dos responsáveis 

Gênero N % 

Masculino 44 74,6 

Feminino 15 25,4 

Total 59 100,0 

 

 A primeira questão do instrumento de coleta de dados, evidenciada na Tabela 1, foi o 

gênero dos profissionais responsáveis pela GCS. Identificou-se que há uma predominância do 

sexo masculino entre os que ocupam essa função nas indústrias da RMR, o qual ocupa 74,6% 

das vagas, enquanto os profissionais do gênero feminino ocupam apenas 25,4%. A diferença 
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entre as duas proporções indicam que há uma predominância da contratação de homens para 

assumir essa responsabilidade nas indústrias pesquisadas. 

Tabela 2 - Nível de formação 

Nível de formação N % 

Graduação 28 47,5 

Pós-graduação lato sensu 26 44,1 

Técnico 3 5,1 

Outro 2 3,3 

Total 59 100,0 

 

A tabela 2 revela que os profissionais que exercem a função possuem, em sua maioria, 

nível superior, correspondendo a 47,5% apenas graduados e 44,1% pós-graduados em áreas 

correlacionadas ao seu exercício profissional atual. Isto implica afirmar que 91,6% dos 

profissionais possuem formação nível superior. Apenas três profissionais são formados em 

nível técnico, representando 5,1%. Destaca-se ainda que uma pequena parcela de profissionais 

(3,3%) foram alocados na categoria outro, na qual estão incluídos um profissional com 

formação de nível médio e outro de nível fundamental.  

Tabela 3 - Área de formação 

Curso N % 

Administração 35 61,4 

Ciências Contábeis 9 15,8 

Engenharia de produção 2 3,5 

Economia 1 1,8 

Logística 6 10,5 

Outra 4 7,0 

Não considerado 2  

Total 59 100,0 

 

Aos profissionais que possuíam formação de nível técnico ou superior foi solicitado 

que indicasse a sua respectiva área de formação (tabela 3), para conhecimento das 

competências de cada profissional e do que está sendo exigido pelas empresas. Observa-se 

que há uma predominância, no exercício da função, por profissionais formados no curso de 

administração, correspondendo a 61,4% dos respondentes. Esses são seguidos pelos 

formandos em curso de ciências contábeis, com 9 profissionais (15,9%). Apenas 14% dos 

profissionais responsáveis pela GCS nas indústrias da RMR eram formados nas áreas de 

logística e engenharia de produção. Observou-se também que há ainda profissionais formados 

em outras áreas não correlatas a função, tais como engenharia mecânica e elétrica, além de 
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bacharelado em física e matemática. A participação de profissionais formados no curso de 

administração é significativa predominante em relação aos demais cursos. 

Tabela 4 - Área de atuação 

Área de atuação N % 

Administrativa 4 6,8 

Suprimentos e Compras 55 93,2 

Total 59 100,0 

 

Os profissionais que exercem a função de GCS estão, quase que em sua totalidade, 

alocados em cargos da área de suprimentos e compras (93,2%), enquanto que apenas 6,8% 

ocupam cargos da área administrativa das indústrias e acumulam as funções de GCS (tabela 

4). Isto mostra que os profissionais que participaram desta pesquisa, em sua maioria, 

desempenham função totalmente relacionada com a GCS, tendo, portanto, maior atenção e 

dedicação ao exercício do cargo objeto deste estudo. 

Tabela 5 - Tempo de atuação no cargo 

Tempo de atuação no cargo N % 

Até 5 anos 39 66,1 

De 6 a 10 anos 9 15,3 

Acima de 10 anos 11 18,6 

Total 59 100,0 

   

Mínimo 1  

Máximo 35  

Média 7  

Mediana 4  

Moda 1  

  

De acordo com a tabela 5, os profissionais que atuam nos cargos responsáveis pela 

GCS exercem as suas funções na mesma indústria, em média, há 7 anos. Contudo, a maior 

concentração de profissionais (66,1%) atua no cargo há até 5 anos. Em segundo lugar, estão 

os profissionais atuantes há mais de 10 anos (18,6%) e, por último, os que atuam entre 6 e 10 

anos (15,3%). O mais frequente tempo de atuação no cargo, a moda, é 1 ano, sendo também o 

tempo de atuação mínimo entre os respondentes do questionário. Os que atuam no cargo na 

mesma indústria há mais tempo estão há 35 anos. Pode-se afirmar que na amostra selecionada 

há uma participação expressiva de profissionais com até 5 anos de experiência, na mesma 

indústria, ocupando o cargo responsável pela GCS. 
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Tabela 6 - Tempo de experiência na área de GCS 

Tempo de experiência N % 

Até 5 anos 21 35,6 

De 6 a 10 anos 15 25,4 

Acima de 10 anos 23 39,0 

Total  59 100,0 

   

Mínimo 1  

Máximo 35  

Média 11  

Mediana 9  

Moda 1  

 

 O tempo de experiência total dos profissionais na área de GCS, evidenciado na tabela 

6, compreende sua atuação também em empresas anteriores a atual. Os resultados apontam 

que o tempo de experiência vai desde 1 a 35 anos. A média de experiência observada entre os 

respondentes foi de 11 anos. A maior parte dos profissionais possui mais de 10 anos de 

experiência (39,0%), acompanhada dos profissionais que possuem até 5 anos (35,6%), 

estando a menor parcela (25,4%) com tempo de experiência entre 6 e 10 anos. 

4.1.2 Características das indústrias 

Em relação às características das indústrias, foram consideradas neste estudo às 

principais com base em estudos anteriormente realizados, conforme apontado na seção de 

metodologia desta pesquisa. Os aspectos levantados nesta seção tratam da localização, setor 

de atividade, tempo de existência, número de funcionários, país de origem, faixa de 

faturamento e área ou setor responsável pela GCS. Cada aspecto citado será tratado 

separadamente neste tópico. 

 Foi realizado um levantamento das indústrias que fizeram parte desta pesquisa, se 

instariam instaladas em algum dos pólos industriais da RMR, situados nas cidades de Cabo de 

Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife e Paulista. A decisão por esta forma de 

categorização baseia-se no pressuposto de que as indústrias instaladas em pólos indústrias 

devem ser melhores estruturadas e possuírem relação com as práticas de GCS. 

Tabela 7 - Local de instalação 

Local de instalação N % 

Pólo industrial 43 72,9 

Fora de pólo industrial 16 27,1 

Total 59 100,0 
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A tabela 7 evidencia que 72,9% das indústrias que responderam ao questionário de 

pesquisa estão instaladas em pólo industrial, apenas 27,1% estão instaladas em municípios e 

áreas que não correspondem a pólos indústrias. Os resultados demonstram que existe, neste 

aspecto levantado, uma participação significativa de indústrias instaladas em pólos indústrias.  

Tabela 8 - Classificação do setor da atividade principal 

Setor de atividade N % 

Transformação 44 74,6 

Demais setores 15 25,4 

Total 59 100,0 

  

 Devido ao grande número de participação das indústrias do setor transformação em 

relação aos demais setores de atividade, foram categorizadas apenas em dois grupos (tabela 

8). Foi indicado aos respondentes que assinalassem para esta questão seu principal setor de 

atuação, de acordo com a seu cadastro junto a FIEPE. Todas as indústrias responderam a esta 

questão, o que permite afirmar que 44 indústrias desenvolvem suas atividades no setor de 

transformação, correspondendo a 74,6% do total de indústrias analisadas. Os outros 25,4% 

estão alocadas nos demais setores identificados em suas respostas (alojamento e alimentação; 

comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas; construção, eletricidade e gás, 

extrativista). 

Tabela 9 - Tempo de existência 

Tempo de existência N % 

Até 5 anos 6 10,2 

De 6 a 20 anos 20 33,9 

Acima de 20 anos 33 55,9 

Total 59 100,0 

   

Mínimo 1  

Máximo 152  

Média 37,69  

Mediana 23,00  

Moda 20  

 

 A tabela 9 construída com base no tempo de existência das indústrias, permite afirmar 

que a maioria (55,9%) das indústrias instaladas na RMR existem há mais de 20 anos. 

Enquanto que 33,9% possuem idade entre 6 e 20 anos e que apenas 10,2% existem há até 5 

anos. 
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Tabela 10 - Número de funcionários 

Número de funcionários N % 

De 100 a 499 35 59,3 

Acima de 500 24 40,7 

Total 59 100,0 

   

Mínimo 100  

Máximo 10000  

Média 749  

Mediana 340  

Moda 100  

 

 Através da tabela 10, afirma-se que as indústrias possuem, em média, 749 funcionários 

em sua estrutura, havendo indústrias que possuem desde 100 a até 10.000 profissionais 

contratados. A mediana localizou-se em 340 funcionário, a diferença entre a média e a 

mediana (409) decorre de ter havido um pequeno número de indústrias com grande número de 

funcionários, enquanto que houve várias com número bem menor, como pode-se considerar 

com base na moda (100). 

A categorização criada para as respostas acerca do número de funcionários, duas 

faixas, baseou-se no mesmo critério de seleção da população de interesse desta pesquisa, 

determinante do seu porte empresarial, médio ou grande porte. 59,3% das indústrias possuem 

contratodos em sua estrutura entre 100 e 499 funcionários, portanto, classificadas como 

indústrias de médio porte. E os outros 40,7% que possuem acima de 500 funcionários, 

classificadas como indústrias de grande porte. 

Tabela 11 - Origem do capital 

Origem N % 

Nacional 47 79,7 

Estrangeiro 12 20,3 

Total 59 100,0 

 

Em relação ao país de origem do capital das indústrias (tabela 11), foram 

categorizadas como de origem nacional e estrangeira. A maioria das indústrias instaladas na 

RMR e que fizeram parte desta pesquisa tem sua origem no próprio Brasil (79,7%), as demais 

indústrias tem origem estrangeira (Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, 

México e Japão), correspondendo à 20,3%.  
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Tabela 12 - Faixa de faturamento 

Faixa de faturamento N % p-valor 

Até 16 milhões por ano 22 37,9 
0,721 

De 16 a 90 milhões por ano 19 32,8 

Acima de 90 milhões por ano 17 29,3  

Não informada 1   

Total 59 100,0  

  

 Optou-se por perguntar às indústrias sua faixa de faturamento, ao invés do valor exato 

ou aproximado, como forma de evitar que alguma não se sentisse confortável para responder. 

Mesmo com a alternativa criada para evitar a ausência de respostas à esta questão, houve uma 

indústria que não a respondeu. 

 Embora o critério adotado para determinação do porte das indústrias tenha sido o 

número de funcionários, a categorização criada na tabela 12 baseia-se no critério do BNDES. 

Desta forma, as indústrias com faturamento anual até 16 milhões, são aquelas que seriam de 

micro e pequeno porte, as que atingem um faturamento anual entre 16 e 90 milhões, seriam as 

de médio porte e as com faturamento anual acima de 90 milhões, seriam de médio-grande e 

grande porte. 

 Segundo esta categorização há uma predominância de indústrias com faturamento até 

16 milhões por ano (37,9%). A frequência observada na segunda categoria, faturamento entre 

16 e 90 milhões por ano, representa 32,8% do total, enquanto que na terceira categoria, 

faturamento acima de 90 milhões por ano, representa 29,3%.  

Tabela 13 - Indústrias que possuem área ou setor de GCS 

Área ou setor de GCS N % 

Sim 32 54,2 

Não 27 45,8 

Total 59 100,0 

 

 As indústrias foram questionadas se possuíam área ou setor específico responsável 

pela GCS. O resultado desta questão, apresentado na tabela 13, foi quase equilibrado, 54,2% 

afirmaram possuir uma área ou setor dentro de sua estrutura com esta finalidade específica. O 

percentual restante (45,8%) corresponde às indústrias que afirmaram não possuir uma área ou 

setor com esse objetivo. 
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Tabela 14 - Posicionamento hierárquico da área ou setor de GCS 

Posicionamento hierárquico N % 

Presidência e Vice-Presidência 4 12,5 

Diretoria e Gerência 28 87,5 

Não aplicável 27  

Total 59 100,0 

 

 Responderam a questão sobre o posicionamento hierárquico da área ou setor 

responsável pela GCS apenas as indústrias que responderam sim à questão anterior. Através 

da tabela 14, observa-se que, enquanto 87,5% das 32 indústrias submetidas a esta questão 

afirmou que a sua área ou setor de GCS está posicionada em sua estrutura organizacional em 

nível de diretoria e gerência, apenas 12,5% revelou estar posicionado em nível de presidência 

ou vice-presidência.  

Tabela 15 - Setor responsável pela GCS 

Setor responsável N % 

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 4 14,8 

Compras/Logística/Almoxarifado 23 85,2 

Não aplicável 32  

Total 59 100,0 

 

 Foi solicitado às indústrias que indicassem o setor, que embora não fosse dedicado 

exclusivamente a GCS, mas que tivessem essa atribuição dentro de sua organização. Das 27 

indústrias que não possuem área ou setor de GCS, 85,2% atribuem essa responsabilidade aos 

setores de compras, logística e almoxarifado, enquanto que 14,8% fica à cargo dos setores 

administrativos, financeiros e contabilidade (tabela 15).  

4.1.3 Práticas de Gestão de Cadeia de Suprimentos 

 Os dados da tabela 16 são apresentados em ordem decrescente de frequências 

observadas, acompanhadas de seus respectivos percentuais de participação em relação ao 

número total de frequências observadas em todas as práticas de GCS relacionadas no 

instrumento de coleta de dados. 

 Os respondentes do questionário poderiam marcar quantas práticas fossem necessárias 

para relatar todas as que são adotadas em sua estrutura de GCS. Por esta razão, cada linha da 

tabela 16 corresponde a 100% do número de questionários aplicados. 
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Tabela 16 - Frequência de adoção de práticas 

Práticas de SCM Sim % Não % 

Compartilhamento de informações 55 93,2 4 6,8 

Gestão Logística 37 62,7 22 37,3 

Processo orçamentário conjunto 34 57,6 25 42,4 

Coordenação de planos de longo prazo 30 50,8 29 49,2 

Terceirização 25 42,4 34 57,6 

Planejamento e Desenvolvimento de novos produtos 24 40,7 35 59,3 

Custo da Qualidade 24 40,7 35 59,3 

Custeio Baseado em Atividades (ABC) 23 39,0 36 61,0 

Custo Total de Propriedade (TCO) 21 35,6 38 64,4 

Análise da Cadeia de Valor 18 30,5 41 69,5 

Custeio Alvo 16 27,1 43 72,9 

Compartilhamento de tecnologia 15 25,4 44 74,6 

Estoque Gerido pelo Fabricante (VMI) 9 15,3 50 84,7 

Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) 8 13,6 51 86,4 

Markup Reverso 5 8,5 54 91,5 

Estoque Gerido pelo Distribuidor (DMI) 4 6,8 55 93,2 

Engenharia Reversa 4 6,8 55 93,2 

Outra não especificada 1 1,7 58 98,3 

  

De acordo com a tabela 16 percebe-se que o compartilhamento de informações com os 

demais membros da cadeia de suprimentos foi identificado como a prática mais frequente nas 

indústrias instaladas na RMR, as indústrias que a adotam correspondem a 93,2% do número 

total de indústrias participantes desta pesquisa. Cabe destacar que apenas 4 indústrias não 

marcaram exercer essa prática dentro de sua estrutura de GCS. As tabelas 18 e 22 apresentam 

os tipos de informações compartilhadas entre os membros da cadeia de suprimentos. 

 A gestão logística é a segunda prática mais frequente, praticada por 37 indústrias, 

representando 62,7% das práticas indústrias. As práticas de processo orçamentário conjunto, 

coordenação de planos de longo prazo e terceirização, ocupam a terceira, quarta e quinta 

colocação, respectivamente, com os relativos percentuais de 57,6%, 50,8% e 42,4%. 

 As práticas menos frequentes foram, em ordem crescente, a prática não especificada, 

engenharia reversa, estoque gerido pelo distribuidor (DMI), markup reverso e intercâmbio 

eletrônico de dados (EDI), com os percentuais de 1,7%, 6,8%, 6,8%, 8,5% e 13,6% 

respectivamente. 
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Tabela 17 - Número de práticas adotadas 

Número de práticas N % 

De 0 a 3 práticas 15 25,4 

De 4 a 7 práticas 33 55,9 

De 8 a 11 práticas 11 18,6 

Total 59 100,0 

 

 Por último, foi realizado um levantamento com base nas respostas ao ponto anterior 

desta pesquisa com o objetivo de classificar as indústrias em três categorias, de acordo com o 

número de práticas adotadas em sua GCS (tabela 17). Foram estabelecidas três faixas entre o 

mínimo e o máximo observado, as quais poderiam ser assim entendidas: de 0 a 3 práticas, 

indústrias com implementação de baixo número de práticas de GCS; de 4 a 7 práticas, 

indústrias que adotam um número razoável de práticas de GCS; e de 8 a 11 práticas, indústrias 

com alta adoção de práticas de GCS. 

 O teste qui-quadrado foi realizado com as frequências observadas e classificadas em 

cada categoria, para verificar se as categorizações criadas estavam diferenciadas 

significativamente. 

4.1.4 Compartilhamento de informações com clientes 

 Neste tópico serão detalhadas as respostas dos responsáveis pela GCS nas indústrias 

da RMR com relação ao compartilhamento de informações gerenciais com seus clientes. 

Tabela 18 - Informações compartilhadas com clientes 

Informação compartilhada Sim % Não % 

Previsões de demanda 38 64,4 21 35,6 

Retrabalhos 24 40,7 25 42,4 

Variações entre o orçamento planejado e real 23 39,0 26 44,1 

Avaliação de desempenho da cadeia 22 37,3 27 45,8 

Ciclo de tempo 18 30,5 41 69,5 

Informações de custos de produtos 17 28,8 42 71,2 

Demonstrações Contábeis projetadas 5 8,5 54 91,5 

Taxa de rendimento padrão (lucro) 2 3,4 57 96,6 

 

 A primeira questão realizada teve por objetivo verificar quais informações gerenciais 

são mais compartilhadas pelas indústrias da RMR com seus clientes (tabela 18). A informação 

mais frequentemente compartilhada são relativas às previsões de demanda, presente em 

64,4% das indústrias. Este tipo de informação é relevante para as indústrias que precisam 
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programar sua produção para os períodos futuros e que serve de base para várias tomadas de 

decisões dentro da cadeia de suprimentos, com destaque especial para a correta aplicação de 

três das práticas mais adotadas pelas indústrias em sua GCS, a gestão logística, o processo 

orçamentário conjunto e a coordenação de planos de longo prazo. 

 As informações de retrabalhos, apresentam-se em segundo lugar, por ordem 

decrescente de classificação, equivalendo a 40,7% do total de indústrias participantes da 

amostra. Em seguida foi observada a troca de dados referente às variações ocorridas entre o 

orçamento planejado e real, em 39,0%. 

 Dentre as cinco informações compartilhadas com maior frequência encontram-se ainda 

a avaliação de desempenho da cadeia com 37,3% e o ciclo de tempo dos produtos fabricados 

equivalente a 30,5%. 

 Observa-se também que as informações contábeis referentes a taxa de rendimento 

padrão (lucro) e as demonstrações contábeis planejadas são as menos frequentemente 

compartilhadas, por apenas 3,4% e 8,5% de indústrias, respectivamente. Estes resultados 

apontam que embora a literatura sobre Open-Book Accounting destaque a importância deste 

tipo de compartilhamento para a divisão de ganhos entre os membros da mesma cadeia de 

suprimentos e que trata-se da principal prática de Contabilidade Interorganizacional 

(HAKANSSON e LIND, 2004), ainda é baixa a sua percepção por parte dos responsáveis pela 

GCS nas indústrias da RMR. A baixa frequência da troca de informações desta natureza pode 

ser justificada por serem poucos os profissionais formados na área contábil que desempenham 

as funções. 

Tabela 19 - Número de informações compartilhadas com clientes 

Número de informações compartilhadas N % 

De 0 a 3 informações 46 78,0 

De 4 a 7 informações 13 22,0 

Total 59 100,0 

 

 De forma semelhante ao que foi realizado com relação ao número de práticas de GCS 

adotadas, foi feita a categorização das indústrias de acordo com o seu número de informações 

compartilhadas. Para construção da tabela 19 foram criadas duas faixas com base nos número 

mínimo e máximo de informações compartilhadas com clientes. 
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 A maioria das indústrias compartilham até 3 tipos de informações gerenciais (78,0%), 

enquanto que as demais compartilham entre 4 e 7 tipos de informações diferentes com seus 

clientes (22,0%). 

Tabela 20 - Forma de compartilhamento de informações com clientes 

Formas de compartilhamento Sim % Não % 

E-mail 44 74,6 15 25,4 

Reuniões 41 69,5 18 30,5 

Relatórios impressos 22 37,3 37 62,7 

Telefone 16 27,1 43 72,9 

Sistema informatizado integrado 4 6,8 55 93,2 

 

 Os dados da tabela 20 apresentam os resultados da questão que teve por objetivo 

investigar a forma de compartilhamento de informações gerenciais com clientes. Essa questão 

permitia ao respondente a marcação de mais de uma alternativa. Esta possibilidade foi criada 

levando-se em consideração que a mesma indústria poderia valer-se de várias formas de troca 

de informações e que não seria adequado marcar apenas uma. 

A principal forma de compartilhamento de informações gerenciais se dá por meio 

eletrônico, através de e-mail (74,6%), meio de comunicação mais utilizado atualmente pelo 

mundo corporativo, corroborando os achados de Choe (2008) que também o identificou como 

a principal forma de operacionalização da troca de informações entre empresas da mesma 

cadeia de suprimentos. As reuniões face-a-face aparecem como a segunda forma mais 

frequente (69,5%), ainda segundo Choe (2008) esta é a forma que proporciona mais qualidade 

e relevância para a melhor GCS. 

O compartilhamento através de relatórios impressos e telefone aparecem como a 

terceira e quarta forma, com 37,3% e 27,1% respectivamente. A utilização de sistemas 

informatizados integrados é a forma menos frequentemente utilizadas pelas indústrias da 

RMR (6,8%). 

Tabela 21 - Periodicidade do compartilhamento de informações com clientes 

Periodicidade do compartilhamento N % 

Diariamente 17 30,9 

Semanalmente 9 16,4 

Mensalmente 10 18,2 

Na fase contratual 7 12,7 

Periodicidade irregular 12 21,8 

Não aplicável 4  

Total 59 100,0 
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 A tabela 21 evidencia a periodicidade do compartilhamento de informações gerenciais 

com clientes. O total de observações é inferior a amostra da pesquisa, tendo em vista que 4 

indústrias não compartilham nenhum tipo de informação, o que as dispensava sua resposta 

para esta questão. A maioria das indústrias realiza esta prática com frequência diária (30,9%). 

Em segundo lugar aparecem as indústrias que afirmam realizar essa prática com periodicidade 

irregular (30,9%), isto é, não desenvolvem uma rotina frequente de compartilhamento de 

informações. 

 Em seguida as periodicidades mais comuns entre as indústrias são mensalmente 

(18,2%), semanalmente (16,4%) e na fase contratual (12,7%). 

 As disparidades no número de observações em relação a periodicidade do 

compartilhamento de informações gerenciais com clientes não revelou p-valor significativo 

(0,260). 

4.1.5 Compartilhamento de informações com fornecedores e operadores logísticos 

 A última seção do questionário visou o levantamento do compartilhamento de 

informações com fornecedores e operadores logísticos. Os dados dessa seção serão descritos 

neste tópico da análise descritiva. 

Tabela 22 - Informações compartilhadas com fornecedores e operadores logísticos 

Informação compartilhada Sim % Não % 

Previsões de demanda 35 59,3 24 40,7 

Variações entre o orçamento planejado e real 22 37,3 37 62,7 

Ciclo de tempo 21 35,6 38 64,4 

Retrabalhos 20 33,9 39 66,1 

Informações de custos de produtos 20 33,9 39 66,1 

Avaliação de desempenho da cadeia 16 27,1 43 72,9 

Taxa de rendimento padrão (lucro) 5 8,5 54 91,5 

Demonstrações Contábeis projetadas 5 8,5 54 91,5 

  

Os cinco tipos de informações gerenciais compartilhadas mais frequentemete com 

fornecedores, identificados na tabela 22, são quase os mesmos identificados no tópico anterior 

que investigou esta prática com clientes, com exceção apenas da avaliação de desempenho da 

cadeia substituída por troca de informações de custos de produtos. Esse resultado, segundo 

Sukati et al., 2012, permite a empresa uma verdadeira integração externa da empresa com os 

membros de sua cadeia, uma vez que ela compartilha com os seus fornecedores e clientes-

chaves os mesmos tipos de informações simultaneamente. 
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Semelhante ao que foi identificado no relacionamento com clientes, as previsões de 

demanda também é o tipo de informação compartilhada com maior frequência com 

fornecedores e operadores logísticos (59,3%). As variações entre o orçamento planejado e real 

surgem logo em seguida (37,3%). A troca de informações sobre o ciclo de tempo dos produtos 

corresponde a 35,6%. 

O compartilhamento de informações sobre retrabalhos e custos dos produtos de 

produtos são compartilhados pelo mesmo número de empresas, ambas representando 33,9% 

cada. 

As informações contábeis mais relacionadas com a parte financeira da GCS, taxa de 

rendimento padrão (lucro) e demonstrações contábeis planejadas, são as menos 

compartilhadas com fornecedores e operadores logísticos, ambas adotadas apenas por 5 

indústrias. 

Tabela 23 - Número de informações compartilhadas com fornecedores e operadores 

logísticos 

Número de informações compartilhadas N % 

De 0 a 3 informações 45 76,3 

De 4 a 7 informações 14 23,7 

Total 59 100,0 

 

A categorização criada para construção da tabela 23 e alocação das indústrias que mais 

e menos compartilham informações, seguiu a mesma sistemática estabelecida na construção 

da tabela 19. 

Os resultados observados em cada categoria também foram semelhantes às referentes 

ao relacionamento com clientes. A maioria das indústrias compartilham até 3 tipos de 

informações gerenciais (76,3%), enquanto que apenas 23,7% compartilham entre 4 e 7 

informações. 

Tabela 24 - Forma de compartilhamento de informações com fornecedores e operadores 

logísticos 

Formas de compartilhamento Sim % Não % 

E-mail 46 78,0 13 22,0 

Reuniões 42 71,2 17 28,8 

Relatórios impressos 22 37,3 37 62,7 

Telefone 13 22,0 46 78,0 

Sistema informatizado integrado 4 6,8 55 93,2 
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A forma de compartilhamento de informações (tabela 24) também ocorre com mais 

frequência por meio da troca de e-mails entre os responsáveis pela GCS nas indústrias e em 

seus fornecedores e operadores logísticos (78,0%). 

As reuniões face-a-face são também a segunda forma mais comum de 

operacionalização da troca de informações gerenciais (71,2%). Os relatórios impressos, 

telefones e sistema informatizado integrado são as formas utilizadas em 37,3%, 22,0% e 6,8% 

dos casos, respectivamente. 

Tabela 25 - Periodicidade do compartilhamento de informações com fornecedores e 

operadores logísticos 

Periodicidade do compartilhamento N % p-valor 

Diariamente 11 20,0 

0,035 

Semanalmente 12 21,8 

Mensalmente 11 20,0 

Na fase contratual 3 5,5 

Periodicidade irregular 18 32,7 

Não aplicável 4   

Total 55 100,0  

 

As indústrias que não desenvolvem a prática de compartilhamento de informações 

gerencias (quatro) não fizeram parte da análise desta questão. Com base nos dados 

apresentados na tabela 25, pode-se afirmar que a maioria das indústrias da RMR possuem 

uma periodicidade regular no compartilhamento de informações gerenciais com fornecedores 

e operadores logísticos (67,3%). Na contramão, o maior percentual de concentração de 

indústrias (32,7%) troca com periodicidade irregular informações com esses membros da 

cadeia de suprimentos. 

 Dentre as que possuem regularidade no compartilhamento de informações, as 

indústrias o fazem semanalmente correspondem a 21,8% do total de indústrias. Seguidas pelas 

que adotam esta prática com frequência diária ou mensal, representando 20% cada uma. 

 A periodicidade menos comum é a de compartilhamento de informações gerenciais 

com fornecedores e operadores logísticos apenas na fase contratual, praticada por apenas 

5,5% das indústrias da RMR. 

 As principais diferenças entre o compartilhamento de informações gerenciais com 

fornecedores e operadores logísticos, em comparação com a mesma prática realizada com 

clientes, se deram por conta da adoção mais frequente da troca de informações sobre custos 
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dos produtos, em substituição da avaliação de desempenho da cadeia. E pela periodicidade de 

sua realização cujo maior percentual de respostas foi encontrado na periodicidade irregular 

enquanto que a prática diária é a mais comum utilizada do outro lado do relacionamento com 

os membros da cadeia.  

4.2 Análise Inferencial 

A apresentação desta subseção está estruturada em tópicos, de acordo com as hipóteses 

formuladas nesta pesquisa, de forma que possibilite um melhor acompanhamento do resultado 

de cada teste realizado. As variáveis dependentes, número de práticas de gestão de cadeia de 

suprimentos adotadas e número de informações compartilhadas, foram categorizadas em 

faixas, visando facilitar a aplicação dos testes estatísticos e também uma melhor visualização 

dos resultados obtidos.  

4.2.1 Hipótese 1: Os aspectos do perfil dos responsáveis pela Gestão da Cadeia de 

Suprimentos estão relacionados com o número de práticas de gestão 
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Tabela 26 - Perfil dos profissionais x Número de práticas adotas 

  Número de práticas  

Fator avaliado 0 – 3 4 – 7 8 – 11 p-valor 

Gênero     

Masculino 12 (27,3%) 22 (50,0%) 10 (22,7%) 
0,282 

Feminino 3 (20,0%) 11 (73,3%) 1 (6,7%) 

Área de formação     

Ciências Contábeis 3 (33,3%) 4 (44,5%) 2 (22,2%) 

0,087 

Administração 9 (25,7%) 23 (65,7%) 3 (8,6%) 

Engenharia de produção 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (100,0%) 

Economia 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Logística 1 (16,7%) 3 (50,0%) 2 (33,3%) 

Outra 1 (25,0%) 2 (50,0%) 1 (25,0%) 

Grau de instrução     

Graduação 8 (28,6%) 15 (53,6%) 5 (17,8%) 

0,817 
Especialização 5 (19,2%) 16 (61,6%) 5 (19,2%) 

Técnico 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

Outro 1 (50,0%) 1 (50,0%) 0 (0,0%) 

Área de atuação     

Finanças 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 
0,410 

Suprimentos e Compras 14 (25,0%) 33 (57,1%) 11 (17,9%) 

Tempo de atuação     

Até 5 anos 8 (20,5%) 23 (59,0%) 8 (20,5%) 

0,717 De 6 a 10 anos 3 (33,3%) 4 (44,4%) 2 (22,2%) 

Acima de 10 anos 4 (36,4%) 6 (54,5%) 1 (9,1%) 

Tempo de experiência     

Até 5 anos 2 (9,5%) 14 (66,7%) 5 (23,8%) 

0,043 De 6 a 10 anos 7 (46,7%) 8 (53,3%) 0 (0,0%) 

Acima de 10 anos 6 (26,1%) 33 (55,9%) 11 (18,6%) 

 

 Devido às frequências observadas, no cruzamento entre as variáveis, evidenciadas na 

tabela 26, algumas faixas não alcançaram o quantitativo mínimo de 5 observações. Por esta 

razão, para o cálculo do p-valor e teste desta hipótese não foi possível a aplicação do Teste 

Qui-quadrado, sendo realizado o Teste Exato de Fisher em todos os cruzamentos. 

 O teste da primeira hipótese identificou que existe um aspecto relacionado com o 

tempo de experiência e número de práticas, apresentando um p-valor de 0,043. O resultado 

estatístico identifica uma predominância significativa dos profissionais que estão na primeira 

faixa de tempo de experiência, até 5 anos, em relação aos profissionais com mais tempo de 

experiência, pela adoção de mais práticas de GCS, concentrando-se entre 8 e 11 práticas. 

 Pode-se perceber, apesar do nível de significância ter ultrapassado os 5% admitidos 

nesta análise, também que há uma tendência (p-valor de 0,087) de que a área de formação 

profissional pode ser significativamente relevante para determinação do volume de práticas 

adotadas, como poderia se esperar, considerando que a própria literatura afirma que em outras 



74 
 

 
 

áreas a atenção a gestão de cadeia de suprimentos é maior quando comparada com a 

Contabilidade. 

Os profissionais formados nas áreas de Engenharia de produção e Economia foram os 

que responderam adotar o maior número de práticas de gestão, entre 8 e 11. Os que são 

formados em Contabilidade, Administração e Logística adotam, em sua maioria, entre 4 e 7 

práticas. Porém, cabe destacar o baixo número de observações nestas duas áreas de formação, 

o que pode justificar este resultado. 

 Os demais aspectos do perfil dos respondentes desta pesquisa: gênero, grau de 

instrução, área de atuação e o tempo de atuação, não indicaram possuir relação significativa 

com o número de práticas adotas pelas indústrias que fizeram parte da amostra desta pesquisa. 

 Portanto, a hipótese alternativa criada pelo pesquisador de que existem aspectos do 

perfil dos responsáveis pela Gestão da Cadeia de Suprimentos relacionados com o volume de 

práticas de gestão deve ser parcialmente aceita, tendo em vista que apenas o tempo de 

experiência do profissional na área é relevantemente significativo para determinação do 

número de práticas adotadas pelas indústrias da RMR, considerando ainda que os demais 

aspectos investigados relacionados ao perfil não tenham apresentado o mesmo resultado 

estatístico. 

4.2.2 Hipótese 2: As características da indústria estão relacionadas ao volume de práticas de 

gestão de cadeia de suprimentos adotadas 
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Tabela 27 - Características da indústria x Número de práticas adotadas 

 Número de práticas  

Fator avaliado 0 – 3 4 – 7 8 – 11 p-valor 

Município     

Possui pólo industrial 9 (20,9%) 26 (60,5%) 8 (18,6%) 
0,446² 

Não possui pólo industrial 6 (37,5%) 7 (43,8%) 3 (18,8%) 

Tempo de existência     

Até 5 anos 0 (0,0%) 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

0,004² De 6 a 20 anos 4 (20,0%) 8 (40,0%) 8 (40,0%) 

Acima de 20 anos 11 (33,3%) 21 (63,7%) 1 (3,0%) 

Setor de atividade     

Transformação 11 (25,0%) 23 (52,3%) 10 (22,7%) 
0,467² 

Demais setores 4 (26,7%) 10 (66,7%) 1 (6,6%) 

Número de funcionários     

De 100 a 499 7 (20,0%) 22 (62,9%) 6 (17,1%) 
0,399¹ 

Acima de 500 8 (33,3%) 11 (45,9%) 5 (20,8%) 

País de origem     

Nacional 13 (27,7%) 26 (55,3%) 8 (17,0%) 
0,684² 

Estrangeiro 2 (16,7%) 7 (58,3%) 3 (25,0%) 

Faixa de faturamento     

Até 16 milhões por ano 3 (13,6%) 16 (72,8%) 3 (13,6%) 

0,027² De 16 a 90 milhões por ano 5 (26,3%) 12 (63,2%) 2 (10,5%) 

Acima de 90 milhões por ano 7 (41,2%) 4 (23,5%) 6 (35,3%) 

Área ou setor de GCS     

Sim 9 (28,1%) 16 (50,0%) 7 (21,9%) 
0,597¹ 

Não 6 (22,2%) 17 (63,0%) 4 (14,8%) 

Posicionamento hierárquico     

Presidência e Vice-Presidência 2 (50,0%) 1 (25,0%) 1 (25,0%) 

0,276² Diretoria e Gerência 7 (25,9%) 15 (55,6%) 5 (18,5%) 

Outro 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável     

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 3 (75,0%) 1 (25,0%) 0 (0,0%) 
0,035² 

Compras/Logística/Almoxarifado 3 (13,0%) 16 (69,6%) 4 (17,4%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

O teste da segunda hipótese levantada nesta pesquisa, evidenciou, na tabela 27, que 

existem três características das indústrias que estão significativamente associadas ao volume 

de práticas de gestão de cadeia de suprimentos. 

 O tempo de existência da indústria é a primeira característica testada que apresentou 

um p-valor significativo (0,004), indicando que as empresas que possuem entre 6 e 20 anos 

são as que implementam um maior número de práticas de GCS. A maioria das indústrias que 

estão inseridas na primeira faixa de tempo, até 5 anos, exercem entre 4 e 11 práticas, 

representando 66,7% do total. As que encontram-se na segunda faixa de tempo, de 6 a 20 

anos, implementam em proporções iguais (40,0%) entre 4 e 7 práticas e entre 8 e 11 práticas. 

Podendo-se afirmar que 80% dessas empresas adotam mais que 4 práticas. As que estão na 
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maior faixa de tempo, acima de 20 anos, se concentram em sua maioria (63,7%) também no 

volume entre 4 e 7 práticas, contudo, foram as que adotam em menor proporção (3,0%) o 

maior volume, entre 8 e 11 práticas. 

 A faixa de faturamento anual das indústrias também demonstrou ser um fator 

associado com o número de práticas de GCS adotadas, há uma predominância das indústrias 

com faturamento anual de até 16 milhões e entre 16 e 90 milhões, para a implementação de 4 

a 7 práticas. Observa-se ainda que foram as indústrias com maior faturamento, acima de 90 

milhões, que adotam o maior número de práticas de GCS, assim é possível afirmar que 

empresas de grande porte utilizam mais práticas de GCS.. 

 Embora o critério para determinação do porte empresarial adotado nesta pesquisa para 

seleção da amostra tenha sido o número de funcionários, de acordo com os critérios do IBGE, 

quando consideradas que as faixas de faturamento categorizadas nestes cruzamentos podem 

ser entendidas, sob os critérios de determinação de porte empresarial estabelecidos pelo 

BNDES, como sendo determinantes para classificação como Micro e Pequena Empresa, 

Média Empresa e Grande Empresa, o achado desta pesquisa indica que a realidade das 

indústrias instaladas na RMR vai ao encontro dos resultados de estudos internacionais 

realizados (MOELLER, 2004; DING, DEKKER e GROOT, 2010; CHIN et al., 2012; 

JABBOUR et al., 2011) que afirmam que quanto maior o porte das empresas maior será o seu 

volume de práticas de GCS.  

 As indústrias que não possuem uma área ou setor com a finalidade direta de GCS 

atribuem essa responsabilidade a outros setores, os quais foram categorizados em dois grupos: 

Administrativo/Financeiro/Contabilidade e Compras/Logística/Almoxarifado, como 

evidenciado e discutido na análise descritiva. Os resultados dos cruzamentos estatísticos 

indicaram que existe uma associação significativa (0,035) entre o grupo responsável e o 

volume de práticas adotadas. Destaca-se que há uma prevalência de adoção de um número 

maior de práticas pelo segundo grupo observado. 

 As demais características das indústrias (município, setor de atividade, número de 

funcionários, país de origem do capital, possuir uma área ou setor de GCS e o posicionamento 

hierárquico que este setor esteja inserido no organograma da indústria) não apresentaram 

associação relevante com o volume de práticas adotadas, tendo em vista que as proporções 

das categorias de cada fator estarem distribuídas em proporções não significativas para o uso 

de práticas.  
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 Cabe destacar que os estudos de Kajuter e Kulmala (2005) e Hoffjan e Kruse (2006) 

indicavam que as empresas de origem européia e asiática seriam mais propensas a adoção de 

práticas de GCS, o que não se confirmou neste estudo. 

 Diante desses resultados, três características investigadas estão significativamente 

associadas ao número de práticas de GCS. Portanto, pode-se afirmar que é parcialmente aceita 

a hipótese alternativa apresentada neste subtópico. 

4.2.3 Hipótese 3: As características das indústrias estão relacionadas com as principais 

práticas de gestão de cadeia de suprimentos adotadas 

Para melhor visualização dos testes realizados, optou-se por apresentar o cruzamento 

das características das indústrias com cada uma das principais práticas adotadas de forma 

separada e, ao final, deste tópico incluir uma tabela-resumo com o p-valor correspondente a 

cada cruzamento realizado. 
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Tabela 28 - Características da indústria x Prática de GCS: Compartilhamento de 

informações 

 Compartilhamento de informações  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 2 (4,7%) 41 (95,3%) 
0,295 

Não possui pólo industrial 2 (12,5%) 14 (87,5%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 0 (0,0%) 6 (100,0%) 

1,000 De 6 a 20 anos 1 (5,0%) 19 (95,0%) 

Acima de 20 anos 3 (9,1%) 30 (90,9%) 

Setor de atividade    

Transformação 3 (6,8%) 41 (93,2%) 
1,000 

Demais setores 1 (6,7%) 14 (93,3%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 4 (11,4%) 31 (88,6%) 
0,138 

Acima de 500 0 (0,0%) 24 (100,0%) 

País de origem    

Nacional 3 (6,4%) 44 (93,6%) 
1,000 

Estrangeiro 1 (8,3%) 11 (91,7%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 1 (4,5%) 21 (95,5%) 

0,187 De 16 a 90 milhões por ano 3 (15,8%) 16 (84,2%) 

Acima de 90 milhões por ano 0 (0,0%) 17 (100,0%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 2 (6,2%) 30 (93,8%) 
1,000 

Não 2 (7,4%) 25 (92,6%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 0 (0,0%) 4 (100,0%) 

1,000 Diretoria e Gerência 2 (7,4%) 25 (92,6%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 0 (0,0%) 4 (100,0%) 
1,000 

Compras/Logística/Almoxarifado 2 (8,7%) 21 (91,3%) 

  

Por conta da especificidade dos dados encontrados, o p-valor de cada cruzamento da 

tabela 28 foi calculado pelo Teste Exato de Fisher. 

A maioria das indústrias que fizeram parte da amostra desta pesquisa pratica o 

compartilhamento de informações para a sua GCS. Por isso, os testes estatísticos empregados 

não indicaram haver diferença significativa entre as características das indústrias e a adoção 

desta prática. Esse resultado diferencia-se dos resultados da pesquisa de Ding, Dekker e Groot 

(2010), que afirmavam que o porte da empresa determina a adoção ou não da prática de 

compartilhamento de informações na cadeia. 
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Tabela 29 - Características das indústrias x Prática de GCS: Gestão logística 

 Gestão Logística  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 15 (34,9%) 28 (65,1%) 
0,531¹ 

Não possui pólo industrial 7 (43,8%) 9 (56,2%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 2 (33,3%) 4 (66,7%) 

0,022² De 6 a 20 anos 3 (15,0%) 17 (85,0%) 

Acima de 20 anos 17 (51,5%) 16 (48,5%) 

Setor de atividade    

Transformação 14 (31,8%) 30 (68,2%) 
0,137¹ 

Demais setores 8 (53,3%) 7 (46,7%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 17 (48,6%) 18 (51,4%) 
0,030¹ 

Acima de 500 5 (20,8%) 19 (79,2%) 

País de origem    

Nacional 18 (38,3%) 29 (61,7%) 
1,000 

Estrangeiro 4 (33,3%) 8 (66,7%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 11 (50,0%) 11 (50,0%) 

0,238¹ De 16 a 90 milhões por ano 7 (36,8%) 12 (63,2%) 

Acima de 90 milhões por ano 4 (23,5%) 13 (76,5%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 13 (40,6%) 19 (59,4%) 
0,564¹ 

Não 9 (33,3%) 18 (66,7%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 1 (25,0%) 3 (75,0%) 

0,775² Diretoria e Gerência 12 (44,4%) 15 (55,6%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 1 (25,0%) 3 (75,0%) 
1,000² 

Compras/Logística/Almoxarifado 8 (34,8%) 15 (65,2%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 Quando testadas as possíveis associações entre as características das indústrias com a 

prática de gestão logística (tabela 29), observa-se pelo p-valor (0,022) encontrado na em 

relação ao tempo e existência, que há uma preponderância relevante daquelas que possuem 

entre 6 e 20 anos de adotarem esta prática em sua atividades de GCS. É possível observar 

também que as indústrias que possuem mais de 20 anos tem um percentual menor de 

utilização desta prática. 

 As indústrias que possuem mais de 500 funcionários são aquelas que mais fazem a 

gestão logística de seus suprimentos. A diferença dessas quando comparadas com categoria 

das indústrias que possuem entre 100 e 499 funcionários resultou em um p-valor relevante de 



80 
 

 
 

0,030. Podendo-se afirmar também quanto mais funcionários a indústria emprega em sua 

estrutura maior será a sua tendência de realizar a gestão logística. 

 As diferenças entre as proporções de respostas nos demais fatores avaliados não 

revelaram diferenças significativas estatisticamente que pudesse indicar alguma associação 

relevante entre as variáveis independentes e dependentes. 

Tabela 30 - Características das indústrias x Prática de GCS: Processo orçamentário 

conjunto 

 Processo orçamentário conjunto  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 24 (55,8%) 19 (44,2%) 
0,093¹ 

Não possui pólo industrial 5 (31,2%) 11 (68,8%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 3 (50,0%) 3 (50,0%) 

1,000² De 6 a 20 anos 10 (50,0%) 10 (50,0%) 

Acima de 20 anos 16 (48,5%) 17 (51,5%) 

Setor de atividade    

Transformação 22 (50,0%) 22 (50,0%) 
0,824¹ 

Demais setores 7 (46,7%) 8 (53,3%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 17 (48,6%) 18 (51,4%) 
0,914¹ 

Acima de 500 12 (50,0%) 12 (50,0%) 

País de origem    

Nacional 23 (48,9%) 24 (51,1%) 
0,948¹ 

Estrangeiro 6 (50,0%) 6 (50,0%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 11(50,0%) 11 (50,0%) 

0,065¹ De 16 a 90 milhões por ano 13 (68,4%) 6 (31,6%) 

Acima de 90 milhões por ano 5 (29,4%) 12 (70,6%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 14 (43,8%) 18 (56,2%) 
0,366¹ 

Não 15 (55,6%) 12 (44,4%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 1 (25,0%) 3 (75,0%) 

0,779² Diretoria e Gerência 13 (48,1%) 14 (51,9%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 4 (100,0%) 0 (0,0%) 
0,106² 

Compras/Logística/Almoxarifado 11 (47,8%) 12 (52,2%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 Os resultados encontrados no cruzamento das características das indústrias com a 

prática de realização do processo orçamentário conjunto, dispostos na tabela 30, não 

revelaram haver características que levassem as indústrias à adoção desta prática. Porém, cabe 

destacar que há uma tendência, com p-valor 0,093, dos indústrias que não estão inseridas em 
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algum pólo industrial em adotar essa prática. O que ocorre também com o faturamento que 

possui um p-valor de 0,065. 

Tabela 31 - Características das indústrias x Prática de GCS: Coordenação de planos de 

longo prazo 

 Coordenação de Planos de Longo Prazo  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 27 (62,8%) 16 (37,2%) 
0,671¹ 

Não possui pólo industrial 11 (68,8%) 5 (31,2%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

0,270² De 6 a 20 anos 10 (50,0%) 10(50,0%) 

Acima de 20 anos 24 (72,7%) 9 (27,3%) 

Setor de atividade    

Transformação 30 (68,2%) 14 (31,8%) 
0,300¹ 

Demais setores 8 (53,3%) 7 (46,7%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 26 (74,3%) 9 (25,7%) 
0,056¹ 

Acima de 500 12 (50,0%) 12 (50,0%) 

País de origem    

Nacional 34 (72,3%) 13 (27,7%) 
0,018² 

Estrangeiro 4 (33,3%) 8 (66,7%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 14 (63,6%) 8 (36,4%) 

0,731² De 16 a 90 milhões por ano 11 (57,9%) 8 (42,1%) 

Acima de 90 milhões por ano 12 (70,6%) 5 (29,4%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 19 (59,4%) 13 (40,6%) 
0,380¹ 

Não 19 (70,4%) 8 (29,6%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

0,775² Diretoria e Gerência 15 (55,6%) 12 (44,4%) 

Outro 1 (100,0%) 0 (0,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 4 (100,0%) 0 (0,0%) 
0,285² 

Compras/Logística/Almoxarifado 15 (65,2%) 8 (34,8%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 Os testes estatísticos realizados nos dados, cruzados na tabela 31, indicaram que a 

característica do país de origem do capital das indústrias está associada com a prática de 

coordenação de planos de longo prazo, com um p-valor de 0,018. Esse resultado apontou que 

as indústrias que tem origem estrangeira são mais propensas a adotarem esta prática, quando 

comparadas com as que são originalmente nacionais. 

 O número de funcionários alcançou um p-valor de 0,056, um pouco acima do limite 

aceitável determinado na metodologia desta pesquisa, porém, é importante destacar que há 
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uma tendência de que se torne relevante para a escolha desta prática. A ampliação da amostra 

poderia ajudar na confirmação ou não dessa tendência. 

 As demais características das indústrias não indicaram associação relevante ou 

tendências de associações com a prática de coordenação de planos de longo prazos nas 

indústrias. 

Tabela 32 - Características das indústrias x Prática de GCS: Terceirização 

 Terceirização  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 25(58,1%) 18 (41,9%) 
0,896¹ 

Não possui pólo industrial 9 (56,2%) 7 (43,8%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 2 (33,3%) 4 (66,7%) 

0,023² De 6 a 20 anos 8 (40,0%) 12 (60,0%) 

Acima de 20 anos 24 (72,7%) 9 (27,3%) 

Setor de atividade    

Transformação 23 (52,3%) 21 (47,7%) 
0,154¹ 

Demais setores 11 (73,3%) 4 (26,7%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 22 (62,9%) 13 (37,1%) 
0,326¹ 

Acima de 500 12 (50,0%) 12 (50,0%) 

País de origem    

Nacional 31 (66,0%) 16 (34,0%) 
0,010¹ 

Estrangeiro 3 (25,0%) 9 (75,0%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 12 (54,5%) 10 (45,5%) 

0,813¹ De 16 a 90 milhões por ano 11 (57,9%) 8 (42,1%) 

Acima de 90 milhões por ano 11 (64,7%) 6 (35,3%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 22 (68,8%) 10 (31,2%) 
0,060¹ 

Não 12 (44,4%) 15 (55,6%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 2 (50,0%) 2 (50,0%) 

0,234² Diretoria e Gerência 20 (74,1%) 7 (25,9%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 3 (75,0%) 1 (25,0%) 
0,183¹ 

Compras/Logística/Almoxarifado 9 (39,1%) 14 (60,9%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 Duas características se apresentaram relevantes para a utilização de terceirização nas 

indústrias pesquisadas, as quais foram o tempo de existência e o país de origem do capital. A 

primeira com o p-valor de 0,023 e a segunda com p-valor de 0,010, conforme observa-se na 

tabela 32. 
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 O resultado dos testes estatísticos realizados indicou que quanto maior o tempo de 

existência da indústria, menor será o número delas que adotam a terceirização com uma forma 

de gestão da cadeia de suprimentos. As indústrias que existem há mais de 20 anos foram 

aquelas que adotaram esta prática em percentual significativamente inferior àquelas que 

menos de 20 anos de existência. 

 Da mesma forma como na prática de coordenação de planos de longo prazo, as 

indústrias de origem estrangeira são mais propensas a adotarem a prática de terceirização, 

quando comparadas as indústrias de origem nacional. 

 Cabe destacar também que existe uma tendência de associação relevante, p-valor de 

0,060, entre a prática de terceirização com as empresas que não possuem uma área ou setor 

específico de GCS. 

Tabela 33 - Tabela-resumo das características das industrias x Principais práticas de 

GCS adotadas 

Fator avaliado 
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Município 0,295² 0,531¹ 0,093¹ 0,671¹ 0,896¹ 

Tempo de existência 1,000² 0,022² 1,000² 0,270² 0,023² 

Setor de atividade 1,000² 0,137¹ 0,824¹ 0,300¹ 0,154¹ 

Número de funcionários 0,138² 0,030¹ 0,914¹ 0,056¹ 0,326¹ 

País de origem 1,000² 1,000 0,948¹ 0,018² 0,010¹ 

Faixa de faturamento 0,187² 0,238¹ 0,065¹ 0,731² 0,813¹ 

Possui Área ou setor de GCS 1,000² 0,564¹ 0,366¹ 0,380¹ 0,060¹ 

Posicionamento hierárquico 1,000² 0,775² 0,779² 0,775² 0,234² 

Setor responsável 1,000² 1,000² 0,106² 0,285² 0,183¹ 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 Para testar a hipótese levantada de que existiriam aspectos das características das 

indústrias relacionadas com as principais práticas de GCS adotadas pelas indústrias da RMR, 

foi realizado o cruzamento de suas características com as cinco principais práticas adotadas.  

A tabela 33 apresenta um resumo dos resultados dos testes Qui-quadrado e Exato de Fisher, 

evidenciando o p-valor de cada cruzamento. 
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 Com base nesses cruzamentos, e seus respectivos p-valor, pode-se afirmar que o 

tempo de existência das indústrias está associado com a adoção das práticas de gestão 

logística e terceirização. O número de funcionários que as indústrias possuem também é 

predominante para a opção de adoção da gestão logística em sua estrutura de GCS. O país de 

origem do capital está também significativamente associado com as práticas de coordenação 

de planos de longo prazo e terceirização. 

 Portanto, é correto aceitar parcialmente a hipótese alternativa, uma vez que existem 

características testadas das indústrias pesquisadas que possuem associação estatisticamente 

significativa com três das principais práticas de GCS adotadas, mesmo não tendo sido 

encontradas características associadas às práticas de compartilhamento de informações e 

processo orçamentário conjunto. 

4.2.4 Hipótese 4: Os aspectos do perfil dos responsáveis pela Gestão da Cadeia de 

Suprimentos estão relacionados com o volume de informações gerenciais compartilhadas com 

os clientes 
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Tabela 34 - Perfil dos respondentes x Número de informações compartilhadas com clientes 

 Número de informações 

compartilhadas 
 

Fator avaliado 0 – 3 4 – 7 p-valor 

Gênero    

Masculino 37 (84,1%) 7 (15,9%) 
0,073 

Feminino 9 (60,0%) 6 (40,0%) 

Área de formação    

Ciências Contábeis 8 (88,9%) 1 (11,1%) 

0,487 

Administração 27 (77,1%) 8 (22,9%) 

Engenharia de produção 2 (100,0%) 0 (0,0%) 

Economia 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Logística 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

Outra 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

Grau de instrução    

Graduação 24 (85,7%) 4 (14,3%) 

0,343 
Especialização 18 (69,2%) 8 (30,8%) 

Técnico 2 (66,7%) 1 (33,3%) 

Outro 2 (100,0%) 0 (0,0%) 

Área de atuação    

Finanças 3 (100,0%) 0 (0,0%) 
1,000 

Suprimentos e Compras 43 (76,8%) 13 (23,2%) 

Tempo de atuação    

Até 5 anos 29 (74,4%) 10 (25,6%) 

0,089 De 6 a 10 anos 6 (66,7%) 3 (33,3%) 

Acima de 10 anos 11 (100,0%) 0 (0,0%) 

Tempo de experiência    

Até 5 anos 15 (71,4%) 6 (28,6%) 

0,040 De 6 a 10 anos 15 (100,0%) 0 (0,0%) 

Acima de 10 anos 16 (69,6%) 7 (30,4%) 

  

Para construção da tabela 34 utilizou-se apenas o Teste Exato de Fisher, devido a 

frequência observada e esperada em cada cruzamento não atender aos critérios para aplicação 

do teste qui-quadrado. 

Observa-se que o gênero dos responsáveis pela GCS embora não esteja 

significativamente associado com o volume de informações gerenciais compartilhadas com 

seus clientes (p-valor de 0,073), há uma preponderância dos responsáveis do gênero feminino, 

em relação aos de gênero masculino, no compartilhamento de um número maior (de 4 a 7) de 

informações gerenciais. 

 A única característica a possuir um p-valor dentro do limite aceitável (0,040) foi o 

tempo de experiência dos responsáveis pela GCS nesta área de atuação profissional. Os 

resultados indicam que os profissionais que possuem entre 6 e 10 anos de experiência são os 

que menos compartilhamento de informações com clientes. 
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 Dessa forma, pode-se aceitar parcialmente a hipótese alternativa H4, pois existe uma 

característica do perfil, tempo de experiência, que está significativamente associado com o 

volume de informações compartilhadas.  

4.2.5 Hipótese 5: As características da indústria estão relacionadas ao volume de informações 

gerenciais compartilhadas com os clientes 

Tabela 35 - Características das indústrias x Número de informações compartilhadas com 

clientes 

 Número de informações 

compartilhadas 
 

Fator avaliado 0 – 3 4 – 7 p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 34 (79,1%) 9 (20,9%) 
0,735² 

Não possui pólo industrial 12 (75,0%) 4 (25,0%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

0,018² De 6 a 20 anos 12 (60,0%) 8 (40,0%) 

Acima de 20 anos 30 (90,9%) 3 (9,1%) 

Setor de atividade    

Transformação 34 (77,3%) 10 (22,7%) 
1,000² 

Demais setores 12 (80,0%) 3 (20,0%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 27 (77,1%) 8 (22,9%) 
0,854¹ 

Acima de 500 19 (79,2%) 5 (20,8%) 

País de origem    

Nacional 39 (83,0%) 8 (17,0%) 
0,113² 

Estrangeiro 7 (58,3%) 5 (41,7%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 15 (68,2%) 7 (31,8%) 

0,252² De 16 a 90 milhões por ano 17 (89,5%) 2 (10,5%) 

Acima de 90 milhões por ano 13 (76,5%) 4 (23,5%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 27 (84,4%) 5 (15,6%) 
0,196¹ 

Não 19 (70,4%) 8 (29,6%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

0,076² Diretoria e Gerência 24 (88,9%) 3 (11,1%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 4 (100,0%) 0 (0,0%) 
0,285² 

Compras/Logística/Almoxarifado 15 (65,2%) 8 (34,8%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 Os testes realizados para rejeição ou aceitação da hipótese 5 (tabela 35) relevaram que 

o tempo de existência das indústrias pesquisadas está associado com o volume de informações 

gerenciais compartilhadas com clientes (p-valor de 0,018), indicando que há uma 
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preponderância das indústrias com menos de 20 anos de existência em compartilhar um 

volume maior de informações. 

 Isto implica afirmar que a hipótese alternativa deve ser parcialmente aceita, pois existe 

uma característica que está associada com o número de informações gerenciais 

compartilhadas com clientes. Além disso, há uma tendência (p-valor de 0,076) de associação 

com o posicionamento hierárquico do setor ou área responsável especificamente pela GCS. 

4.2.6 Hipótese 6: As características da indústria estão relacionadas com as informações 

gerenciais mais compartilhadas com os clientes 

Tabela 36 - Características da indústria x Informação compartilhada: Previsões de demanda 

 Previsões de demanda  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 15 (36,6%) 26 (63,4%) 
0,183² 

Não possui pólo industrial 2 (14,3%) 12 (85,7%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 1 (16,7%) 5 (83,3%) 

0,701² De 6 a 20 anos 7 (36,8%) 12 (63,2%) 

Acima de 20 anos 9 (30,0%) 21 (70,0%) 

Setor de atividade    

Transformação 9 (22,0%) 32 (78,0%) 
0,021² 

Demais setores 8 (57,1%) 6 (42,9%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 11 (35,5%) 20 (64,5%) 
0,404¹ 

Acima de 500 6 (25,0%) 18 (75,0%) 

País de origem    

Nacional 16 (36,4%) 28 (63,6%) 
0,143² 

Estrangeiro 1 (9,1%) 10 (90,9%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 6 (28,6%) 15 (71,4%) 

0,674¹ De 16 a 90 milhões por ano 6 (37,5%) 10 (62,5%) 

Acima de 90 milhões por ano 4 (23,5%) 13 (76,5%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 8 (26,7%) 22 (73,3%) 
0,456¹ 

Não 9 (36,0%) 16 (64,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 0 (0,0%) 4 (100,0%) 

0,671² Diretoria e Gerência 8 (32,0%) 17 (68,0%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 2 (50,0%) 2 (50,0%) 
0,602² 

Compras/Logística/Almoxarifado 7 (33,3%) 14 (66,7%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 
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 O setor de atividade das indústrias foi a única característica relacionada 

estatisticamente (0,021) com o compartilhamento de informações de previsão de demanda 

com clientes. As indústrias que fazem parte do setor de transformação são as que mais 

compartilham esse tipo de informações com clientes (tabela 36). 

 Nenhuma das demais características das indústrias se mostrou significativa para o 

compartilhamento deste tipo de informação gerencial, como também não revelou nenhuma 

tendência, p-valor entre 0,050 e 0,100, de associação entre essas variáveis. 

Tabela 37 - Características das indústrias x Informação compartilhada: Retrabalhos 

 Retrabalhos  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 22 (53,7%) 19 (46,3%) 
0,489¹ 

Não possui pólo industrial 9 (64,3%) 5 (35,7%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 3 (50,0%) 3 (50,0%) 

0,576² De 6 a 20 anos 9 (47,4%) 10 (52,6%) 

Acima de 20 anos 19 (63,3%) 11 (36,7%) 

Setor de atividade    

Transformação 25 (61,0%) 16 (39,0%) 
0,238¹ 

Demais setores 6 (42,9%) 8 (57,1%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 16 (51,6%) 15 (48,4%) 
0,419¹ 

Acima de 500 15 (62,5%) 9 (37,5%) 

País de origem    

Nacional 27 (61,4%) 17 (38,6%) 
0,180² 

Estrangeiro 4 (36,4%) 7 (63,6%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 11 (52,4%) 10 (47,6%) 

0,742¹ De 16 a 90 milhões por ano 9 (56,2%) 7 (43,8%) 

Acima de 90 milhões por ano 11 (64,7%) 6 (35,3%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 17 (56,7%) 13 (43,3%) 
0,960¹ 

Não 14 (56,0%) 11 (44,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

0,439² Diretoria e Gerência 14 (56,0%) 11 (44,0%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 3 (75,0%) 1 (25,0%) 
0,604² 

Compras/Logística/Almoxarifado 11 (52,4%) 10 (47,6%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 O segundo tipo de informação gerencial compartilhado com clientes foi o retrabalho 

que ocorre com os produtos ou serviços fornecidos pelas indústrias, conforme tabela 37. As 

proporções de respostas a cada fator avaliado não possui diferenças significativas entre elas 
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que pudessem ser relacionadas com o compartilhamento de informações de retrabalhos. Dessa 

forma, pode-se afirmar que não há nenhuma associação relevante entre as variáveis 

analisadas. 

 

Tabela 38 - Características das indústrias x Informação compartilhada: Variações entre 

orçamento planejado e real 

 Variações entre o orçamento planejado 

e real 
 

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 25 (61,0%) 16 (39,0%) 
0,472¹ 

Não possui pólo industrial 7 (50,0%) 7 (50,0%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 3 (50,0%) 3 (50,0%) 

0,927² De 6 a 20 anos 11 (57,9%) 8 (42,1%) 

Acima de 20 anos 18 (60,0%) 12 (40,0%) 

Setor de atividade    

Transformação 26 (63,4%) 15 (36,6%) 
0,178¹ 

Demais setores 6 (42,9%) 8 (57,1%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 19 (61,3%) 12 (38,7%) 
0,595¹ 

Acima de 500 13 (54,2%) 11 (45,8%) 

País de origem    

Nacional 30 (68,2%) 14 (31,8%) 
0,005² 

Estrangeiro 2 (18,2%) 9 (81,8%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 14 (66,7%) 7 (33,3%) 

0,040¹ De 16 a 90 milhões por ano 5 (31,2%) 11 (68,8%) 

Acima de 90 milhões por ano 12 (70,6%) 5 (29,4%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 19 (63,3%) 11 (36,3%) 
0,396¹ 

Não 13 (52,0%) 12 (48,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

1,000 Diretoria e Gerência 15 (60,0%) 10 (40,0%) 

Outro 1 (100,0%) 0 (0,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 4 (100,0%) 0 (0,0%) 
0,096² 

Compras/Logística/Almoxarifado 9 (42,9%) 12 (57,1%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 Quando buscadas associações significativas entre as características das indústrias com 

o compartilhamento de informações sobre as variações entre o orçamento planejado e o real 

(tabela 38), foram identificadas que os fatores país de origem e faturamento anual são aqueles 

que apresentam p-valor dentro dos valores esperados, 0,005 e 0,040 respectivamente. 
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 As indústrias de origem estrangeira são mais propensas a compartilhar este tipo de 

informação (81,8%), quando comparadas com as que são de origem nacional (31,8%). Em 

relação ao faturamento, as indústrias que faturam entre 16 e 90 milhões de reais por ano são 

as que mais compartilham informações de variações entre o orçamento planejado e o real com 

clientes (68,8%), enquanto que a maioria das que faturam até 16 milhões e as que faturam 

acima de 90 milhões, 66,7% e 70,6 respectivamente, não fazem esse tipo de 

compartilhamento. 

Tabela 39 - Características das indústrias x Informação compartilhada: Avaliação de 

desempenho da cadeia 

 Avaliação de desempenho da cadeia  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 23 (56,1%) 18 (43,9%) 
0,312¹ 

Não possui pólo industrial 10 (71,4%) 4 (28,6%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

0,039² De 6 a 20 anos 7 (36,8%) 12 (63,2%) 

Acima de 20 anos 22 (73,3%) 8 (26,7%) 

Setor de atividade    

Transformação 21 (51,2%) 20 (48,8%) 
0,023¹ 

Demais setores 12 (85,7%) 2 (14,3%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 18 (58,1%) 13 (41,9%) 
0,739¹ 

Acima de 500 15 (62,5%) 9 (37,5%) 

País de origem    

Nacional 27 (61,4%) 17 (38,6%) 
0,739² 

Estrangeiro 6 (54,5%) 5 (45,5%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 13 (61,9%) 8 (38,1%) 

0,814¹ De 16 a 90 milhões por ano 10 (62,5%) 6 (37,5%) 

Acima de 90 milhões por ano 9 (52,9%) 8 (47,1%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 18 (60,0%) 12 (40,0%) 
1,000¹ 

Não 15 (60,0%) 10 (40,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

0,773² Diretoria e Gerência 14 (56,0%) 11 (44,0%) 

Outro 1 (100,0%) 0 (0,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 2 (50,0%) 2 (50,0%) 
1,000² 

Compras/Logística/Almoxarifado 13 (61,9%) 8 (38,1%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 
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 O tempo de existência e o setor de atividade foram as características das indústrias que 

se revelaram associadas significativamente, p-valor de 0,039 e 0,023 respectivamente, com o 

compartilhamento de informações sobre a avaliação de desempenho da cadeia (tabela 39). 

 As indústrias que existem entre 6 e 20 anos são as que mais compartilham este tipo de 

informação com seus clientes (63,2%), proporção significativamente diferente das que 

existem há até 5 anos e acima de 20 anos, 33,3 e 26,7 respectivamente. 

 O setor de atividade das indústrias é um fator associado com o compartilhamento de 

informações sobre a avaliação de desempenho da cadeia com clientes. 48,8% das indústrias de 

transformação compartilham este tipo de informação, enquanto que apenas 14,3% das 

indústrias que fazem parte dos demais setores de atuação realizam esse compartilhamento. 

Tabela 40 - Características das indústrias x Informação compartilhada: Ciclo de tempo 

 Ciclo de Tempo  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 26 (63,4%) 15 (36,6%) 
0,346² 

Não possui pólo industrial  11 (78,6%) 3 (21,4%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 1 (16,7%) 5 (83,3%) 

0,022² De 6 a 20 anos 15 (78,9%) 4 (21,1%) 

Acima de 20 anos 21 (70,0%) 9 (30,0%) 

Setor de atividade    

Transformação 32 (78,0%) 9 (22,0%) 
0,007² 

Demais setores 5 (35,7%) 9 (64,3%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 20 (64,5%) 11 (35,5%) 
0,620¹ 

Acima de 500 17 (70,8%) 7 (29,2%) 

País de origem    

Nacional 29 (65,9%) 15 (34,1%) 
1,000² 

Estrangeiro 8 (72,7%) 3 (27,3%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 11 (52,4%) 10 (47,6%) 

0,206¹ De 16 a 90 milhões por ano 12 (75,0%) 4 (25,0%) 

Acima de 90 milhões por ano 13 (76,5%) 4 (23,5%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 22 (73,3%) 8 (26,7%) 
0,294¹ 

Não 15 (60,00) 10 (40,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 2 (50,0%) 2 (50,0%) 

0,487² Diretoria e Gerência 19 (76,0%) 6 (24,0%) 

Outro 1 (100,0%) 0 (0,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 4 (100,0%) 0 (0,0%) 
0,125² 

Compras/Logística/Almoxarifado 11 (52,4%) 10 (47,6%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 
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 Semelhante ao cruzamento das características das indústrias pesquisadas com o 

compartilhamento de informações sobre a avaliação de desempenho da cadeia, as únicas 

características que se mostraram significativamente associadas com o compartilhamento de 

informações sobre o ciclo de tempo com clientes foram o tempo de existência e o setor de 

atividade, p-valor de 0,022 e 0,007 respectivamente (tabela 40). 

 Porém, de forma diferente se comportaram as proporções de respostas nas categorias 

de cada fator avaliado. As indústrias que mais compartilham esta informação são as que 

existem há até 5 anos (83,3%), enquanto apenas 21,1% das que existem entre 6 e 20 anos e 

30,0% das que estão acima de 20 anos a compartilham. A maioria das indústrias que fazem 

parte dos demais setores de atuação (64,3%), excluindo-se o de transformação, compartilham 

informações sobre o ciclo de tempo de seus produtos e serviços. 

Tabela 41 - Tabela-resumo das características das industrias x Principais informações 

compartilhadas com clientes 

Fator avaliado 

Previsões 

de 

demanda 

Retrabalhos 

Variações 

entre 

orçamento 

real e 

planejado 

Avaliação de 

desempenho 

da cadeia 

Ciclo 

de 

Tempo 

Município 0,183² 0,489¹ 0,472¹ 0,312¹ 0,346² 

Tempo de existência 0,701² 0,576² 0,927² 0,039² 0,022² 

Setor de atividade 0,021² 0,238¹ 0,178¹ 0,023¹ 0,007² 

Número de funcionários 0,404¹ 0,419¹ 0,595¹ 0,739¹ 0,620¹ 

País de origem 0,143² 0,180² 0,005² 0,739² 1,000² 

Faixa de faturamento 0,674¹ 0,742¹ 0,040¹ 0,814¹ 0,206¹ 

Possui Área ou setor de GCS 0,456¹ 0,960¹ 0,396¹ 1,000¹ 0,294¹ 

Posicionamento hierárquico 0,671² 0,439² 1,000 0,773² 0,487² 

Setor responsável 0,602² 0,604² 0,096² 1,000² 0,125² 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 A tabela 41 apresenta um resumo com o p-valor de cada cruzamento realizado entre as 

variáveis, com destaque para aquelas que apresentaram resultado significativamente relevante. 

 Diante dos resultados evidenciados pode-se afirmar que o tempo de existência é um 

fator associado com o compartilhamento de duas informações gerenciais com clientes, a 

avaliação de desempenho da cadeia e o ciclo de tempo. O setor de atividade também está 

estatisticamente associado com as mesmas duas informações compartilhadas e, ainda, com as 

informações sobre previsões de demanda. O país de origem e o faturamento anual são as duas 

características das indústrias que estão significativamente associados com o compartilhamento 

de informações sobre as variações entre o orçamento planejado e o real. 
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 Os resultados apresentados na tabela 43 possibilitam a aceitação parcial da hipótese 

alternativa, pois existem quatro características das indústrias associadas com quatro, das 

cinco, informações de GCS mais compartilhadas com clientes. 

4.2.7 Hipótese 7: Os aspectos do perfil dos responsáveis pela Gestão da Cadeia de 

Suprimentos estão relacionados com o volume de informações gerenciais compartilhadas com 

os fornecedores e operadores logísticos 

Tabela 42 - Perfil do respondente x Número de informações compartilhadas com 

fornecedores e operadores logísticos 

 Número de informações 

compartilhadas 
 

Fator avaliado 0 – 3 4 – 7 p-valor 

Gênero    

Masculino 35 (79,5%) 9 (20,5%) 
0,316 

Feminino 10 (66,7%) 5 (33,3%) 

Área de formação    

Ciências Contábeis 8 (88,9%) 1 (11,1%) 

0,500 

Administração 26 (74,3%) 9 (25,7%) 

Engenharia de produção 2 (100,0%) 0 (0,0%) 

Economia 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Logística 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

Outra 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

Grau de instrução    

Graduação 21 (75,0%) 7 (25,0%) 

1,000 
Especialização 20 (76,9%) 6 (23,1%) 

Técnico 2 (66,7%) 1 (33,3%) 

Outro 2 (100,0%) 0 (0,0%) 

Área de atuação    

Finanças 2 (66,7%) 1 (33,3%) 
0,564 

Suprimentos e Compras 43 (76,8%) 13 (23,2%) 

Tempo de atuação    

Até 5 anos 28 (71,8%) 11 (28,2%) 

0,485 De 6 a 10 anos 7 (77,8%) 2 (22,2%) 

Acima de 10 anos 10 (90,9%) 1 (9,1%) 

Tempo de experiência    

Até 5 anos 13 (61,9%) 8 (38,1%) 

0,017 De 6 a 10 anos 15 (100,0%) 0 (0,0%) 

Acima de 10 anos 17 (73,9%) 6 (26,1%) 

  

De acordo com a tabela 42, construída com a aplicação do Teste Exato de Fisher, 

apenas o tempo de experiência dos responsáveis pela GCS nas indústrias, após os testes 

estatísticos realizados, apresentou um p-valor dentro do limite aceitável para esta pesquisa, 

0,017. Os profissionais com até 5 anos de experiência na área são os que compartilham um 

número maior de informações gerenciais com fornecedores e operadores logísticos, 38,1%. 
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 Embora outros aspectos do perfil dos respondentes não estejam significativamente 

associados com o volume de informações gerenciais compartilhadas com fornecedores e 

operadores logísticos, pode-se admitir que a hipótese alternativa é parcialmente válida por 

existir pelo menos um aspecto do perfil dos responsáveis pela GCS associado de forma 

relevante. 

4.2.8 Hipótese 8: As características da indústria estão relacionadas ao volume de informações 

gerenciais compartilhadas com os fornecedores e operadores logísticos 

Tabela 43 - Característica das indústrias x Número de informações compartilhada com 

fornecedores e operadores logísticos 

 Número de informações 

compartilhadas 
 

Fator avaliado 0 – 3 4 – 7 p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 34 (79,1%) 9 (20,9%) 
0,495² 

Não possui pólo industrial 11 (68,8%) 5 (31,2%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 3 (50,0%) 3 (50,0%) 

0,259² De 6 a 20 anos 15 (75,0%) 5 (25,0%) 

Acima de 20 anos 27 (81,8%) 6 (18,2%) 

Setor de atividade    

Transformação 34 (77,3%) 10 (22,7%) 
0,738² 

Demais setores 11 (73,3%) 4 (26,7%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 28 (80,0%) 7 (20,0%) 
0,416¹ 

Acima de 500 17 (70,8%) 7 (29,2%) 

País de origem    

Nacional 37 (78,7%) 10 (21,3%) 
0,453² 

Estrangeiro 8 (66,7%) 4 (33,3%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 15 (68,2%) 7 (31,8%) 

0,593² De 16 a 90 milhões por ano 15 (78,9%) 4 (21,1%) 

Acima de 90 milhões por ano 14 (82,4%) 3 (17,6%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 25 (78,1%) 7 (21,9%) 
0,716¹ 

Não 20 (74,1%) 7 (25,9%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

1,000² Diretoria e Gerência 21 (77,8%) 6 (22,2%) 

Outro 1 (100,0%) 0 (0,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 4 (100,0%) 0 (0,0%) 
0,545² 

Compras/Logística/Almoxarifado 16 (69,6%) 7 (30,4%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 
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Nenhuma das características das indústrias pesquisadas, após as análises estatísticas, 

mostrou-se associada com o número de informações compartilhadas com fornecedores e 

operadores logísticos (tabela 43). Esse resultado leva a aceitar a hipótese nula de que não 

existem características das indústrias relacionadas com o número de informações 

compartilhadas com estes membros de sua cadeia de suprimentos. 

4.2.9 Hipótese 9: As características da indústria estão relacionadas com as informações 

gerenciais mais compartilhadas com os fornecedores e operadores logísticos 

Tabela 44 - Características das indústrias x Informação compartilhada: Previsões de 

demanda 

 Previsões de demanda  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 15 (36,6%) 26 (63,4%) 
0,183² 

Não possui pólo industrial 2 (14,3%) 12 (85,7%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 1 (16,7%) 5 (83,3%) 

0,701² De 6 a 20 anos 7 (36,8%) 12 (63,2%) 

Acima de 20 anos 9 (30,0%) 21 (70,0%) 

Setor de atividade    

Transformação 9 (22,0%) 32 (78,0%) 
0,021² 

Demais setores 8 (57,1%) 6 (42,9%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 15 (48,4%) 16 (51,6%) 
0,035¹ 

Acima de 500 5 (20,8%) 19 (79,2%) 

País de origem    

Nacional 16 (36,4%) 28 (63,6%) 
0,143² 

Estrangeiro 1 (9,1%) 10 (90,9%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 6 (28,6%) 15 (71,4%) 

0,674¹ De 16 a 90 milhões por ano 6 (37,5%) 10 (62,5%) 

Acima de 90 milhões por ano 4 (23,5%) 13 (76,5%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 8 (26,7%) 22 (73,3%) 
0,456¹ 

Não 9 (36,0%) 16 (64,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 0 (0,0%) 4 (100,0%) 

0,671² Diretoria e Gerência 8 (32,0%) 17 (68,0%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 2 (50,0%) 2 (50,0%) 
0,602² 

Compras/Logística/Almoxarifado 7 (33,3%) 14 (66,7%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 
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O compartilhamento de informações sobre as previsões de demanda com os 

fornecedores e operadores logísticos está significativamente associado com o setor de 

atividade do qual fazem parte, a maioria das indústrias de transformação (78,0%) fazem este 

tipo de compartilhamento de informações, enquanto que apenas 42,9% das indústrias que 

fazem parte dos demais setores o fazem (tabela 44). 

 As indústrias que possuem 500 funcionários ou mais, isto é, as que podem ser 

classificadas como de grande porte, segundo os critérios do IBGE adotados nesta pesquisa 

para determinação do porte das indústrias, são as que mais compartilham informações sobre 

previsões de demanda (79,2%). A maioria (51,6%) das indústrias de médio porte, aquelas que 

possuem entre 100 e 499 funcionários, também compartilham este tipo de informação, porém, 

essa diferença revelou-se significativa na aplicação do Teste Qui-quadrado. 

As demais características das indústrias não resultaram em associações 

estatisticamente significativas com o compartilhamento de informações sobre previsões de 

demanda com fornecedores e operadores logísticos. 
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Tabela 45 - Características das indústrias x Informação compartilhada: Variações entre 

orçamento planejado e real 

 Variações entre orçamento real x 

planejado 
 

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 25 (61,0%) 16 (39,0%) 
0,472¹ 

Não possui pólo industrial 7 (50,0%) 7 (50,0%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 3 (50,0%) 3 (50,0%) 

0,927² De 6 a 20 anos 11 (57,9%) 8 (42,1%) 

Acima de 20 anos 18 (60,0%) 12 (40,0%) 

Setor de atividade    

Transformação 26 (63,4%) 15 (36,6%) 
0,178¹ 

Demais setores 6 (42,9%) 8 (57,1%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 18 (58,1%) 13 (41,9%) 
0,739¹ 

Acima de 500 15 (62,5%) 9 (37,5%) 

País de origem    

Nacional 30 (68,2%) 14 (31,8%) 
0,005² 

Estrangeiro 2 (18,2%) 9 (81,8%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 14 (66,7%) 7 (33,3%) 

0,040¹ De 16 a 90 milhões por ano 5 (31,5%) 11 (68,8%) 

Acima de 90 milhões por ano 12 (70,6%) 5 (29,4%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 19 (63,3%) 11 (36,7%) 
0,396¹ 

Não 13 (52,0%) 12 (48,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

1,000² Diretoria e Gerência 15 (60,0%) 10 (40,0%) 

Outro 1 (100,0%) 0 (0,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 4 (100,0%) 0 (0,0%) 
0,096² 

Compras/Logística/Almoxarifado 9 (42,9%) 12 (57,1%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 Como observado na tabela 45, apenas duas características das indústrias estão 

associadas significativamente com o compartilhamento de informações sobre variações entre 

o orçamento planejado e o real, quais sejam o país de origem do capital e o faturamento anual, 

a primeira com p-valor de 0,005 e a segunda com p-valor de 0,040. 

 81,8% das indústrias de origem estrangeira fazem o compartilhamento deste tipo de 

informação, enquanto que apenas 31,8% das indústrias de origem nacional o fazem. Portanto, 

há uma preponderância significativa das indústrias estrangeiras em relação às nacionais no 

compartilhamento de informações sobre as variações no orçamento. 
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 As indústrias que faturam anualmente entre 16 e 90 milhões de reais, são as que mais 

fazem esse compartilhamento (68,8%). A maioria das indústrias que se encontram nas outras 

duas faixas de faturamento, até 16 milhões e acima de 90 milhões, 66,7% e 70,6% 

respectivamente, não o fazem. 

Tabela 46 - Características das indústrias x Informação compartilhada: Ciclo de tempo 

 Ciclo de Tempo  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 26 (63,4%) 15 (36,6%) 
0,346² 

Não possui pólo industrial 11 (78,6%) 3 (21,4%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 1 (16,7%) 5 (83,3%) 

0,022² De 6 a 20 anos 15 (78,9%) 4 (21,1%) 

Acima de 20 anos 21 (70,0%) 9 (30,0%) 

Setor de atividade    

Transformação 32 (78,0%) 9 (22,0%) 
0,007² 

Demais setores 5 (35,7%) 9 (64,3%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 19 (61,3%) 12 (38,7%) 
0,927¹ 

Acima de 500 15 (62,5%) 9 (37,5%) 

País de origem    

Nacional 29 (65,9%) 15 (34,1%) 
1,000² 

Estrangeiro 8 (72,7%) 3 (27,3%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 11 (52,4%) 10 (47,6%) 

0,206¹ De 16 a 90 milhões por ano 12 (75,0%) 4 (25,0%) 

Acima de 90 milhões por ano 13 (76,5%) 4 (23,5%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 22 (73,3%) 8 (26,7%) 
0,294¹ 

Não 15 (60,0%) 10 (40,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 2 (50,0%) 2 (50,0%) 

0,487² Diretoria e Gerência 19 (76,0%) 6 (24,0%) 

Outro 1 (100,0%) 0 (0,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 4 (100,0%) 0 (0,0%) 
0,125² 

Compras/Logística/Almoxarifado 11 (52,4%) 10 (47,6%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 O tempo de existência da indústria e o seu setor de atividade foram as únicas 

características associadas com o compartilhamento de informações sobre o ciclo de tempo e 

seus produtos ou serviços com seus fornecedores e operadores logísticos (tabela 46), 

resultando em p-valor de 0,022 e 0,007 respectivamente. 

 As indústrias que estão em atividade há até 5 anos são as que mais compartilham esta 

informação gerencial (83,3%). A maioria das indústrias que estão alocadas nas outras duas 
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faixas, de 6 a 20 anos e acima de 20 anos, não praticam o compartilhamento de informações 

sobre ciclo de tempo, 78,9% e 70,0%, respectivamente. 

Tabela 47 - Características das indústrias e Informação compartilhada: Retrabalhos 

 Retrabalhos  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 22 (53,7%) 19 (46,3%) 
0,489¹ 

Não possui pólo industrial 9 (64,3%) 5 (35,7%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 3 (50,0%) 3 (50,0%) 

0,576² De 6 a 20 anos 9 (47,4%) 10 (52,6%) 

Acima de 20 anos 19 (63,3%) 11 (36,7%) 

Setor de atividade    

Transformação 25 (61,0%) 16 (39,0%) 
0,238¹ 

Demais setores 6 (42,9%) 8 (57,1%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 19 (61,3%) 12 (38,7%) 
0,681¹ 

Acima de 500 16 (66,7%) 8 (33,3%) 

País de origem    

Nacional 27 (61,4%) 17 (38,6%) 
0,180² 

Estrangeiro 4 (36,4%) 7 (63,6%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 11 (52,4%) 10 (47,6%) 

0,742¹ De 16 a 90 milhões por ano 9 (52,6%) 7 (43,8%) 

Acima de 90 milhões por ano 11 (64,7%) 6 (35,3%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 17 (56,7%) 13 (43,3%) 
0,960¹ 

Não 14 (56,0%) 11 (44,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

0,439² Diretoria e Gerência 14 (56,0%) 11 (44,0%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 3 (75,0%) 1 (25,0%) 
0,604² 

Compras/Logística/Almoxarifado 11 (52,4%) 10 (47,6%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

 Os cruzamentos da tabela 47, características das indústrias com o compartilhamento de 

informações sobre retrabalhos com fornecedores e operadores logísticos, não resultaram em 

nenhuma associação significativa estatisticamente. Portanto, nenhum dos fatores avaliados 

nesta pesquisa indicou existência de associação com a prática deste tipo de compartilhamento 

de informação. 
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Tabela 48 - Características das indústrias x Informação compartilhada:  Custos dos 

produtos e serviços 

 Informações sobre custos de produtos  

Fator avaliado Não Sim p-valor 

Município    

Possui pólo industrial 29 (70,7%) 12 (29,3%) 
0,742² 

Não possui pólo industrial 9 (64,3%) 5 (35,7%) 

Tempo de existência    

Até 5 anos 3 (50,0%) 3 (50,0%) 

0,533² De 6 a 20 anos 13 (68,4%) 6 (31,6%) 

Acima de 20 anos 22 (73,3%) 8 (26,7%) 

Setor de atividade    

Transformação 28 (68,3%) 13 (31,7%) 
1,000² 

Demais setores 10 (71,4%) 4 (28,6%) 

Número de funcionários    

De 100 a 499 15 (48,1%) 16 (51,6%) 
0,008¹ 

Acima de 500 20 (83,3%) 4 (16,7%) 

País de origem    

Nacional 30 (68,2%) 14 (31,8%) 
1,000² 

Estrangeiro 8 (72,7%) 3 (27,3%) 

Faixa de faturamento    

Até 16 milhões por ano 10 (47,6%) 11 (52,4%) 

0,024¹ De 16 a 90 milhões por ano 14 (87,5%) 2 (12,5%) 

Acima de 90 milhões por ano 13 (76,5%) 4 (23,5%) 

Área ou setor de GCS    

Sim 22 (73,3%) 8 (26,7%) 
0,456¹ 

Não 16 (64,0%) 9 (36,0%) 

Posicionamento hierárquico    

Presidência e Vice-Presidência 3 (75,0%) 1 (25,0%) 

0,305² Diretoria e Gerência 19 (76,0%) 6 (24,0%) 

Outro 0 (0,0%) 1 (100,0%) 

Setor responsável    

Administrativo/Financeiro/Contabilidade 3 (75,0%) 1 (25,0%) 
1,000² 

Compras/Logística/Almoxarifado 13 (61,9%) 8 (38,1%) 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

De acordo com a tabela 48, o número de funcionários empregados nas indústrias 

mostrou-se ser associado com o compartilhamento de informações de custos de produtos com 

fornecedores e operadores logísticos, com um p-valor de 0,008. Da mesma forma como a 

faixa de faturamento anual dessas indústrias, que resultou em um p-valor de 0,024. 

Os resultados indicam que a maioria das indústrias de médio porte (51,6%) 

compartilham este tipo de informação. Enquanto que a maioria das indústrias de grande porte 

(83,3%) não o fazem. Essa diferença estatisticamente relevante leva a considerar que as 

indústrias que tem entre 100 e 499 funcionários são mais propensas a fazerem esse 

compartilhamento de informação gerencial. 
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Não foram encontradas associações significativas entre as outras características das 

indústrias e o compartilhamento de informações sobre custos de produtos com os 

fornecedores e operadores logísticos das indústrias que fizeram parte da amostra desta 

pesquisa. 

Tabela 49 - Tabela-resumo das características das indústrias x principais informações 

compartilhadas com fornecedores e operadores logísticos 

Fator avaliado 

Previsões 

de 

demanda 

Variações 

entre 

orçamento 

real e 

planejado 

Ciclo de 

Tempo 
Retrabalhos 

Informações 

sobre custos 

dos 

produtos 

Município 0,183² 0,472¹ 0,346² 0,489¹ 0,742² 

Tempo de existência 0,701² 0,927² 0,022² 0,576² 0,533² 

Setor de atividade 0,021² 0,178¹ 0,007² 0,238¹ 1,000² 

Número de funcionários 0,035¹ 0,739¹ 0,927¹ 0,681¹ 0,008¹ 

País de origem 0,143² 0,005² 1,000² 0,180² 1,000² 

Faixa de faturamento 0,674¹ 0,040¹ 0,206¹ 0,742¹ 0,024¹ 

Possui Área ou setor de GCS 0,456¹ 0,396¹ 0,294¹ 0,960¹ 0,456¹ 

Posicionamento hierárquico 0,671² 1,000² 0,487² 0,439² 0,305² 

Setor responsável 0,602² 0,096² 0,125² 0,604² 1,000² 

¹ p-valor obtido através do Teste Qui-quadradro 

² p-valor obtido através do Teste Exato de Fisher 

A tabela 49 destaca o p-valor de todos os cruzamentos realizados entre as 

características das indústrias pesquisadas e as informações gerenciais compartilhadas com 

maior frequência. Através dela é possível observar quais características estão associadas com 

algum tipo de informação compartilhada. 

O tempo de existência da indústria está associado apenas para o compartilhamento de 

informações a respeito do ciclo de tempo dos produtos e serviços oferecidos. O setor de 

atividade implica no compartilhamento de informações a cerca das previsões de demanda e 

também do ciclo de tempo. O número de funcionários está associado ao compartilhamento de 

informações sobre previsões de demanda e sobre os custos dos produtos. O país de origem do 

capital está associado apenas ao compartilhamento de informações sobre variações entre o 

orçamento planejado e o real. A faixa de faturamento está relacionada ao compartilhamento 

de informações sobre as variações no orçamento e custos dos produtos. 

Os resultados observados nesta hipótese possibilitam afirmar que o Open-Book 

Accounting (compartilhamento de informações sobre custos dos produtos) não está associado 

ao país de origem como afirmado por Kajuter e Kulmala (2005) e Hoffjan e Kruse (2006). 

Uma vez que o seu resultado estatístico apresentou um p-valor de 1,000, demonstrando que 
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não há qualquer relação entre variáveis, isto é, as proporções de empresas nacionais e 

estrangeiras que realizam essa prática são estatisticamente semelhantes. 

 Estes cruzamentos, destacados na tabela 52, levam a aceitação parcial da hipótese 

alternativa de que existem características das indústrias relacionadas com as informações mais 

compartilhadas com fornecedores e operadores logísticos.  
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5 CONCLUSÃO  

5.1 Conclusão 

 A competitividade empresarial e a preocupação crescente por geração de resultados 

cada vez mais positivos, modificou o cenário de atuação das empresas. Como a própria 

literatura afirma, todas as empresas atuais fazem parte de alguma cadeia de suprimentos, até 

mesmo quando não reconhecem a sua importância. Portanto, a integração entre os elos desta 

cadeia devem ser fortalecidos e cooperarem entre si. 

 Para a otimização dos recursos disponíveis de cada empresa da cadeia e, 

consequentemente também, para a obtenção de uma vantagem competitiva, as empresas 

devem desenvolver práticas conjuntas que proporcionem esse resultado almejado.  

A GCS embora seja amplamente defendida na literatura, como capaz de gerar 

benefícios econômicos para as empresas que se organizam em cadeia e adotam suas práticas, 

as pesquisas nacionais sobre o tema ainda são escassas, principalmente na área das Ciências 

Contábeis. Essa realidade demonstra um novo campo de descobertas e de atuação dos 

profissionais da contabilidade. 

Uma das práticas mais comuns de GCS é a Contabilidade Interorganizacional, que tem 

por principal objetivo o compartilhamento de informações sobre a gestão da cadeia com todos 

os seus elos. Essa comunicação facilita a implementação das demais práticas de GCS e, 

principalmente, proporcionam um ambiente de ajuda mútua e de busca de resultados 

vantajosos que se distribuam por toda a cadeia. 

A presente pesquisa visou identificar, a partir de aplicação de questionários, se existe 

associação entre os aspectos do perfil dos responsáveis pela GCS e das características das 

indústrias de médio e grande porte instaladas na RMR e as principais práticas de GCS e 

Contabilidade Interorganizacional adotadas. 

Os dados coletados e trabalhados, inicialmente através da análise descritiva, 

permitiram conhecer os aspectos dos responsáveis pela GCS e características das indústrias, 

identificando as categorias prevalentes. E, identificar quais são as práticas de GCS e 

Contabilidade Interorganizacional adotadas. 

Em cumprimento ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, foram identificadas 

os aspectos dos responsáveis pela GCS. As categorias com prevalência significativa dentro 
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dos aspectos do perfil dos responsáveis pela GCS indicaram que geralmente os que exercem 

essa função são do gênero masculino, possuem formação superior em administração e que 

atuam nas indústrias pesquisadas nas áreas de suprimentos e compras há menos de 5 anos, 

embora já possuem experiência nesta área há mais tempo. 

Quanto à identificação das características das indústrias, segundo objetivo específico 

desta pesquisa, as categorias com prevalência significativa permitiram identificar que a 

maioria é de origem nacional, está instalada em algum dos quatro pólos indústrias da RMR, 

faz parte do setor econômico de transformação, existe há mais de 20 anos. Considerando o 

critério adotado para determinação do porte das indústrias e seleção da amostra, participaram 

desta pesquisa, 59 indústrias, sendo 35 de médio porte e 24 de grande porte. 

Em relação ao conhecimento das práticas de GCS, quanto ao seu número e 

identificação, terceiro objetivo específico desta pesquisa, foi possível determinar que o 

número de práticas adotadas pelas indústrias da RMR, está em uma faixa de 4 a 7 práticas. As 

práticas mais recorrentes são a Contabilidade Interorganizacional, Gestão Logística, Processo 

Orçamentário Conjunto, Coordenação de Planos de Longo Prazo e Terceirização, que em seu 

conjunto representaram 51,5% do total da frequência observada. 

Confirmando as indicações da literatura, a prática mais comum observada foi a 

Contabilidade Interorganizacional (Compartilhamento de Informações), que é adotada por 55 

das 59 indústrias que participaram da pesquisa (93,22%), demonstrando através deste 

resultado que as indústrias se cooperam trocando informações necessárias à GCS. Este 

resultado foi de grande relevância para a continuidade desta pesquisa, uma vez que havia o 

objetivo também de realizar um levantamento dos principais tipos de informações 

compartilhadas. 

O levantamento da quantidade e tipos de informações compartilhadas na cadeia, 

realizado para atendimento do quarto objetivo específico, segregou quanto a perspectiva das 

indústrias com seus clientes e também com seus fornecedores e operadores logísticos. Em 

ambos os casos as indústrias compartilham, em sua maioria (acima de 75%), entre 0 e 3 tipos 

de informações. As principais informações compartilhadas com os clientes foram Previsões 

de demanda, Retrabalhos, Variação entre o orçamento planejado e real, Avaliação de 

desempenho da cadeia e Ciclo de tempo. Não houve muita diferença nos resultados 

encontrados, em relação aos fornecedores e operadores logísticos. Dentre as cinco principais 



105 
 

 
 

informações só apareceu a Avaliação de desempenho da cadeia, que foi substituída pelas 

Informações de custos de produtos. 

Cabe-se destacar que embora a Contabilidade Interorganizacional seja algo constante 

nas indústrias, o compartilhamento de informações de cunho financeiro ainda são poucas 

quando comparadas aos demais tipos de informações. A variação entre o orçamento planejado 

e real foi a única que esteve presente entre as cinco principais informações compartilhadas 

com clientes e fornecedores chave e operadores logísticos. 

As formas mais comuns de viabilização da Contabilidade Interorganizacional são 

através de e-mails e reuniões presenciais. Porém, este compartilhamento de informações 

acontece, na maioria das indústrias, diariamente com os clientes (30,9%), muito embora não 

exista uma prevalência significativa, tendo em vista que as demais indústrias se distribuíram 

nas demais periodicidades. Ao mesmo tempo, identificou-se que na maioria dos casos 

(32,7%), não há uma periodicidade regular no compartilhamento de informações com 

fornecedores e operadores logísticos. 

Após os levantamentos dos dados e das análises descritivas, buscou-se o cumprimento 

do quinto objetivo específico desta pesquisa. Para testar as hipóteses derivadas foram 

aplicados os testes estatísticos Qui-Quadrado e Exato de Fisher, que foram em seguida 

analisados e apresentados os seus resultados. 

A primeira hipótese testada que visava identificar possíveis associações entre os 

aspectos do perfil dos responsáveis pela GCS nas indústrias com o número de práticas de 

GCS revelou que apenas o tempo de experiência do profissional está associado. Os resultados 

mostram que os profissionais com menor tempo de experiência são os que mais adotam essas 

práticas. Este resultado pode levar a ideia de que os novos profissionais estão mais propensos 

a implementar mais práticas de GCS, talvez por se tratar de uma temática que vem se 

difundindo gradativamente no mundo nas últimas duas décadas e revelando seus benefícios. 

Portanto, considerou-se afirmar que a hipótese deve ser parcialmente aceita, tendo em vista 

que apenas um dos seis aspectos apresentou resultado significativo. 

A segunda hipótese apresentou três características das indústrias que estão associadas 

significativamente com o número de práticas de GCS adotadas, as quais foram o Tempo de 

existência, a Faixa de faturamento e o Setor responsável pela GCS. Revelando que as 

indústrias que possuem entre 6 e 20 anos de existência, que faturam acima de 90 milhões por 

ano (grandes indústrias, sendo critérios do BNDES) e que delegam a responsabilidade da 
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GCS aos setores de compras, logística e almoxarifado são as que adotam o maior número de 

práticas. Por terem sido identificadas três características associadas significativamente, foi 

parcialmente aceita a hipótese. 

A terceira hipótese testou se haviam características das indústrias que estivessem 

associadas com as cinco principais práticas de GCS identificadas neste estudo. Algumas 

características se demonstraram associadas com três das principais práticas. Foram elas, o 

Tempo de existência com a Gestão logística e a Terceirização; o Número de funcionários 

também com a Gestão logística; e, o Pais de origem que está associado com a Coordenação de 

planos de longo prazo e a Terceirização. Tendo em vista que das nove características das 

indústrias apenas três revelaram associação com também três das cinco principais práticas de 

GCS, admitiu-se que a hipótese deveria ser parcialmente aceita. 

A quarta hipótese derivada, que buscou a identificação de aspectos do perfil dos 

responsáveis pela GCS com o número de informações compartilhadas com clientes, revelou 

que apenas o tempo de experiência estava associado significativamente. Novamente, como na 

primeira hipótese, os profissionais com menor tempo de experiência na área são os mais 

propensos a adoção de novas práticas e interação com seus clientes. Desta forma, novamente 

aceitou-se parcialmente a hipótese. 

A quinta hipótese investigou se as características das indústrias estavam associadas 

também com o número de informações compartilhadas com os clientes. Apenas o seu Tempo 

de existência, possibilitou uma associação significativa. Isto é, as indústrias que existem entre 

6 e 20 anos são as que mais compartilham informações com clientes. A hipótese, portanto, foi 

parcialmente aceita. 

A sexta hipótese testou as associações entre as características das indústrias e os cinco 

principais tipos de informações compartilhadas com clientes. Destacaram-se, o Tempo de 

existência associado com o compartilhamento de informações sobre a Avaliação de 

desempenho da cadeia e Ciclo de tempo; o Setor de atividade, com o compartilhamento sobre 

Previsões de demanda e também sobre a Avaliação de desempenho da cadeia e Ciclo de 

tempo; o País de origem e a Faixa de faturamento mostraram-se associadas ao 

compartilhamento de informações sobre Variações entre o orçamento planejado e real. Como 

não foi encontrada associação de nenhuma característica com o compartilhamento de 

informações sobre Retrabalhos e as demais características não foram associadas aos demais 

tipos de informação, a hipótese também foi aceita parcialmente. 
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A sétima hipótese foi construída de forma semelhante a quarta, porém, desta vez 

relacionando-se com o número de informações compartilhadas com os fornecedores 

operadores logísticos. Semelhante ao resultado citada, o único aspecto do perfil dos 

responsáveis pela GCS associado significativamente foi o tempo de experiência, também 

mostrando que os que possuem menos tempo de experiência são os que mais compartilham 

informações com esses outros elos da cadeia. 

A oitava hipótese testada revelou que não há nenhuma característica das indústrias que 

esteja significativamente associada com o número de informações compartilhadas com 

fornecedores e operadores logísticos. Portanto, esta hipótese foi rejeitada. 

A nona e hipótese testada identificou as características das indústrias que estão 

significativamente associadas com as principais informações compartilhadas com 

fornecedores e operadores logísticos. As características associadas foram, Tempo de 

existência com informações sobre o Ciclo de tempo; Setor de atividade com Previsões de 

demanda e Ciclo de tempo; Número de funcionários com Previsões de demanda e 

Informações sobre custos dos produtos; País de origem com Variações entre o orçamento 

planejado e real; e, Faixa de faturamento com também informações sobre variações entre o 

orçamento planejado e real e Informações sobre custos dos produtos. 

Com base nos resultados dos testes estatísticos realizados nas hipóteses derivadas, 

pode-se afirmar que a hipótese geral desta pesquisa, de que existe associação entre as 

características dos responsáveis pela GCS e das indústrias da RMR com as práticas de GCS e 

Contabilidade Interorganizacional, deve ser aceita, pois apenas uma das hipóteses derivadas 

foi rejeitada e as associações significativas foram reveladas. 

Portanto, em cumprimento ao objetivo geral deste estudo, pode-se afirmar que o tempo 

de experiência dos responsáveis pela GCS está associado ao número de práticas de GCS 

adotadas e de informações compartilhadas com clientes e fornecedores chave e operadores 

logísticos. Semelhantemente revelou-se o tempo de existência das indústrias, que está 

associado com o número de práticas de GCS adotadas e de informações compartilhadas com 

clientes chave, bem como com algumas das principais práticas de GCS e Contabilidade 

Interorganizacional. 

Outras associações foram observadas neste estudo, as características das indústrias 

(setor de atividade, número de funcionários, país de origem e faixa de faturamento) 
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mostraram-se relacionadas a adoção de algumas das principais práticas de GCS e 

Contabilidade Interorganizacional. 

5.2 Limitações da Pesquisa 

 A pesquisa limita-se por ter utilizado uma amostra não probabilística, considerando o 

critério de acessibilidade, o que inviabiliza a generalização dos resultados encontrados para o 

universo das indústrias instaladas na RMR. Ao mesmo tempo, sua delimitação de espaço não 

permitiu investigar outras empresas que, embora instaladas na RMR, tinham a sua GCS 

realizada pela matriz ou empresa contratada, situada em outro estado brasileiro. 

Destaca-se ainda como principal limitação deste estudo, a ausência de estudos 

nacionais e internacionais semelhantes que permitam a comparação e discussão dos 

resultados. 

5.3 Sugestões para Pesquisas Futuras 

Inicialmente, sugere-se que pesquisas futuras ampliem a amostra, permitindo que os 

resultados possam ser generalizados, e expandam o seu campo de aplicação de questionários, 

para que seja identificada a realidade de indústrias de outras regiões do Brasil e, 

consequentemente, a realização de comparações entre elas. 

Outra sugestão apresentada é a de realizar um estudo longitudinal das práticas de GCS 

e Contabilidade Interorganizacional adotadas pelas indústrias da RMR, tornando possível 

identificar mudanças no comportamento delas. 

Alguns autores estrangeiros citam dificuldades para a adoção das práticas de GCS e 

Contabilidade Interorganizacional, as quais poderiam ser investigadas nas empresas 

brasileiras de forma que se confirme a tendência mundial ou se encontre uma realidade 

diferente que rejeite sua extensão ao Brasil. 

 Novas pesquisas podem, ainda, ser realizadas visando a identificação dos benefícios 

percebidos pelos responsáveis pela GCS a partir da adoção dessas práticas. Bem como, 

consultar profissionais e acadêmicos de Ciências Contábeis sobre o seu conhecimento acerca 

do tema de GCS e Contabilidade Interorganizacional. 
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 Por tratar-se de um tema ainda pouco discutido no Brasil, muitas pesquisas ainda 

podem e devem ser realizadas para que os profissionais e acadêmicos das Ciências Contábeis 

percebam o seu papel na GCS e supram a necessidade de comprovações de sua aplicação 

neste campo de atuação. 
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APÊNDICE I 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

 

Venho através desta carta, inicialmente informar a V. Sa. que, como parte do meu programa de 

mestrado, estou realizando uma pesquisa junto às indústrias instaladas na Região Metropolitana de 

Recife com o objetivo de verificar quais são as práticas de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e 

Contabilidade Interorganizacional que estão sendo aplicadas e adicionalmente quais fatores são 

responsáveis pela não adoção plena destas. 

Neste sentido, venho respeitosamente solicitar a vossa colaboração no sentido de responder ao 

questionário da pesquisa, clicando no link abaixo: 

 

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

O seu preenchimento demandará, aproximadamente, apenas 10 minutos de seu tempo. 

Salientamos que os dados serão tratados com o devido sigilo. Para garantir a confidencialidade 

das respostas o questionário não possui questões que permitam a identificação do respondente ou da 

empresa. 

Caso deseje obter minhas referências, o telefone da secretaria do Mestrado Acadêmico em 

Ciências Contábeis da UFPE é o seguinte: (81) 2126-8911. 

Os resultados da pesquisa serão disponibilizados na internet no site do programa e será 

enviado o link para acesso a todos os gestores convidados a participar deste estudo. Esperamos que os 

resultados venham contribuir para uma reflexão a respeito da adoção de práticas que contribuam para a 

otimização do gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

 Desde já, agradeço a atenção e colaboração e coloco-me a disposição para quaisquer 

esclarecimentos através dos telefones: (81) 3266-7111 / (81) 8792-1195. 

 

 

 

Leandro da Costa Lopes 

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - UFPE 

 

  

 

P  P G - C C 

MESTRADO 
EM CONTABILIDADE 
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APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
Este questionário destina-se ao levantamento de dados junto aos gestores da unidade de Controladoria em 

indústrias instaladas na Região Metropolitana de Recife, com o objetivo de identificar as práticas de 

gerenciamento da cadeia de suprimentos e contabilidade interorganizacional adotadas. 

 

SEÇÃO 1 - PERFIL DO RESPONDENTE 

 

1. Gênero: 

1 (     ) Masculino 2 (     ) Feminino 

 

2. Área de formação:  
1 (     ) Ciências Contábeis 

2 (     ) Administração 

3 (     ) Engenharia de Produção 

4 (     ) Economia 

5 (     ) Logística 

6 (     ) Outra: ______________ 

 

3. Grau de instrução:  

1 (     ) Graduação 

2 (     ) Especialização 

3 (     ) Mestrado 

4 (     ) Doutorado 

5 (     ) Técnico 

6 (     ) Outro: _____________ 

4. Cargo:  
1 (     ) Controller 

2 (     ) Contador 

3 (     ) Gestor Financeiro 

4 (     ) Gestor de Suprimentos 

5 (     ) Gestor de Compras 

6 (     ) Outro: _____________ 

  

5. Tempo que atua no cargo: ________ anos 

 

6. Tempo de experiência profissional na área: ________ anos 

 

 

SEÇÃO 2 - CARCATERÍSTICAS DA EMPRESA 

 

7. Município: 

1 (     ) Abreu e Lima 

2 (     ) Cabo de Sano Agostinho 

3 (     ) Escada 

4 (     ) Goiana 

5 (     ) Igarassu 

6   (     ) Ipojuca 

7   (     ) Itapissuma 

8   (     ) Jaboatão dos Guararapes 

9   (     ) Moreno 

10 (     ) Olinda 

11 (     ) Paulista 

12 (     ) Recife 

13 (     ) São Lourenço 

14 (     ) Sirinhaém 

 

8. Tempo de vida da empresa: ________ anos 

 

9. Setor de atividade: 

1 (     ) Extrativista 

2 (     ) Transformação 

3 (     ) Eletricidade e Gás 

4 (     ) Água, Esgoto, Atividades de gestão de resíduos 

            e descontaminação 

5 (     ) Construção 

6 (     ) Comércio; Reparação de veículos automotores 

            e motocicletas 

7 (     ) Alojamento e Alimentação 

8 (     ) Informação e Comunicação 

 

10. Número de funcionários: __________ 

 

11. País de origem do capital da empresa: __________________________________________________ 

 

12. Faixa de faturamento: 

1 (     ) Até 2,4 milhões por ano 

2 (     ) De 2,4 a 16 milhões por ano 

3 (     ) De 16 a 90 milhões por ano 

4 (     ) De 90 a 300 milhões por ano 

5 (     ) Acima de 300 milhões por ano 

 

13. Existe uma área ou setor na sua organização especificamente voltado para a Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (Supply Chain Management)? 

1 (     ) Sim (se você marcou essa opção passe para a questão 11.1) 

2 (     ) Não (se você marcou essa opção passe para a questão 11.2) 
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13.1 Havendo uma área de gestão da cadeia de suprimentos em sua empresa, qual é o 

posicionamento hierárquico que esta se enquadra (após respondê-la passe para a questão 12): 

1 (     ) Presidência 

2 (     ) Vice-Presidência 

3 (     ) Diretoria 

4 (     ) Gerência 

5 (     ) Outro 

 

13.2 Caso não haja uma área ou setor específico, quem desenvolve essa gestão? 
1 (     ) Compras 

2 (     ) Financeiro 

3 (     ) Contabilidade 

4 (     ) Administrativo 

5 (     ) Logística 

6 (     ) Almoxarifado 

7 (     ) Outro: _______ 

 

 

 

SEÇÃO 3 - PRÁTICAS DE GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

14. Assinale com x as atividades que estão dentro da sua estrutura de gestão da cadeia de suprimentos 

(você pode marcar mais de uma atividade): 

1   (     ) Terceirização 

2   (     ) Planej. e Desenv. de novos produtos 

3   (     ) Compartilhamento de tecnologia 

4   (     ) Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

5   (     ) Custeio Alvo 

6   (     ) Custo da Qualidade 

7   (     ) Compartilhamento de informações 

8   (     ) Processo orçamentário conjunto 

9   (     ) Coordenação de planos de longo prazo 

10 (     ) Custo Total de Propriedade (TCO) 

11 (     ) Estoque Gerido pelo Fabricante (VMI) 

12 (     ) Estoque Gerido pelo Distribuidor (DMI) 

13 (     ) Engenharia Reversa 

14 (     ) Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) 

15 (     ) Markup Reverso 

16 (     ) Análise da Cadeia de Valor 

17 (     ) Gestão Logística 

18 (     ) Outras: ___________________________ 

 

 

 

SEÇÃO 4 - COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS COM CLIENTES 

 

17. Assinale com x o tipo de informação compartilhada (você pode marcar mais de uma informação): 

1   (     ) Variações entre o orçamento planejado e real 

2   (     ) Taxa de rendimento padrão (lucro) 

3   (     ) Retrabalhos 

4   (     ) Ciclo de tempo 

5   (     ) Informações de custos de produtos 

6   (     ) Demonstrações Contábeis projetadas 

7   (     ) Avaliação de desempenho da cadeia 

8   (     ) Previsões de demanda 

9   (     ) Outras: ______________________________ 

 

18. Assinale com x a forma de compartilhamento de informações com clientes (você pode marcar mais de 

uma opção): 

1   (     ) Telefone 

2   (     ) E-mail 

3   (     ) Reuniões 

4   (     ) Sistema Informatizado Integrado 

5   (     ) Relatórios impressos 

6   (     ) Outras: ____________________________ 

 

19. Assinale com x a periodicidade do compartilhamento de informações com clientes: 

1   (     ) Diariamente 

2   (     ) Semanalmente 

3   (     ) Mensalmente 

4   (     ) Na fase contratual 

5   (     ) Periodicidade irregular 

 

 

 

SEÇÃO 5 - COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS COM FORNECEDORES E 

OPERADORES LOGÍSTICOS 

 

20. Assinale com x o tipo de informação compartilhada (você pode marcar mais de uma informação): 

1   (     ) Variações entre o orçamento planejado e real 

2   (     ) Taxa de rendimento padrão (lucro) 

3   (     ) Retrabalhos 

4   (     ) Ciclo de tempo 

5   (     ) Informações de custos de produtos 

6   (     ) Demonstrações Contábeis projetadas 

7   (     ) Avaliação de desempenho da cadeia 

8   (     ) Previsões de demanda 

9   (     ) Outras: ______________________________ 
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21. Assinale com x a forma de compartilhamento de informações com fornecedores e operadores logísticos 

(você pode marcar mais de uma opção): 

1   (     ) Telefone 

2   (     ) E-mail 

3   (     ) Reuniões 

4   (     ) Sistema Informatizado Integrado 

5   (     ) Relatórios impressos 

6   (     ) Outras: ____________________________ 

 

22. Assinale com x a periodicidade do compartilhamento de informações com fornecedores e operadores 

logísticos: 

1   (     ) Diariamente 

2   (     ) Semanalmente 

3   (     ) Mensalmente 

4   (     ) Na fase contratual 

5   (     ) Periodicidade irregular 

 


