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RESUMO 

 

A colaboração é uma das atividades que as empresas buscam para alcançar melhor 

desempenho. Há uma série de elementos que constituem o processo colaborativo e 

influenciam diretamente no seu resultado. No caso de projetos de máquinas a 

colaboração de ocorre de forma integrada entre diversos agentes: um fornecedor de 

tecnologia trabalha de forma colaborativa com um fabricante de máquina para 

produzir uma solução que atenda a necessidade de um cliente final. Com relação 

aos elementos facilitadores dessa colaboração há uma extensa literatura sobre o 

tema. Entretanto não há referência a modelos de colaboração em projetos de 

máquinas, tampouco em projetos de máquinas onde empresas de diferentes 

camadas da cadeia de suprimentos estão envolvidas.  Sendo assim, o objetivo desta 

dissertação é propor um modelo teórico-empírico de elementos facilitadores da 

colaboração interorganizacional em um projeto de integração máquinas.  Para isso o 

presente trabalho conduziu uma pesquisa qualitativa através do estudo de dois 

casos, iniciado a partir de uma revisão bibliográfica, passando por uma entrevista 

semiestruturada com um especialista na área de gestão de projetos de máquinas. E, 

por fim validando o modelo teórico conceitual das relações, a partir da analise do 

conteúdo de entrevistas com cinco profissionais envolvidos diretamente em casos de 

colaboração em projetos de máquinas, análise da documentação e observação 

participante dos respectivos casos. Os achados demonstraram a importância de 

determinados fenômenos para a satisfação das empresas com os resultados obtidos 

nos projetos. As conclusões destacam a importância de fatores como o engajamento 

de pessoas, planejamento conjunto, congruência de objetivos, o uso de tecnologias 

para comunicação e integração, confiança e compartilhamento de informações 

nesses processos. E, através do modelo teórico-empírico foi possível apresentar 

uma estrutura das variáveis facilitadoras que contribuem para esse resultado. 

 

Palavras-chave: Colaboração. Cadeia de suprimentos. Projeto de máquinas.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Collaboration is an instrument that companies seek to achieve better performance.  

In this regard, there are several elements that make up the collaborative process and 

directly influence its outcome. In machine building collaboration, collaboration takes 

place integratedly between different agents, presenting an unconventional shape if 

compared to a traditional supply chain: a technology supplier works collaboratively 

with a machine manufacturer to produce a solution that meets the needs of a 

customer. Regarding the enablers of this collaboration, there is an extensive 

literature about it. However, there is no reference to collaboration models in machine 

buildings, not either in machine buildings which companies from different layers of 

the supply chain are involved. Thus, the  dissertation's objective is to propose a 

theoretical-empirical framework of  interorganizational collaboration's enablers in a 

machine building projects. Therefore this work conducted a qualitative research 

through a case study, initiated from a bibliographic review, going through a semi-

structured interview with a specialist in the machine project management. Finally, 

validating the theoretical-conceptual framework of the relationships based on content 

analysis of interviews with professionals directly involved in  collaboration's cases in 

machine buildings, documentation analysis and participant observation of the 

respective cases. The findings shows the importance of certain events for the 

companies' satisfaction with the results obtained in the projects. The conclusions 

highlight the importance of factors like peolpe engagement, joint planning, goals 

congruence, use of  communication and integration technologies, trust and 

information sharing in these processes. And, through the a theoretical-empirical 

framework it was possible to present a structure of the enablers variables that 

contribute to this result 

 

Keywords: Collaboration. Supply chain. Machine building. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um ambiente de competição, marcado por mudanças tecnológicas, a 

demanda constante das organizações por melhores produtos e serviços muitas 

vezes incrementa a necessidade de interação entre as empresas, sendo relevante 

para a criação e manutenção da vantagem competitiva. A colaboração é um dos 

instrumentos que as empresas buscam para alcançar melhor desempenho, podendo 

ser descrita como um processo de tomada de decisões entre as organizações em 

que os atores assumem responsabilidades conjuntas pelas ações nesse processo. A 

gestão colaborativa tem como premissa a ideia de que as empresas necessitam 

formar parcerias para aumentar o seu desempenho, concordando em investir 

recursos e compartilhar informações e responsabilidades (DOMENEK; MOORI, 

2017). 

Nesse contexto, há uma série de elementos que constituem o processo 

colaborativo e influenciam diretamente no seu resultado. Esses elementos são 

complexos e interdependentes, e entendê-los é importante para a gestão do 

processo colaborativo e para o desenvolvimento das organizações a partir da 

colaboração (GALVÃO, 2017; VERSCHOORE; BALESTRIN, 2008).  

A cooperação interorganizacional, considerando a complexidade dos 

negócios atuais, tornou-se um elemento importante para o sucesso de uma 

organização, e o estudo dos fenômenos que permeiam as relações entre empresas 

está se tornando alvo de interesse do meio acadêmico e profissional. A ideia de 

cooperação entre empresas está em destaque, principalmente frente aos impactos 

das mudanças observadas na sociedade. Esses impactos exigem que as empresas 

repensem seus modelos de funcionamento (SCHWAB, 2016). 

Nas relações interorganizacionais, há momentos em que existe a 

necessidade de se reunir mais de um fornecedor para o desenvolvimento de uma 

solução a um cliente final. Este é o caso da área de pesquisa e desenvolvimento de 

máquinas: um fornecedor de tecnologia trabalha de forma colaborativa com um 

fabricante de máquina para produzir uma solução que atenda a necessidade de um 

cliente final. Nesse cenário, os mesmos desafios para a gestão do processo 

colaborativo se apresentam. Ao analisar os processos colaborativos entre empresas 

de tecnologia em máquinas, observa-se um sistema composto por diferentes 

camadas (LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998):  
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- Cliente ou usuário final e sua necessidade em solucionar um determinado 

problema (cliente focal); 

- Empresa incumbida no desenvolvimento de uma solução (fabricante de 

máquina) e encarregada de integrar tecnologias a uma solução (fornecedor de 

primeira camada); e 

- Empresa responsável pelo desenvolvimento da tecnologia que será 

empregada (fornecedor de segunda camada).  

Um dos aspectos mais importantes das relações entre empresas é o 

desenvolvimento de uma forte rede de fornecedores como forma de obter melhor 

desempenho e mitigar possíveis problemas (CORBETT; BLACKBURN; 

WASSENHOVE, 1999). Na área da indústria não é diferente – empresas buscam 

parceiros para o desenvolvimento de projetos, no intuito de alinhar suas 

competências e fornecer soluções aos seus clientes. Se antes o foco era diminuir os 

custos operacionais e de insumos, considerando suas próprias capacidades 

(ASSUMPÇÃO, 2003), atualmente as empresas estão buscando o acesso a 

recursos externos por meio de relacionamentos colaborativos como forma de 

aumentar sua competitividade (BUENO; BALESTRIN, 2012).   

A busca por soluções visando uma maior eficiência operacional passa, 

inevitavelmente, pela adoção de novas tecnologias que favoreçam os processos e 

melhorem os resultados. Dessa forma, as empresas buscam fornecedores de 

tecnologia que possam oferecer essas soluções. Sendo assim, é possível destacar a 

importância da interação entre cliente e fornecedor para que possam competir de 

forma eficaz em seu ambiente (SAMADDAR; NARGUNDKAR; DALEY, 2006). 

Essa relação é mais relevante em projetos com alto grau de novidade e 

interdependência, onde são concebidos produtos mais complexos e utilizadas as 

tecnologias mais recentes. Assim, o alinhamento entre as empresas envolvidas 

nesse processo se traduz em uma trajetória repleta de problemáticas e conflitos que 

são administradas, muitas vezes, por meio de tentativa e erro. Essa abordagem gera 

um conhecimento tácito que é difícil de transferir sem confiança e um 

relacionamento próximo em todos os níveis das organizações (SCOTT; GABLE, 

1997). Relações de cooperação podem fornecer acesso a uma grande quantidade 

de conhecimento, proporcionando melhores resultados se comparados às empresas 

individuais (POWELL, 1998). 
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Com relação aos elementos que servem como facilitadores dessa 

colaboração, há uma extensa literatura sobre o tema. Diversos trabalhos procuraram 

entender quais são os fatores que contribuíam para o sucesso em uma iniciativa de 

colaboração. Eles norteiam a colaboração a partir de questões técnicas, e também 

através de questões comportamentais e gerenciais (CAO; ZHANG, 2010; 

PRADABWONG et al., 2017; YAN; DOOLEY, 2014).  

Fatores como troca de informações, comunicação, conhecimentos e 

coordenação de recursos são trazidos como fundamentais para a performance da 

colaboração (ANAND; BAHINIPATI, 2012; CAO; ZHANG, 2010; KUMAR; 

BANERJEE, 2014; LEHOUX; D’AMOURS; LANGEVIN, 2014; YAN; DOOLEY, 2014).  

Nessa linha, alguns autores também relacionam investimentos específicos e 

capacidades complementares como fundamentais para a qualidade da colaboração 

(YAN; DOOLEY, 2014), assim como questões relacionadas à tecnologia, sistemas e 

infraestrutura (PRADABWONG et al., 2017; SALAM, 2017; ZHANG; CAO, 2018). 

Entre os elementos facilitadores, ainda é possível citar questões como a 

cultura colaborativa, as atividades de planejamento e a resolução de problemas, a 

confiança, o coletivismo, a orientação a longo prazo, a simetria de poder e a 

prevenção de incertezas (KUMAR et al., 2017; PRADABWONG et al., 2017; SALAM, 

2017; ZHANG; CAO, 2018).  

Posteriormente, esses elementos serão abordados com mais profundidade a 

partir dos autores pesquisados e relacionados com a finalidade de construir um 

modelo teórico para o entendimento da influência dessas questões na colaboração.  

Assumindo esse caráter complexo e plural dos processos colaborativos, é 

necessário lançar mão de formas para se entender melhor esses elementos. Para 

isso, modelos conceituais se apresentam como uma alternativa para a 

representação desses processos. Esses modelos são esquemas representativos da 

realidade (TURBAN; MEREDITH, 1991) que descrevem um evento, objeto ou 

processo, porém não o explicam (ZALTMAN; LEMASTERS; HEFFRING, 1982). 

Esses modelos são, portanto, uma configuração de conceitos, com ou sem 

proposições, usados para representar ou descrever (mas não explicar) um evento, 

objeto ou processo (MEREDITH, 1993).  

Existe uma série de trabalhos que abordam modelos conceituais para 

representar a estrutura de colaboração em uma cadeia de suprimentos. Esses 

modelos procuram apresentar as relações de cada agente (ANAND; BAHINIPATI, 
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2012; ANBANANDAM; BANWET; SHANKAR, 2011; BAHINIPATI; KANDA; 

DESHMUKH, 2009; KUMAR; BANERJEE, 2014; MIN et al., 2005; SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2005). Entretanto, a maioria dos estudos se limita a observar as 

empresas foco e sua cadeia de suprimentos direta, ou seja, restringem sua análise a 

somente um elo da cadeia. Dessa forma, novas pesquisas devem envolver múltiplos 

elos, para que as análises possam se estender à cadeia de suprimentos como um 

todo (FAUSTINO et al., 2018). Porém, há, ainda, uma carência de pesquisas 

relacionadas, voltadas à realidade da indústria brasileira (FAUSTINO et al., 2018). 

No caso da colaboração em projeto de integração de máquinas, o 

relacionamento ocorre de forma integrada entre diversos agentes, apresentando 

uma configuração não convencional se comparada a uma cadeia de suprimentos 

tradicional. Pesquisadores procuram examinar a colaboração na cadeia de 

suprimentos com relação direta da empresa foco em direção a seu cliente ou em 

direção aos seus fornecedores. Há uma necessidade de se estudar estruturas de 

colaboração em diferentes sentidos e configurações (CAO; ZHANG, 2010). Além 

disso, apesar de haver pesquisas que exploram a colaboração nas cadeias de 

suprimentos, as mesmas focam especialmente em países desenvolvidos e este 

tema ainda é pouco explorado no Brasil (FAUSTINO et al., 2018).  

Os resultados das pesquisas apontaram que existe um efeito positivo da 

colaboração na cadeia sobre o desempenho das empresas que a compõem, porém, 

esses mesmos estudos destacam a complexidade de analisar e, principalmente, 

medir a colaboração na cadeia (KUMAR; BANERJEE, 2014; SALAM, 2017; YAN; 

DOOLEY, 2014). 

A partir dos pontos levantados nesta seção, evidenciando a importância do 

tema, bem como a necessidade de estudos mais aprofundados em configurações de 

múltiplas camadas e a escassez de estudos abordando a realidade das empresas 

no Brasil, é necessário que estudos sejam conduzidos nessa área.  

Tendo em vista as justificativas aqui apresentadas com relação à importância 

de se estudar os processos colaborativos em uma cadeia de suprimentos, também 

se faz necessário elucidar a escolha das relações de colaboração em projetos de 

máquinas como objeto da pesquisa.  

O projeto de máquina está relacionado ao processo de construção de um 

dispositivo provido de partes inter-relacionadas, e, para que essa construção ocorra, 

o projetista deve aplicar técnicas de engenharia para encontrar a melhor forma de 
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criar uma solução segura e confiável (NORTON, 2013). Diferentemente de outros 

projetos do mesmo segmento, como civil, elétrico ou mecânico, o projeto de uma 

máquina industrial tem um caráter multidisciplinar e apresenta uma série de 

desafios, cabendo aos profissionais responsáveis, projetistas ou engenheiros 

projetistas levarem em consideração as limitações materiais, tecnológicas, 

econômicas e legais para o desenvolvimento da máquina. 

Apesar de modelos de colaboração na cadeia de suprimentos terem sido 

abordadas em diversas literaturas (ANAND; BAHINIPATI, 2012; ANBANANDAM; 

BANWET; SHANKAR, 2011; BAHINIPATI; KANDA; DESHMUKH, 2009; MIN et al., 

2005; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005), a presente pesquisa não encontrou 

referência a modelos de colaboração em projetos de máquinas, tampouco em 

projetos de máquinas em que empresas de diferentes camadas da cadeia de 

suprimentos estavam envolvidas.  

Alguns estudos abordam a colaboração em projetos de produtos em 

ambientes empíricos relativamente semelhantes ao do presente estudo 

(AGOSTINETTO, 2006; OZORIO, 2012). Entretanto, existem especificidades em um 

projeto de máquinas que não estão contemplados nesses estudos. Em parte deles, 

o desenvolvimento de um produto é, na realidade, de um bem de produção 

manufaturado, como autopeças (AGOSTINETTO, 2006, AMARAL; TOLEDO, 2000), 

que difere de uma máquina industrial complexa devido à multiplicidade de 

conhecimentos técnicos e competências envolvidas.  

Ainda, estudos voltados para projetos mais complexos, como obras civis, 

trazem somente a perspectiva do fornecedor (construtoras e incorporadoras) 

(MANSO; FILHO, 2007; OZORIO, 2012). Existem estudos que também trabalham na 

colaboração em projetos de produto; entretanto, investigam a esfera do 

compartilhamento de informações através de ferramentas de tecnologia da 

informação, sem que outras óticas sejam consideradas (AGOSTINETTO, 2006; 

NASCIMENTO, 2012; PANIZZA, 2004). 

Além disso, esses estudos, de forma geral, não investigam a fundo a cadeia 

de suprimentos na segunda camada, ou seja, os fornecedores dos fornecedores 

(AGOSTINETTO, 2006; OZORIO, 2012), tampouco a satisfação das empresas com 

o resultado do projeto, sendo que os estudos pesquisados focam em indicadores 

como qualidade do produto e processo (AMARAL; TOLEDO, 2000; PANIZZA, 2004), 
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utilização de recursos (OZORIO, 2012) e performance da organização (MANSO; 

FILHO, 2007). 

Essa verificação, somada à observação do pesquisador do presente trabalho 

a partir de sua experiência em projetos de máquinas, motivou a delimitação deste 

estudo ao processo colaborativo em projetos de máquinas. Ainda para fins de 

delimitação, a presente pesquisa abrangeu o mercado de máquinas para a indústria 

no estado do Rio Grande do Sul. E, devido ao fato de que um projeto de máquina 

pode apresentar níveis de complexidades distintas, optou-se pelo estudo de caso 

em máquinas com grau semelhante de tecnologia para a indústria de alimentos, que 

será melhor explorada nos capítulos seguintes. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como questão central entender quais 

são os elementos facilitadores da colaboração na cadeia de suprimentos que 

contribuem positivamente para o sucesso nas iniciativas de colaboração 

interorganizacional em projetos de integração de máquinas. 

 

1.1 OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

O objetivo geral desta dissertação é propor um modelo teórico-empírico de 

elementos facilitadores da colaboração interorganizacional em um projeto de 

integração máquinas. 

Continuando, o trabalho assume como objetivos específicos: 

- Identificar os elementos das relações interorganizacionais que 

potencialmente contribuem para os projetos colaborativos de integração de 

máquinas;  

- Identificar as relações entre os elementos identificados na literatura, gerando 

um esquema conceitual a partir desses elementos e suas relações; e  

- Analisar a adequação do esquema conceitual proposto em um determinado 

ambiente empírico. 

Os capítulos seguintes irão explorar o tema da colaboração 

interorganizacional a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica sobre o tema. 
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1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho está estruturado a partir de uma exploração da literatura 

relacionada à temática do trabalho: colaboração interorganizacional (capítulo 2), 

colaboração na cadeia de suprimentos (capítulo 3) e modelos de colaboração na 

cadeia de suprimentos (capítulo 4). O capítulo 5 busca propor um modelo teórico 

para colaboração nas relações da cadeia de suprimentos em projetos de máquinas, 

e o capítulo 6 descreve os procedimentos metodológicos com os quais se pretende 

validar o modelo teórico proposto. A Figura 1 apresenta a estrutura citada. 

 

Figura 1 - Estrutura do referencial teórico 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os demais capítulos – análise do conteúdo das entrevistas (capítulo 7); 

análise da documentação relativa ao caso (capítulo 8); observação participante dos 

casos (capítulo 9); interpretação dos resultados e contribuições (capítulo 10); e 

considerações finais (capítulo 11) – terão sua estrutura apresentada a partir dos 

argumentos metodológicos do capítulo 6. A seguir, portanto, é iniciado o referencial 

teórico da presente dissertação. 
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2 COLABORAÇÃO INTERORGANIZACIONAL 

 

Gestores buscam continuamente oportunidades ou desafios, usando seus 

relacionamentos com outras empresas em suas cadeias de suprimento para obter 

informações valiosas para a tomada de decisões (CLARO, 2004). O envolvimento de 

fornecedores no desenvolvimento de produtos pode ser obtido na medida em que 

uma organização (cliente) compartilha a responsabilidade com uma organização 

(fornecedora) pelo desenvolvimento de subsistemas (ou componentes) de um novo 

produto (YAN, 2011). 

Para complementar, pode-se afirmar que os clientes envolvem fornecedores 

no desenvolvimento de novos produtos para acessar conhecimento e recursos, mas 

esses benefícios só ocorrem com uma integração eficaz no nível do projeto (YAN; 

DOOLEY, 2013). A integração pode ser traduzida por elementos como a facilitação 

do fluxo de trabalho, alinhamentos por parte da gestão e tecnologias de informação 

e comunicação. Essas parcerias são importantes para a sobrevivência no mercado, 

pois interações permitem às empresas competir de forma eficaz em seu ambiente 

(SAMADDAR; NARGUNDKAR; DALEY, 2006).  

Ao compreender a importância dessas alianças, é necessário entender o 

processo para que essas parcerias sejam estabelecidas. As quatro fases desse 

processo são: (a) estabelecimento de um propósito para a cooperação; (b) busca 

por um parceiro com as capacidades necessárias; (c) definição do parceiro; e (d) 

manutenção e institucionalização da parceria (LASHER; IVES; JARVENPAA, 1991). 

Essa cronologia do processo de cooperação é ratificada em função da 

estrutura que a colaboração apresenta. O estabelecimento do propósito para a 

cooperação (a) está relacionado às motivações para que essa parceria aconteça. A 

busca por um parceiro com as capacidades necessárias (b) passa pela 

característica dos atores com as capacidades e valores certos. Já a definição do 

parceiro (c) deve considerar os recursos coletivos comuns. E, finalmente, a 

manutenção e institucionalização (d) está estruturada no período de tempo do 

projeto e nos códigos e protocolos estabelecidos nas interações (FJELDSTAD et al., 

2012; SCHMIDT, 2013).   

Um dos princípios da colaboração entre empresas é que todas tenham 

acesso a novos conceitos, métodos, recursos e informações das empresas 
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associadas. A colaboração em uma rede facilita a reunião de complementaridade de 

habilidades de diferentes empresas (RICHARDSON, 1972). 

Especificamente, quando se trata de empresas de tecnologia, as relações 

interorganizacionais tem um papel muito importante no desenvolvimento de 

soluções. Um exemplo dessas relações é a troca de conhecimento. O 

compartilhamento de informações interorganizacionais envolve o estabelecimento de 

fronteiras bem definidas – e é necessário, uma vez que as organizações são 

incapazes de gerar internamente todos os conhecimentos necessários em um 

projeto. Quando a informação é compartilhada em redes interorganizacionais, pode 

resultar em um fluxo mais eficiente de bens e serviços (SAMADDAR; 

NARGUNDKAR; DALEY, 2006). 

Nesse processo há uma série de resultados que colocam a colaboração em 

destaque, de forma que nenhuma outra configuração organizacional teria 

possibilidade de resultar. Com a colaboração, as empresas alcançam maior 

segurança nas transações relacionadas, maior credibilidade por parte de seus 

parceiros (a partir da participação dos mesmos nesse processo), facilidade de 

acesso a recursos e melhor desempenho financeiro (HUMAN; PROVAN, 1997). 

Uma vez definida a estrutura do processo colaborativo, é necessário destacar 

os elementos que devem ser considerados na criação de um ambiente favorável à 

colaboração (SCHMIDT, 2013): a congruência de objetivos (CAO; ZHANG, 2010; 

SAMADDAR; NARGUNDKAR; DALEY, 2006; SCOTT; GABLE, 1997; YAN, 2011), 

os mecanismos de governança como confiança e contrato (BALESTRIN, 

VERSCHOORE, 2010; GALVÃO, 2017; GRANDORI, 1997; PIRES; SACOMANO 

NETO, 2010; SCOTT; GABLE, 1997) e a complementaridade de conhecimentos 

(GRANT, 1996; HAMEL; DOZ; PRAHALAD, 1989; HE; GHOBADIAN; GALLEAR, 

2013; PELLEGRIN et al., 2007; RICHARDSON, 1972).  

Uma premissa básica para que a colaboração entre empresas ocorra é, 

evidentemente, a necessidade de alinhamento dos objetivos da iniciativa de 

cooperação (SCOTT; GABLE, 1997). Nesse sentido, Yan (2011, p.145, tradução 

nossa) afirma: 

 

Independentemente de quão tecnicamente desafiador é o projeto ou como é 
cooperativa a relação comprador-fornecedor, é sempre importante que os 
membros do projeto de ambas as empresas concordem com as metas do 
projeto e do produto no início da colaboração. 
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A falta de congruência de metas reduz o comprometimento de ambos os 

lados, cria conflitos entre as interações e reduz a qualidade e eficiência do projeto. 

Essa afirmação implica a importância de se esclarecer os mal-entendidos e 

estabelecer uma visão comum no início do processo de colaboração para garantir 

um projeto conjunto bem-sucedido. Sem objetivos congruentes no início, é menos 

provável que haja ações coordenadas e integrantes totalmente comprometidos 

durante o projeto (YAN, 2011). 

Também, pelo ponto de vista gerencial, a administração deve promover 

congruência de metas, estabelecendo metas comuns explícitas, avaliando o 

propósito da parceria e os benefícios mútuos e monitorando as conquistas com 

critérios e um sistema de medição (SCOTT; GABLE, 1997). 

Ao entender os aspectos da colaboração entre empresas, é possível observar 

o papel da complementaridade de conhecimentos, pois “a colaboração em uma rede 

permite a soma de habilidades de diferentes empresas” (RICHARDSON, 1972). A 

complementaridade de conhecimento e capacidades aumentam, portanto, a 

qualidade da colaboração entre cliente e fornecedor (YAN; DOOLEY, 2014). 

No contexto da complementaridade de conhecimentos na colaboração entre 

empresas, é necessário destacar a forma com que esse conhecimento é transmitido. 

Alguns padrões e rotinas de compartilhamento de conhecimento são importantes 

para que a transferência, recombinação e criação de conhecimento seja realizada 

(GRANT, 1996). Na prática, sem a estruturação adequada da troca de informações 

entre os funcionários das duas empresas envolvidas em atividades 

interdependentes, as tarefas de projeto interdependentes podem não se encaixar 

para oferecer um bom projeto em tempo hábil (HAMEL; DOZ; PRAHALAD, 1989). A 

eficácia de um processo de colaboração é indicada pela comunicação de alta 

qualidade, pelo apoio mútuo e por esforços suficientes, tarefas coordenadas e 

contribuições baseadas em conhecimento e habilidade (YAN, 2011). 

A colaboração interorganizacional apresenta uma série de elementos a serem 

estudados, e uma das principais características desse processo são os mecanismos 

de governança. É através desses mecanismos que os elos da colaboração se 

mantêm juntos – sem eles, a relação entre empresas pode vir a se tornar 

insustentável.  
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Nesse sentido, para que as empresas relacionadas possam construir um 

ambiente efetivo de colaboração, alguns autores também destacam as relações de 

confiança entre as organizações. No sentido mais formal, uma relação de 

colaboração é estruturada a partir de instrumentos contratuais que garantam regras 

básicas de governança (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2010). 

Ainda, conforme Galvão (2017, p.5): 

 

Redes formais estabelecem a dimensão contratual, onde existem termos 
contratuais que preservarão regras de conduta entre atores e regras claras, 
como exemplos tem-se os consórcios de exportação, os consórcios de 
P&D, alianças estratégicas e as joint ventures de múltiplos parceiros. 

 

Em diversos estudos sobre o tema existe a afirmação de que uma efetiva 

gestão da cadeia de suprimentos somente vai ocorrer se existir confiança mútua 

entre as empresas que dela participam (PIRES; SACOMANO NETO, 2010) 

 Entretanto, não basta destacar os aspectos que compõem um processo de 

colaboração interorganizacional sem que fique claro o resultado pretendido. Em todo 

o relacionamento colaborativo há objetivos que cada uma das empresas envolvidas 

procura alcançar. Em geral, como será abordado nas próximas seções, as empresas 

buscam um ganho de competitividade e, consequentemente, destaque no mercado.  
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3 COLABORAÇÃO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Com o desenvolvimento de novos modelos de gestão nas organizações e a 

evolução dos métodos de processo e produção sustentados por tecnologias cada 

vez mais modernas, muitas empresas estão concentrando esforços em seu 

verdadeiro core, ou seja, nas atividades principais do negócio (RODRIGUES; 

SELLITO, 2009). 

Para que esse cenário possa se sustentar sem que haja impactos para os 

consumidores finais, as organizações necessitam de seus fornecedores, que 

possuem um papel estratégico no sentido de suprir com produtos e serviços 

complementares as unidades de produção, viabilizando os negócios através de uma 

cadeia de suprimentos confiável e flexível. Assim, a colaboração na cadeia de 

suprimentos é identificada como um elemento central para parceiros comerciais 

interessados em desenvolver vantagens competitivas (KUMAR; BANERJEE, 2014). 

No intuito de aumentar os ganhos com este novo arranjo logístico, é preciso 

estabelecer uma boa relação entre os parceiros da cadeia, visando minimizar 

possíveis gaps e, com isso, a colaboração se apresenta como fator importante, 

auxiliando para a obtenção do sucesso nas relações entre todos os envolvidos.   

Para Pires (2004), uma cadeia de suprimentos pode ser representada como 

uma rede de empresas autônomas ou semiautônomas responsáveis pela obtenção, 

produção e liberação de um determinado produto ou serviço a um cliente final. Na 

visão de Bertaglia (2009), a cadeia de suprimentos corresponde ao conjunto de 

processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a 

concepção dos clientes e consumidores, além de disponibilizar os produtos para o 

local e data que os clientes e consumidores os desejarem.  

O conjunto das práticas gerenciais usadas pelos membros da cadeia forma a 

gestão da cadeia de suprimentos, que contempla práticas e iniciativas colaborativas, 

integrando e favorecendo o fluxo de informações. Conforme Novaes (2004), o 

Supply Chain Management é a integração dos processos industriais e comerciais, 

partindo do consumidor final até os fornecedores iniciais, gerando produtos, serviços 

e informações que agreguem valor para o cliente. 

Segundo Christopher (2002), a gestão da cadeia de suprimentos pode ser 

considerada uma extensão do gerenciamento logístico interno para toda a cadeia 

externa de fornecimento, pois, através das relações interorganizacionais que são 
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criadas e consolidadas, obtém-se benefícios relevantes, como a redução de tempos 

de atravessamento e níveis de estoques, bem como o aumento de qualidade.  

A colaboração sob a ótica das relações nas cadeias de suprimentos tem sido 

explorada em diversas pesquisas como uma importante forma de estratégia de 

negócios e se tornado extremamente necessária para a competitividade, ou seja, a 

colaboração é mais uma necessidade do que uma simples opção, indo além de 

relações comerciais tradicionais da cadeia de suprimentos (MATOPOULOS et al., 

2007). 

Ainda sobre a necessidade da colaboração na cadeia de suprimentos, 

Hudnurkar, Jakhar e Rathod (2014, p. 190, tradução nossa) defendem: 

 

No contexto da cadeia de suprimentos, verifica-se que cada vez mais há 
uma maior necessidade dos parceiros interagirem para agregar valor aos 
produtos e serviços que chegam ao cliente final, sob a forma de 
organização empresarial estendida. Além disso, o que parece difícil das 
empresas alcançarem individualmente pode ser conseguido por meio de 
relacionamentos colaborativos. Nesse sentido, surge o conceito de 
colaboração na cadeia de suprimentos. 

 

Por definição, a colaboração na cadeia de suprimentos é um processo de 

parceria entre as empresas, de modo que elas possam planejar e executar 

operações a fim de atingir objetivos e benefícios mútuos, havendo uma combinação 

entre processos e relacionamentos (CAO; ZHANG, 2011).  

Os processos de colaboração têm grande importância na relação entre cliente 

e fornecedor. Yan (2011, p. i, tradução nossa) defende: 

 

Compradores estão envolvendo seus fornecedores cada vez mais no 
desenvolvimento de novos produtos como meio de aumentar a eficiência e 
expandir as capacidades. Para obter tais benefícios, no entanto, as duas 
empresas precisam ter estruturas apropriadas de comunicação e objetivo 
para minimizar o atrito e, ao mesmo tempo, maximizar a qualidade do 
projeto. 
 

Ainda, o relacionamento entre as empresas permite uma facilidade de 

trabalho e de cooperação para o alcance de objetivos comuns (BAHINIPATI; 

KANDA; DESHMUKH, 2009). A colaboração na cadeia de suprimentos facilita a 

troca de conhecimentos e habilidades entre as empresas (CAO; ZHANG, 2011). 

Como observado, a colaboração na cadeia de suprimentos é uma 

característica relevante para a manutenção da vantagem competitiva das empresas 

e, consequentemente, um tema importante a ser pesquisado (SOOSAY; HYLAND, 
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2015). Para ratificar essa ideia, é possível afirmar que a colaboração na cadeia de 

suprimentos é reconhecidamente um fenômeno em evolução e, portanto, o número 

de empresas que trabalham de forma colaborativa irá aumentar no futuro (KUMAR; 

BANERJEE, 2014). 
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4 MODELOS DE COLABORAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Na pesquisa científica existe uma série de ferramentas para se descrever um 

fenômeno. Essas ferramentas são necessárias para que se possa entender melhor o 

mundo e validar teorias que o expliquem. 

Pesquisadores têm usado um sofisticado e poderoso método para testar 

teorias de construções hipotéticas de sistemas de operação cujo resultado pode ser 

validado e adiciona confiança aos achados anteriores ou, senão, invalidam-no e 

forçam os pesquisadores a desenvolverem teorias mais válidas e completas 

(MEREDITH, 1993). 

Esse método é chamado de modelo conceitual. Modelo conceitual é uma 

representação simplificada ou abstrata da realidade. Ele descreve, reflete ou replica 

um evento, objeto ou processo real, mas não o explica. Porém, mesmo que pareça 

simples, a dificuldade básica do uso de modelos para analisar situações é a 

obtenção da simplificação adequada enquanto se mantém o realismo suficiente. O 

modelo conceitual é, portanto, uma configuração de conceitos, com ou sem 

proposições, usados para representar ou descrever (mas não explicar) um evento, 

objeto ou processo (MEREDITH, 1993). 

A cadeia de suprimentos é algo complexo, e não se limita somente às 

relações empresa com empresa, mas sim corresponde a uma rede de várias 

empresas e relacionamentos. A cadeia de suprimentos atua como sistema 

empresarial que se insere num contexto de alta complexidade, tendo em vista o 

grande número de interações trocadas entre os atores, tornando a gestão mais difícil 

(MORGAN, 2007). Uma boa gestão dessa cadeia de suprimentos oferece a 

oportunidade de lidar com o negócio como um todo, com excelência, e representa 

uma nova maneira de conduzir o relacionamento entre as empresas.  

Nesse sentido, também há uma necessidade de se desenvolver teorias e 

ferramentas para o sucesso dessa gestão da cadeia de suprimentos (LAMBERT; 

COOPER; PAGH, 1998). Com relação à bibliografia sobre o tema, vários autores 

abordam a gestão na cadeia de suprimentos através de variadas óticas. No intuito 

de reunir as principais publicações sobre o assunto, Faustino et. al. (2018) 

realizaram um estudo bibliográfico dos artigos publicados entre 2005 e 2015 em 

bases de dados de trabalhos acadêmicos. Os autores buscaram resumir, analisar e 

apontar lacunas na literatura. Para isso, a pesquisa procurou nas bases de dados 
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termos como “collaboration”, “supply chain” e “collaborative advantage”. O resultado 

do trabalho possibilitou reunir os autores de acordo com as abordagens de cada um 

sobre o tema.  

Algumas pesquisas procuraram entender, a partir da perspectiva da empresa 

foco, quais as vantagens que a mesma tem em função da colaboração com outras 

empresas dentro da cadeia de suprimentos (FAUSTINO et al., 2018) e analisam a 

natureza e as características da colaboração a partir de elementos amplamente 

discutidos na literatura (compartilhamento de informações, congruência de objetivos, 

sincronização de decisões, alinhamento de incentivos, compartilhamento de 

recursos), além de elementos que foram menos valorizados, como a comunicação 

colaborativa e a criação conjunta de conhecimento (CAO; ZHANG, 2010), sempre 

analisando a partir de uma empresa foco e a empresa relacionada diretamente 

acima ou abaixo da cadeia de suprimentos. 

Enquanto alguns procuraram simplesmente analisar a colaboração na cadeia 

(CAO; ZHANG, 2010; CAO; ZHANG, 2011; LEHOUX; D’AMOURS; LANGEVIN, 

2014; MATOPOULOS et al., 2007; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008), outros 

autores desenvolveram modelos para avaliar o nível de cooperação na cadeia de 

suprimentos (ANAND; BAHINIPATI, 2012; ANBANANDAM; BANWET; SHANKAR, 

2011; BAHINIPATI; KANDA; DESHMUKH, 2009; KUMAR; BANERJEE, 2014; MIN et 

al., 2005; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005).  

Autores como Anbanandam, Banwet e Shankar (2011), Cao e Zhang (2010), 

Cao e Zhang (2011) e Kumar e Banerjee (2014) procuraram estudar o impacto que a 

colaboração na cadeia de suprimentos exerce sobre o desempenho econômico das 

empresas. 

Já Cao e Zhang (2010) analisaram a natureza e as características da 

colaboração a partir de fatores discutidos na literatura, como compartilhamento de 

informações, congruência de objetivos, sincronização de decisões, alinhamento de 

incentivos e compartilhamento de recursos. 

Sendo a colaboração um assunto complexo e interdependente, é evidente a 

dificuldade em se abordar esse tema. Dessa forma, os trabalhos acadêmicos 

também procuraram explorar a colaboração em função de alguns atributos que 

pudessem facilitar a mensuração ou a operacionalização dessa prática.  

Kumar e Banerjee (2014) buscaram desenvolver e medir o índice de 

colaboração na cadeia e organizar as atividades em relação à importância. Os 
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autores desenvolveram um modelo onde são consideradas seis dimensões da 

colaboração: planejamento conjunto para execução de tarefas, planejamento 

conjunto para aumentar a quota de mercado (market share), cultura colaborativa, 

compartilhamento de recursos operacionais, solução conjunta de problemas e 

medição de desempenho e mercado baseado no compartilhamento de informações. 

Vale ressaltar que a cada dimensão foram associadas algumas variáveis 

relacionadas que serão trazidas ao texto nas próximas seções.  

Bahinipati, Kanda e Deshmukh (2009) desenvolveram um modelo para avaliar 

o grau de colaboração entre empresas; já Anbanandam, Banwet e Shankar (2011) 

propuseram uma metodologia para medir a colaboração na cadeia de suprimentos. 

Para isso, os autores propuseram cinco dimensões da colaboração: 

comprometimento da alta gestão, compartilhamento de informação, confiança entre 

os membros da cadeia, relacionamento de longo prazo e compartilhamento de risco 

e recompensa. 

De forma geral, as pesquisas indicam um efeito positivo da colaboração na 

cadeia sobre o desempenho das empresas que a constituem. Porém, é possível 

apontar alguns pontos a serem mais explorados. A colaboração, embora fortemente 

explorada, especialmente em países desenvolvidos (CAO; ZHANG, 2011; LEHOUX; 

D’AMOURS; LANGEVIN, 2014; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005), ainda é um 

tema pouco explorado no Brasil. Outro ponto é que, em geral, as pesquisas sobre 

colaboração focam no trabalho colaborativo de somente duas empresas (empresa 

foco e seu fornecedor). Faustino et al. (2018) explicam que é possível notar que as 

pesquisas analisaram e avaliaram a colaboração no sentido montante da cadeia, o 

que aponta para novas oportunidades de investigação que possam abranger os elos 

à jusante, ou seja, os clientes. 

O Quadro 1 relaciona os principais autores e as respectivas abordagens 

sobre o tema. Além das demais referências na literatura, indicadas nas seções 

anteriores deste trabalho (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2010; CAO; ZHANG, 2010; 

GALVÃO, 2017; GRANDORI, 1997; GRANT, 1996; HAMEL; DOZ; PRAHALAD, 

1989; HE; GHOBADIAN; GALLEAR, 2013; PELLEGRIN et al., 2007; PIRES; 

SACOMANO NETO, 2010; RICHARDSON, 1972; SAMADDAR; NARGUNDKAR; 

DALEY, 2006; SCHMIDT, 2013; SCOTT; GABLE, 1997), os trabalhos abaixo 

serviram como base para a construção do modelo conceitual proposto. 
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Quadro 1 - Literaturas que abordam aspectos da colaboração na cadeia de 
suprimentos 

Autor Objetivo Método Segmento 

Anand e 
Bahinipati 
(2012) 

Desenvolver um modelo de 
avaliação da intensidade da 
colaboração entre parceiros da 
cadeia de suprimentos. 

Estudo de 
caso 

Empresas do 
ramo de  
semicondutores 

Anbanandam, 
Banwet e 
Shankar 
(2011) 

Propor uma metodologia para 
medir o grau de colaboração na 
cadeia de suprimentos. 

Survey Setor de varejo 
de vestuário da 
Índia 

Bahinipati, 
Kanda e 
Deshmukh 
(2009) 

Fornecer um modelo quantitativo 
genérico para avaliar o grau de 
colaboração a partir de iniciativas 
de colaboração horizontais 
individuais, a fim de selecionar 
parceiros na cadeia de 
suprimentos. 

Estudo de 
caso 

Empresas do 
ramo de  
semicondutores 

Cao e Zhang 
(2010) 

Analisar a natureza e as 
características da colaboração na 
cadeia de suprimentos. 

Survey Empresas de 
diversos setores 
dos EUA: móveis, 
utensílios, 
borracha, 
materiais 
plásticos, 
produtos 
metálicos, 
maquinaria 
industrial, 
equipamentos 
elétricos e 
eletrônicos, 
equipamentos de 
transporte e 
produtos de 
instrumentação 

Cao e Zhang 
(2010) 

Descobrir a natureza e as 
características da vantagem 
colaborativa na cadeia de 
suprimentos sob a perspectiva de 
uma empresa focal. 

Survey Empresas 
diversas dos EUA 

Faustino et al. 
(2018) 

Apresentar uma visão geral das 
pesquisas e realizar uma análise 
do conteúdo dos trabalhos. 

Pesquisa 
bibliográfica 

 

Hudnurkar, 
Jakhar e 
Rathod (2014) 

Realizar uma revisão da literatura 
sobre colaboração na cadeia de 
suprimentos, a fim de discutir 
sobre essa temática e fornecer 
direções para futuras pesquisas. 

Pesquisa 
bibliográfica 
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Kumar e 
Banerjee 
(2014) 

Desenvolver e medir o índice de 
colaboração na cadeia de 
suprimentos e organizar as 
atividades em relação à 
importância. 

Survey Diversas 
empresas 
industriais da 
Índia 

Kumar et al. 
(2017) 

Explorar o papel do planejamento 
conjunto e os mecanismos de 
resolução de problemas no 
desenvolvimento da cultura 
colaborativa da cadeia de 
suprimentos. 

Survey Empresas de 
multiplos setores 
na Índia 

Lambert, 
Cooper e 
Pagh (1998) 

Construir um modelo conceitual da 
estrutura relacional na cadeia de 
suprimentos 

Estudo de 
caso 

Membros do The 
Global Supply 
Chain Forum 

Lehoux, 
D’Amours e 
Langevin 
(2014) 

Investigar os motivos que levam as 
empresas a trabalharem em 
conjunto, como elas devem 
construir parcerias e quais as 
estratégias que elas devem 
implementar para facilitar a 
coordenação das atividades na 
cadeia de suprimentos. 

Estudo de 
caso 

Empresas do 
ramo florestal do 
Canadá 

Matopoulos et 
al. (2007) 

Analisar o conceito de colaboração 
na cadeia de suprimentos e 
fornecer um modelo conceitual. 

Estudo de 
caso 

Empresas da 
indústria 
agroalimentar da 
Grécia 

Min et al. 
(2005) 

Avaliar o nível de colaboração da 
cadeia de suprimentos e identificar 
as melhores práticas. 

Survey Empresas de 
diversos setores, 
cujos 
respondentes 
faziam parte do 
Council of Supply 
Chain 
Management 
Professionals 

Montoya-
Torres e Ortiz-
Vargas (2014) 

Realizar uma revisão sistemática 
da literatura, entre os anos de 
2000 e 2012, para investigar o 
impacto do compartilhamento de 
informações e da colaboração 
sobre o desempenho da cadeia de 
suprimentos. 

Pesquisa 
bibliográfica 

 

Pradabwong 
et al. (2017) 

Examinar as inter-relações entre a 
colaboração na cadeia de 
suprimentos e os processos de 
gestão do negócio sobre a ótica da 
vantagem colaborativa e do 
desempenho organizacional. 

Survey Empresas de 
manufatura na 
Tailândia 

Salam 
(2017) 

Entender a ligação entre confiança, 
tecnologia e colaboração na cadeia 
de suprimentos e seu impacto no 
desempenho operacional das 
empresas. 

Survey Empresas do 
setor de 
alimentos e 
bebidas na 
Tailândia 
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Simatupang e 
Sridharan 
(2005) 

Propor um instrumento para medir 
o grau de colaboração em uma 
cadeia de suprimentos e o efeito 
de práticas colaborativas sobre o 
desempenho operacional. 

Survey Empresas de 
diversos setores 
da Nova 
Zelândia: 
vestuários, 
calçados, 
alimentos, 
ferramentas, 
fornecedores de 
materiais de 
construção, 
eletrônicos, e 
produtos de 
saúde 

Simatupang e 
Sridharan 
(2008) 

Esclarecer a arquitetura da 
colaboração na cadeia de 
suprimentos e propor um projeto 
para a colaboração na cadeia que 
permita que os membros 
desenvolvam elementos-chave. 

Estudo de 
caso 

Exemplo 
ilustrativo da Dell 

Soosay e 
Hyland (2015) 

Realizar uma revisão sistemática 
da literatura sobre colaboração na 
cadeia de suprimentos, publicada 
entre os anos de 2005 e 2014, a 
fim de identificar os temas 
emergentes e as lacunas de 
pesquisa. 

Pesquisa 
bibliográfica 

 

Yan e Dooley 
(2014) 

Desenvolver um novo constructo 
relacionado à qualidade da 
colaboração na cadeia de 
suprimentos definida na medida 
em que as empresas exploram 
recursos compartilhados, 
minimizando o desperdício através 
da interação durante o 
planejamento e a execução do 
projeto. 

Survey Empresas 
diversas nos EUA 

Zhang e Cao 
(2018) 

Explorar o impacto da cultura 
colaborativa e do uso de sistemas 
interorganizacionais na 
colaboração da cadeia de 
suprimentos. 

Survey Empresas de 
manufatura nos 
Estados Unidos 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Faustino et al. (2018, p. 65) 

 

As próximas seções irão abordar os diversos ângulos da colaboração na 

cadeia de suprimentos apresentados pelos autores já citados. Ao fim, faz-se uma 

relação dos conceitos comuns levantados entre os autores, para que seja possível o 

desenvolvimento das variáveis independentes da colaboração na cadeia de 

suprimentos, objeto deste trabalho. 
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4.1 DIMENSÕES RELACIONAIS DO PROCESSO COLABORATIVO NA CADEIA 

DE SUPRIMENTOS 

 

Um trabalho significativo nessa área foi o de Kumar e Banerjee (2014). Eles 

buscaram desenvolver e medir a colaboração na cadeia e organizar as atividades 

em relação ao grau de importância na performance resultante da colaboração. Para 

isso, eles procuraram criar um modelo baseado em seis dimensões da colaboração:  

Dimensão 1: planejamento conjunto para execução de sincronismo – joint 

planning for executing schedule (JPES). Trata-se da dimensão onde duas ou mais 

empresas definem e tomam as decisões de forma conjunta e sincronizada no que 

diz respeito ao uso dos recursos, ao orçamento, às compras e à entrega dos 

produtos ou serviços. 

Dimensão 2: planejamento conjunto para aumentar a quota de mercado – 

joint planning for increasing market share (JPIMS). Em um mercado onde a grande 

concorrência faz com que as empresas disputem fatias no mercado, a colaboração 

entre empresas da cadeia de suprimentos é uma importante aliada para o aumento 

dessa fatia. 

Dimensão 3: cultura colaborativa – collaborative culture (CC). A dimensão da 

cultura colaborativa forma um ambiente caracterizado pela comunicação aberta, pela 

troca de conhecimento e habilidades, pelo compartilhamento de riscos e 

recompensas, pela confiança, pelo comprometimento e pela lealdade. Kumar e 

Banerjee (2012, p. 188, tradução nossa) ainda explicam: 

 

O ambiente (da cultura colaborativa) fornece a estrutura para trabalhar em 
conjunto e impacta todas as atividades colaborativas, pois o ambiente 
estimula o livre fluxo de conhecimento, a atitude de aprendizagem e de 
compartilhamento. 

 

Dimensão 4: compartilhamento de recursos operacionais – operational 

resource sharing (ORS). Nessa dimensão, a troca de recursos e informações é a 

forma básica da colaboração. As empresas colaboram justamente para 

complementar seus recursos de maneira a ser capaz de atingir seus objetivos. 

Dimensão 5: solução conjunta de problemas e medição de desempenho – 

joint problem solving and performance measurement (JPSPM). Essa dimensão da 

colaboração apresenta a possibilidade de as empresas envolvidas resolverem seus 
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conflitos e problemas de forma conjunta, além de dar condições para medir a 

performance do trabalho 

Dimensão 6: mercado baseado no compartilhamento de informações – market 

based information sharing (MBIS). As rápidas mudanças no comportamento dos 

clientes requerem uma rápida identificação desses aspectos. Dessa forma, essa 

dimensão permite o compartilhamento de informações como resposta à essa 

demanda. 

A figura 2 apresenta o modelo desenvolvido pelos autores, onde cada modelo 

de colaboração interage de forma a colaborar com a performance na cadeia de 

suprimentos. 

 

Figura 2 - Modelo de estudo das dimensões da colaboração na cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Kumar e Banerjee (2012, p. 5) 

 

As dimensões foram testadas de forma a apresentar, em ordem de 

importância, quais são as mais relevantes para a performance do processo 

colaborativo.  

Em ordem de importância, as dimensões mais significativas para o processo 

colaborativo na cadeia de suprimentos são: 1- JPES (planejamento conjunto para 

execução de sincronismo); 2- ORS (compartilhamento de recursos operacionais); 3- 
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CC (cultura colaborativa); 4- JPSPM (solução conjunta de problemas e medição de 

desempenho); 5- MBIS (mercado baseado no compartilhamento de informações); e 

6- JPIMS (planejamento conjunto para aumentar a quota de mercado) (KUMAR; 

BANERJEE, 2014). 

Nota-se, nesse resultado, a importância das dimensões relacionadas ao 

planejamento conjunto das tarefas, ao compartilhamento de recursos e à cultura 

colaborativa, sendo as demais dimensões de menor importância (KUMAR; 

BANERJEE, 2014). E, por outro lado, a análise das outras três dimensões MBIS, 

JPIMS e JPSPM mostra que esses elementos não impactam a colaboração na 

cadeia de suprimentos de maneira positiva e significativa. 

Existe, nesse contexto, uma importante reflexão de Kumar e Banerjee (2012, 

p. 197, tradução nossa): 

 

Esse achado revela que, após planejamento conjunto, as empresas se 
concentram diretamente na partilha de recursos para as operações, e então 
eles se concentram em moldar uma cultura dentro da aliança que é 
extremamente essencial para facilitar outras dimensões do relacionamento. 

 

Em destaque, também, a cultura colaborativa desempenha um papel muito 

importante, influenciando todas as dimensões colaborativas de forma positiva e 

significativa. Esse resultado mostra que, na cultura de relacionamento colaborativo, 

em termos de abertura na comunicação, riscos e compartilhamento de 

recompensas, atitude de aprendizagem, confiança, compromisso e lealdade, o 

funcionamento de outras atividades do processo é viabilizado (KUMAR; BANERJEE, 

2014).  

Em uma pesquisa mais recente de Kumar et al. (2017), buscou-se entender o 

papel do planejamento conjunto (JPIMS e JPES) e dos mecanismos de resolução de 

problemas (JPSPM) no desenvolvimento da cultura colaborativa (CC) da cadeia de 

suprimentos. Para isso, foi elaborado um modelo conceitual para a validação das 

hipóteses, apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Modelo de estudo das dimensões da colaboração na cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Kumar et al. (2017, p. 48) 

 

Especificamente com relação às atividades de planejamento, Kumar et al. 

(2017) buscam relacionar positivamente ao que os autores chamam de mercado 

potencial. Tal termo está relacionado às características das empresas parceiras que 

estão disponíveis para a atividade de colaboração. O mercado potencial tem como 

característica quatro atributos: semelhança dos objetivos, necessidade de garantir 

qualidade e entrega, nível crescente de globalização e concorrência. Diferentes 

pressões internas (metas semelhantes) e externas (garantia de qualidade e entrega, 

globalização e concorrência) forçam as empresas a trabalhar em atividades de 

planejamento que vão além de suas fronteiras para que possam permanecer 

relevantes no mercado. Essas pressões motivam inicialmente e forçam as 

organizações a trazer mudanças nos estilos de negócios atuais (KUMAR et al. 

2017). Dessa forma, os autores propuseram a hipótese de que o mercado potencial 

(metas semelhantes, garantia de qualidade e entrega, globalização e concorrência) 

afetam positivamente as atividades de planejamento H1ab (JPIMS e JPES). 

Outras hipóteses apresentadas buscam relacionar o efeito positivo das 

atividades de planejamento na cultura colaborativa, H2ab. Nesse sentido, é possível 

afirmar que as atividades de planejamento são atitudes que proporcionam um 
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entendimento dos limites de cada empresa, na medida que os parceiros têm a 

condição de entender estreitamente seu parceiro, que, por sua vez, deverá fortalecer 

a cultura colaborativa. 

Por fim, os autores propõem uma relação positiva entre as atividades de 

solução conjunta de problemas (JPSPM) para o planejamento conjunto e a cultura 

colaborativa, H3abc (JPIMS, JPES e CC), e também a influência positiva entre as 

atividades de planejamento, H4a (JPIMS e JPES). 

Após a pesquisa, concluiu-se que as hipóteses H1a, H2b, H3abc e H4a são 

observadas como significativas e apoiadas pelo estudo. Porém as hipóteses H1b e 

H2a não puderam ser suportadas pelo resultado da pesquisa (KUMAR et al. 2017). 

Concluindo, o estudo possibilitou o entendimento sobre a interdependência 

das atividades colaborativas, especialmente quando essas atividades são vistas 

como áreas funcionais interna e externamente (KUMAR et al. 2017).  

Os resultados, portanto, trazem luz às seguintes afirmações: 

A) Impulsionadas pela dinâmica do mercado, as empresas focam no 

planejamento para aumentar e reter sua participação no mercado. Assim, elas 

estudam de perto o mercado para realizar e executar ações futuras. 

B) As atividades colaborativas de planejamento desempenham um papel 

importante no desenvolvimento e na formação de um ambiente construtivo. 

C) As atividades de resolução conjunta de problemas (JPIMS) são muito 

importantes para a colaboração e influenciam fortemente o planejamento e a cultura 

colaborativa. 

D) A atividade de resolução conjunta de problemas (JPIMS) é crucial do ponto 

de vista estratégico e operacional. As empresas parceiras motivadas pelo mercado 

planejam e tornam a estratégia viável.  

Tais afirmações fornecem um cenário onde é possível estabelecer relações 

de importância entre as atividades colaborativas, seja no planejamento, na resolução 

de problemas ou na cultura colaborativa.  

A pesquisa mostrou que a resolução e a mensuração de problemas comuns 

(JPSPM) são fundamentais para o desenvolvimento de uma cultura colaborativa 

(CC) e a execução de um planejamento eficaz (JPIMS e JPES) afeta as atividades 

de colaboração e são muito importantes no desenvolvimento da cultura. 
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4.2 PRESSUPOSTOS ASSOCIADOS À QUALIDADE DA COLABORAÇÃO NA 

CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Para que a teoria possa lançar mão de modelos colaborativos, é necessário 

que haja pressupostos que estabeleçam associações positivas entre a qualidade da 

colaboração e as articulações interorganizacionais. Para isso, Yan e Dooley (2014) 

estabelecem quatro constructos relacionados à colaboração na cadeia de 

suprimentos.  

- Esforços de coordenação: o padrão regular de atividades semelhantes ou 

complementares adaptados às necessidades das empresas envolvidas. 

- Investimentos específicos: investimentos financeiros que apoiam 

exclusivamente a relação comprador-fornecedor. 

- Congruência do objetivo: até que ponto um grupo de compradores e um 

grupo de fornecedores percebem a possibilidade de realização de metas comuns no 

projeto. 

- Capacidades complementares: o grau em que os parceiros podem 

preencher ou completar um ao outro fornecendo recursos e conhecimento. 

Tais constructos foram validados através de uma pesquisa quantitativa que 

associou esses elementos à qualidade da colaboração entre comprador-fornecedor. 

O resultado da pesquisa pode afirmar os seguintes pressupostos: 

Pressuposto 1: investimentos financeiros de apoio à relação entre cliente-

fornecedor colaboram positivamente na qualidade da colaboração comprador-

fornecedor. 

Pressuposto 2: esforços na coordenação de atividades adaptadas às 

necessidades das duas empresas aumentam significantemente a qualidade da 

colaboração comprador-fornecedor. 

Pressuposto 3: a congruência de objetivos colabora significantemente com a 

qualidade da colaboração comprador-fornecedor. 

Pressuposto 4: a complementaridade de capacidades colabora 

significantemente com a qualidade da colaboração comprador-fornecedor. 

Pressuposto 5: a qualidade da colaboração comprador-fornecedor é 

positivamente associada à performance do projeto.  

Os resultados validaram que quatro dos cinco pressupostos contribuem para 

a qualidade na colaboração e, consequentemente, para resultados positivos, o que 
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confirma, segundo os autores, a importância de gerenciar efetivamente os recursos 

a fim de melhorar a qualidade das interações (YAN; DOOLEY 2014).  

O único pressuposto que não se confirmou nos resultados da pesquisa foi o 

Pressuposto 1. Portanto, não há sustentação para a afirmação de que investimentos 

financeiros de apoio à relação entre cliente-fornecedor colaboram positivamente na 

qualidade da colaboração. Os demais pressupostos foram todos confirmados pela 

pesquisa. Ainda, conforme os resultados, é mais provável que as interações efetivas 

comprador-fornecedor surjam quando as duas empresas tiverem metas e 

capacidades complementares. 

 

4.3 VANTAGENS COMPETITIVAS DA COLABORAÇÃO NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

 

A literatura traz uma série de definições que colocam a colaboração na cadeia 

de suprimentos como uma importante vantagem competitiva. Essas definições se 

distribuem em quatro elementos básicos (CAO; ZHANG, 2010): (1) vantagens são 

alcançadas pela oferta de atividades de parceria, como compartilhar informações, 

sincronizar decisões, compartilhar recursos e alinhar custos e riscos dos parceiros; 

(2) benefícios são ampliados se comparados às empresas agindo de forma 

independente; (3) existem alguns efeitos de alavancagem ou resultados sinérgicos 

nas relações; e (4) não são apenas relações entre empresas, mas sim a criação 

conjunta de conhecimento. Cao e Zhang (2010, p. 363, tradução nossa) ampliam: 

 

Estas definições colocam mais ênfase na sinergia, criação de valor e 
inovação. Essa ênfase permite que as empresas vejam as vantagens sob 
uma perspectiva estratégica e de longo prazo, mudando da simples ótica do 
custo e foco de curto prazo.  

 

Os estudos dessas definições sugerem fortemente que uma melhor 

colaboração entre as empresas da cadeia de suprimentos aumenta o ganho devido 

ao surgimento de sinergia através de recursos e processos colaborativos (CAO; 

ZHANG, 2010). 

Na área de estudos da cadeia de suprimentos, considera-se que as 

estratégias que utilizam a informação partilhada e a cooperação entre agentes são 

eficazes para aumentar os indicadores de rendimento. Essa afirmação de Montoya-
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Torres e Ortiz-Vargas (2014) é explorada pelos autores em uma pesquisa 

bibliográfica que abrangeu periódicos científicos publicados entre 2000 e 2012. 

Nos últimos anos, o cenário empresarial tem sido caracterizado como volátil e 

imprevisível devido à natureza dinâmica das relações e às mudanças mais rápidas 

no comportamento do consumidor. Esse comportamento dinâmico e a ausência de 

uma coordenação e sincronização adequada entre a cadeia de suprimentos têm um 

impacto negativo na produtividade e na competitividade (ROH; MIN; HONG, 2011). 

Umas das maiores preocupações das empresas é a forma de coordenar os 

atores envolvidos para que posam trabalhar em conjunto, em busca de um único 

objetivo. Para isso, muitas vezes as empresas implementam estratégias de 

colaboração entre os elementos dessa cadeia, de forma a fazer o uso mais eficiente 

dos recursos e captar o conhecimento de fornecedores e clientes em um esforço 

para integrar e coordenar a produção e o fluxo de informação através da cadeia 

(CARIDI; CIGOLINI; MARCO, 2005). 

Porém, apesar dos benefícios conhecidos, alguns estudos exploram algumas 

dificuldades para a implementação de estratégias de colaboração. Entre as barreiras 

para a implementação das estratégias de colaboração estão: falta de tecnologia; 

confiança; decisão sobre quem colabora; mal-entendido sobre conceitos; princípios 

ou elementos de tal colaboração; diferentes objetivos entre as empresas; excesso 

de informação (desnecessária); e conhecimento sobre como usar as informações, 

sistemas de informação imprecisos e até mesmo resistência a mudanças. 

Levando em conta a velocidade das mudanças no mercado global, o aumento 

dos custos de produção e energia e a introdução de novas tecnologias, as empresas 

precisam repensar sua maneira de fazer negócios se quiserem permanecer 

competitivas. Uma maneira de fazer isso é estabelecer colaborações com 

fornecedores, distribuidores e varejistas, a fim de trocar produtos de forma eficaz e 

criar valor para os clientes (LEHOUX; D’AMOURS; LANGEVIN, 2014) 

No entanto, a estrutura da colaboração deve ser projetada cuidadosamente e 

alguns mecanismos de coordenação devem ser implementados para apoiar esse 

modo de fazer negócios. 

A necessidade de estabelecer parcerias faz com que as empresas sigam 

algumas etapas para criar e gerenciar corretamente esse relacionamento, como a 

construção da colaboração, a escolha do parceiro e o estabelecimento do quadro 

legal da relação. A parceria envolve também a implementação de diferentes 
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mecanismos para melhorar o desempenho da colaboração e sincronizar as 

atividades da rede. Lehoux, D’Amours e Langevin (2014) apontam, para cada uma 

dessas etapas, alguns problemas a serem enfrentados na criação da iniciativa 

colaborativa: 

1º- Construindo colaborações: seleção do parceiro, estabelecimento do marco 

legal e de como trabalhar em termos de recursos, liderança, gestão do 

relacionamento, resolução de conflitos e ajuste e fim do relacionamento  

2º- Implementando mecanismos de coordenação: compartilhamento de 

informações, seleção e implementação de abordagens colaborativas, ajuste de 

processos e negociação para estabelecer uma ordem e plano de entrega. 

3º- Medição de desempenho e benefícios: avaliação da colaboração 

relacionada ao desempenho em termos de benefícios e redução de custos, 

identificação dos benefícios mais difíceis de compartilhar (por exemplo, mais rápidas 

entregas). 

4º- Implementando incentivos: seleção e uso de incentivos como preço de 

atacado, participação nos lucros, descontos de quantidade etc., alinhamento de 

incentivos para garantir que os parceiros tomam decisões que sejam boas para toda 

a rede. 

A próxima seção irá abordar a literarura a partir das relações entre a gestão e 

a colaboração na cadeia de suprimentos. 

 

4.4 RELAÇÕES ENTRE A GESTÃO DO NEGÓCIO E A COLABORAÇÃO NA 

CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Uma das preocupações atuais, em termos da cadeia de suprimentos, é a 

busca de métodos e processos que auxiliem na gestão da cadeia e também na 

colaboração entre as empresas. Dessa forma, a literatura lança mão de diversas 

abordagens orientadas a projetar, analisar e melhorar os processos de negócios e 

melhorar, de maneira mais eficaz, o desempenho organizacional (PRADABWONG et 

al., 2017). 

Pradabwong et al. (2017) examinam as relações entre as metodologias de 

gestão de processos com a colaboração na cadeia de suprimentos, focando 

principalmente fatores associados à vantagem colaborativa e ao desempenho 

organizacional. Os autores propuseram um modelo conceitual, que pode ser visto na 
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Figura 4, onde as relações e os resultados da colaboração foram testados nos 

âmbitos interorganizacional e intraorganizacional. 

 

Figura 4 - Modelo conceitual para estudo das relações da gestão dos processos 
organizacionais e a colaboração na cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Pradabwong et al. (2017, p. 22) 

 

Para que sejam examinadas essas relações, é necessário definir as esferas 

das organizações, baseadas nos processos que compõem essas organizaççoes 

(aspectos intraorganizacionais), nas características da colaboração na cadeia de 

suprimentos (interorganizacionais) e também nos resultados obtidos por essas 

relações. 

Com relação à gestão dos processos, as empresas incorporam técnicas para 

apoiar as mudanças nos processos de negócios. Essas técnicas são bastante 

abrangentes, e vão desde processos de melhorias incrementais (por exemplo, lean e 

gestão da qualidade total) a metodologias radicais (por exemplo, BPR – 

reengenharia de processos de negócios). Essas metodologias servem para alcançar 

a satisfação do cliente, com foco no processo, incentivando envolvimento e uso da 

tecnologia da informação (TI) para criar valor para o cliente (PRADABWONG et al., 

2017). 

As pesquisas sobre a gestão de processos organizacionais são tipicamente 

focadas para dentro da organização. Vários desses estudos revelaram que as 

técnicas de gestão de processos organizacionais têm um impacto positivo no 
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desempenho organizacional, enquanto outros examinaram conceitos do processo da 

gestão: seus elementos e as ligações entre esses elementos e benefícios, como 

desempenho organizacional e satisfação do cliente (KUMAR et al., 2008; MADDERN 

et al., 2007; ŠKRINJAR; BOSILJ-VUKŠIC; INDIHAR-ŠTEMBERGER, 2008; SMART; 

MADDERN; MAULL, 2009). Pradabwong et al. (2017) definem a gestão de 

processos organizacionais a partir da incorporação de quatro elementos principais: 

alinhamento estratégico (business process strategic alignment, BPSA), TI (business 

process information technology, BPTI), orientação e melhoria de processos 

(business process orientation and improvement, BPOI) e envolvimento de pessoas 

(business process people involvement, BPPI). 

O alinhamento estratégico é identificado como uma constituinte da gestão de 

processos organizacionais (BURLTON, 2010; JESTON; NELIS, 2006; SMART; 

MADDERN; MAULL, 2009; TRKMAN, 2010). Refere-se a objetivos de longo prazo, 

consideração dos requisitos do cliente e características internas das organizações. 

Esse aspecto envolve também a construção de estratégias e planos específicos 

para maximizar o desempenho, melhorar o processo e aumentar a adaptabilidade e 

capacidade de resposta às mudanças nas condições de mercado (PRADABWONG 

et al., 2017).  

A tecnologia da informação cumpre um papel essencial na gestão do 

processo organizacional. Ela pode ser desenvolvida como parte da implementação 

de projeto e melhoria de processos, usada não apenas dentro de uma organização, 

mas também envolvendo interfaces de TI externas e engajamentos da cadeia de 

suprimentos. Um exemplo disso é o Enterprise Resource Planning (ERP), que pode 

integrar todas as informações relevantes ao processo, como planejamento, alocação 

de recursos e atividades de controle para todos os diferentes departamentos dentro 

de uma empresa e seus parceiros (POWELL, 2013). 

O aspecto da orientação e melhoria de processos são fundamentais para a 

gestão dos processos organizacionais e incluem elementos como documentação de 

processos, mapeamento de fluxo de valor, propriedade de processos e medição de 

processos. Para confirmar essa afirmação, Pradabwong et al. (2017, p. 3, tradução 

nossa) comentam: 

 

O gerenciamento e o aprimoramento efetivos do processo são vitais para 
otimizar processos e maximizar o valor para uma organização. Por meio da 
adoção de uma visão de processo dos negócios, a gestão dos processos 
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organizacionais é usada para melhorar efetivamente o desempenho 
organizacional. 

 

Ainda, conforme Pradabwong et al. (2017), o envolvimento das pessoas no 

sentido do apoio da alta direção e o empoderamento dos funcionários 

desempenham papéis críticos na gestão dos processos organizacionais. Isso 

permite que os funcionários participem ativa e criativamente. A gerência deve estar 

empenhada em se comunicar com os funcionários de forma mais eficaz, formando 

valores organizacionais e desenvolvendo um estilo de gerenciamento adequado 

para melhorar o desempenho organizacional. Dessa forma, os funcionários podem 

ser vistos como ativos valiosos para qualquer organização.  

Já na esfera interorganizacional, Pradabwong et al. (2017) trazem um modelo 

de relação baseado em quatro elementos da colaboração na cadeia de suprimentos: 

compartilhamento de informações e comunicação (supply chain information sharing 

and communication, SCIC), compartilhamento de objetivos comuns (sharing 

common goals, SCCG), atividades conjuntas (joint activities, SCJA) e alinhamento 

de incentivos (incentive alignment, SCIA). 

O compartilhamento de informações e comunicação refere-se ao grau em que 

informações importantes são trocadas entre uma empresa e seus parceiros. 

Metodologias de comunicação facilitam o compartilhamento de informações, 

gerando, assim, um maior entendimento dentro da parceria na cadeia de 

suprimentos (BARRATT, 2004; FISCHER, 2013). Alguns estudos aplicam uma 

abordagem variada para entender os postos-chave do compartilhamento de 

informações, como, por exemplo, 1) o tipo de informação, se privada ou pública, 

formal e/ou informal (MIN et al., 2005), 2) a qualidade da informação compartilhada 

(CAO; ZHANG, 2011) e meios de melhorar a visibilidade (SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2008). 

Dentro da colaboração na cadeia de suprimentos, as atividades conjuntas 

podem envolver tomadas de decisão conjuntas e a partilha de recursos entre 

parceiros da cadeia de suprimentos. Na medida em que as empresas estão 

envolvidas, a tomada de decisão conjunta costuma ser baseada nos fatores que 

afetam seus processos. A tomada de decisão conjunta deve resultar no 

desenvolvimento de uma compreensão mais profunda entre os parceiros, levando a 

uma comunicação mais eficiente em um ciclo virtuoso. Nesse sentido, Pradabwong 

et al. (2017, p. 4) argumentam que “a tomada de decisão conjunta permite que os 
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parceiros da cadeia de suprimentos esclareçam qualquer confusão e tomem 

decisões efetivas, resultando em relacionamentos mais próximos”. 

Já o compartilhamento de objetivos comuns é defendido por Pradabwong et 

al. (2017) na medida em que os parceiros da cadeia de suprimentos percebem seus 

próprios objetivos como um resultado direto do trabalho em direção a seus objetivos. 

É necessário que todos os parceiros em um relacionamento colaborativo esclareçam 

cuidadosamente suas expectativas (GOFFIN; LEMKE; SZWEJCZEWSKI, 2006).  

Por fim, dentro da esfera da colaboração na cadeia de suprimentos, o 

alinhamento de incentivos diz respeito ao grau em que os membros participantes da 

cadeia de suprimentos compartilham custos, riscos e benefícios (CAO; ZHANG, 

2011; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2008). O alinhamento de incentivos deve ser 

desenvolvido com o objetivo de atrair, motivar e reter os membros participantes para 

alcançar o desempenho desejado, ligando a remuneração individual dos membros 

ao desempenho geral (PRADABWONG et al., 2017). 

Tendo definido os aspectos inter e intraorganizacionais relacionados à gestão 

do processo e à colaboração na cadeia de suprimentos, respectivamente, 

Pradabwong et al. (2017) associaram essas variáveis à temática dos resultados 

obtidos na relação desses elementos. Os autores apresentam a vantagem 

colaborativa (collaborative advantage, CA) e a melhoria do desempenho 

organizacional (organisational performance, OP) como resultados de um processo 

de colaboração. 

A vantagem colaborativa está associada aos benefícios desejados, obtidos 

em relação aos concorrentes, com base nos processos colaborativos na cadeia de 

suprimentos, que não poderiam ter sido atingidos por qualquer empresa de forma 

independente (PRADABWONG et al., 2017). 

E, finalmente, o desempenho organizacional está associado a quão bem uma 

empresa alcança seus objetivos financeiros, orientados ao mercado. Segundo os 

autores, a empresa focal pode se beneficiar em termos de custo, qualidade e 

entrega de seus produtos na medida em que os fornecedores buscarem integração, 

flexibilidade e receptividade às necessidades do cliente (PRADABWONG et al., 

2017).  

Em sua pesquisa, Pradabwong et al. (2017) levantam cinco hipóteses 

construídas a partir das relações entre as esferas do processo organizacional (inter 

e intraorganizacional, vantagem colaborativa e desempenho organizacional).  
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Elas basicamente relacionam o desempenho organizacional como sendo 

impactado positivamente pela gestão dos processos organizacionais (H1); a 

colaboração na cadeia de suprimentos como sendo impactada positivamente pela 

gestão dos processos organizacionais (H2); a influência positiva da gestão dos 

processos organizacionais no desempenho organizacional pode ser mediada pela 

colaboração na cadeia de suprimentos (H3); a colaboração na cadeia de suprimentos 

tem um impacto positivo na vantagem colaborativa (H4); e. por fim, a influência 

positiva da colaboração na cadeia de suprimentos no desempenho organizacional é 

mediada pela vantagem colaborativa (H5). 

Através de uma pesquisa quantitativa, Pradabwong et al. (2017) concluíram 

que as hipóteses levantadas, em intensidades maiores ou não, foram confirmadas. 

O resultado confirmou que há uma relação modesta, porém positiva, entre a gestão 

do processo organizacional e o desempenho organizacional, estabelecendo, 

portanto, que questões intraorganizacionais como compartilhamento de informações 

e comunicação, compartilhamento de objetivos comuns, atividades conjuntas e 

alinhamento de incentivos são ingredientes-chave para alcançar um desempenho 

organizacional satisfatório (H1). 

 Também foi possível apontar que técnicas provenientes da gestão dos 

processos organizacionais podem ser um caminho para o aprimoramento da 

colaboração na cadeia de suprimentos (H2). Os resultados também fornecem 

evidências consideráveis de que a relação direta entre a gestão dos processos 

organizacionais e o desempenho organizacional é melhor explicada pelo impacto da 

colaboração na cadeia de suprimentos (H3). Ainda, as empresas que praticam a 

colaboração em sua cadeia de suprimentos estão mais inclinadas a obter vantagens 

colaborativas nesse processo (H4). Por fim, foi possível apontar que empresas que 

aplicam técnicas de gestão de processos organizacionais e também praticam a 

colaboração em sua cadeia de suprimentos desenvolvem uma vantagem 

colaborativa que, por sua vez, leva a um melhor desempenho (H5). 

 

4.5 ATRIBUTOS RELACIONADOS À COLABORAÇÃO NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

 

No esforço de identificar os atributos da colaboração na cadeia de 

suprimentos, a literatura traz algumas características comuns desse processo. 
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Anand e Bahinipati (2012) propuseram as características do processo colaborativo 

na cadeia de suprimentos. Essas características foram estruturadas a partir de 

quatro grandes áreas: 1) característica da indústria, 2) vantagens competitivas, 3) 

parâmetros internos e 4) parâmetros externos. Vale ressaltar que esses atributos 

foram trazidos pelos autores através de uma densa pesquisa bibliográfica e também 

por meio de uma pesquisa que abrangeu empresas americanas do ramo de 

semicondutores. 

1) Características da empresa 

Este atributo é considerado crítico, na medida em que, ao se iniciar uma 

parceria (em termos da colaboração), é necessário avaliar parâmetros como a 

estrutura da empresa, estabilidade financeira e reputação da empresa parceira. 

Deve-se considerar os diferentes aspectos da estrutura da empresa, que depende 

da capacidade de decisão, do nível, do alcance e horizonte de tempo e do histórico 

de parceria anterior dos membros da cadeia de suprimentos. Além disso, também 

deve-se incluir os aspectos de estabilidade financeira, que é dependente do 

desempenho dos negócios e do capital exigido ou disponível com os membros da 

cadeia, e os aspectos da reputação, que depende da “ecofriendibilidade” e da 

imagem de marca dos produtos dos membros da cadeia de suprimentos. 

2) Vantagem competitiva 

Outro atributo importante na avaliação da vantagem competitiva que cada 

membro da cadeia pode oferecer. É necessário considerar a orientação do produto, 

ou seja, a organização em termos de qualidade dos produtos e serviços, bem como 

o ciclo de vida dos produtos. Além disso, a vantagem competitiva geral no mercado 

global deve ser avaliada em termos de “market share”, de orientação do cliente e de 

nível da tecnologia existente. 

3) Parâmetros internos 

Outro atributo importante são os parâmetros internos das empresas parceiras. 

É necessário avaliar parâmetros estratégicos, como as estratégias de terceirização 

dos produtos e serviços e a atitude do topo da gestão das organizações para 

colaboração. Parâmetros táticos como comunicação, tecnologias, informação e 

integração da tecnologia, velocidade de tomada de decisão e planejamento 

colaborativo são essenciais para as organizações parceiras para fomentar a 

parceria. No entanto, os parâmetros operacionais, como produtividade, flexibilidade, 

medidas de controle, prazo de entrega, confiabilidade, utilização da capacidade, 
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produto e volume de estoque, também são verdadeiros indicadores de desempenho 

a serem considerados durante a seleção do parceiro estratégico. 

4) Parâmetros externos 

Outro atributo importante, e considerado crítico, são os parâmetros externos, 

como características do produto e a orientação da empresa. É necessário considerar 

as características do produto em termos de variabilidade de demanda, elasticidade 

de preços e pressão competitiva. Já o aspecto da orientação da empresa é lido 

como o desempenho financeiro medido, o potencial de lucro e a capacidade de 

utilização.  

Esses atributos, conforme descritos por Anand e Bahinipati (2012), são 

multifacetados e fortemente relacionados ao objetivo da cooperação, seja um projeto 

ou produto. 

Assim, a consideração desses atributos desempenha um papel crítico no 

estabelecimento da intensidade de colaboração entre os membros da cadeia de 

suprimentos. Na medida em que esses parâmetros aumentam, aumenta também a 

interdependência entre eles (ANAND; BAHINIPATI, 2012). Os autores indicam 

algumas relações de interdependência entre os atributos no contexto estudado: 

- Sobre as características da empresa, determinadas pela estrutura de 

empresa, estabilidade financeira e reputação. Esses fatores são governados pela 

capacidade de decisão, experiências de parcerias anteriores, desempenho dos 

negócios, marca e imagem. A implementação e o controle efetivos desses atributos 

resultam em produtos e serviços de qualidade, bem como no aumento da 

participação de mercado e na orientação focada no cliente. Como consequência, as 

empresas atingem a vantagem competitiva (ANAND; BAHINIPATI, 2012). Dessa 

forma, os autores assumem uma interdependência entre as características da 

empresa e a vantagem competitiva. 

- Já os parâmetros internos, determinados pelos parâmetros estratégicos, 

parâmetros táticos e parâmetros operacionais, são fatores governados por 

estratégias de terceirização, atitude da gestão, planejamento colaborativo, 

integração das tecnologias da informação, utilização da capacidade, liderança, 

produtividade, flexibilidade e assim por diante. Como resultado, a capacidade de 

tomada de decisão, parceria, desempenho comercial e imagem de marca são 

aprimorados. Assim, os autores assumem uma interdependência entre os 

parâmetros internos e as características da empresa. 
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- Os parâmetros externos, determinados pela característica do produto e pela 

orientação da empresa, são fatores regidos pela variabilidade da demanda, pressão, 

elasticidade de preço e potencial de lucro no mercado, que, por sua vez, 

caracterizam a tomada de decisão, parcerias, negócios, desempenho e imagem de 

marca. Dessa forma, os autores assumem uma interdependência entre os 

parâmetros externos e as características da empresa (ANAND; BAHINIPATI, 2012). 

- Os parâmetros internos das empresas, como estratégias de terceirização, 

atitude por parte da gestão, integração das tecnologias de informação, planejamento 

colaborativo e parâmetros operacionais, possibilitam a melhora da orientação do 

produto através do incremento da competitividade. Portanto, os autores assumem 

uma interdependência entre os parâmetros internos e as vantagens competitivas. 

Por fim, Anand e Bahinipati (2012) concluem com a análise dos parâmetros 

externos das empresas, como a variabilidade da demanda, pressão externa, 

utilização de recursos e potencial de lucro, e afirmam que os mesmos são 

controlados pelos parâmetros internos das empresas. Já os parâmetros internos, se 

bem administrados, resultam em uma melhora na entrega de produtos, melhorando 

a participação de mercado “market share” e a qualidade dos produtos e serviços. 

Então, os respondentes das empresas enfatizaram a interdependência entre os 

parâmetros internos e externos, e os parâmetros externos e as vantagens 

competitivas. 

 

4.6 COMPONENTES INTERCONECTADOS DA COLABORAÇÃO NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

 

Diante de ambientes incertos, as empresas têm se esforçado para obter uma 

maior colaboração na cadeia de suprimentos para alavancar recursos e 

conhecimento de seus fornecedores e clientes, obtendo, assim, uma vantagem 

competitiva no mercado. Nesse cenário, Cao e Zhang (2010) procuraram descobrir a 

natureza da colaboração na cadeia de suprimentos e explorar seu impacto no 

desempenho da uma empresa.  

Os resultados da referida pesquisa indicam que a colaboração na cadeia de 

suprimentos melhora a vantagem competitiva e, na verdade, tem uma influência 

fundamental sobre o desempenho da empresa, e a vantagem colaborativa é uma 
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variável intermediária que permite que os parceiros da cadeia de suprimentos 

obtenham sinergia e incrementem o desempenho. 

A colaboração na cadeia de suprimentos foi definida em muitas maneiras 

diferentes, e, basicamente, essas definições caem em dois grupos de conceituação: 

foco de processo e foco de relacionamento. Sintetizando a literatura, a colaboração 

em cadeia é definida como sete componentes interligados: compartilhamento de 

informações, congruência de metas, sincronização de decisões, alinhamento de 

incentivo, compartilhamento de recursos, comunicação colaborativa, e criação 

conjunta de conhecimento (CAO; ZHANG, 2010). Essas sete dimensões agregam 

valor às empresas envolvidas na colaboração em cadeia, reduzindo custos e tempo 

de resposta e alavancando recursos.  

Conforme Cao e Zhang (2010), o compartilhamento de informações refere-se 

à medida em que uma empresa compartilha uma variedade de informações 

relevantes, precisas, completas e confidenciais em tempo hábil com seus parceiros 

da cadeia de suprimentos.  

Já a congruência da meta entre os parceiros da cadeia de suprimentos ocorre 

na medida em que os parceiros da cadeia de suprimentos percebem que seus 

próprios objetivos estão satisfeitos, realizando os objetivos da cadeia de suprimentos 

(CAO; ZHANG, 2010). No caso da verdadeira congruência do objetivo, os parceiros 

da cadeia de suprimentos sentem que seus objetivos coincidem plenamente com os 

dos parceiros da cadeia (LEJEUNE; YAKOVA, 2005). 

A sincronização de decisão refere-se ao processo pelo qual os parceiros da 

cadeia orquestram decisões no planejamento e na operação que otimizam os 

benefícios da cadeia de suprimentos (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2002). As 

decisões de planejamento e operação são necessárias para determinar a maneira 

mais eficiente e eficaz de usar os recursos da empresa para alcançar um conjunto 

específico de objetivos.  

Ainda, o alinhamento de incentivo refere-se ao processo de compartilhamento 

de custos, riscos e benefícios entre os parceiros (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 

2005). O estabelecimento bem-sucedido de parcerias da cadeia exige que cada 

participante compartilhe ganhos e perdas de forma igual. O alinhamento de 

incentivos requer uma definição cuidadosa dos mecanismos que compartilham os 

ganhos de maneira equitativa, o que significa que os ganhos são proporcionais ao 

investimento e risco (LEE; WHANG, 2001). 
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Já o compartilhamento de recursos está relacionado ao processo de 

alavancagem de recursos e ativos e de investimento em capacidades e ativos com 

os parceiros. Recursos incluem recursos físicos, como a fabricação de 

equipamentos, instalações e tecnologia (HARLAND et al., 2004).  

Por definição, a comunicação colaborativa é a transmissão de informações 

entre os parceiros da cadeia de suprimentos em termos do conteúdo, direção, modo 

e estratégia de comunicação. Uma comunicação aberta, frequente, equilibrada e 

bidirecional é geralmente uma indicação de relações interorganizacionais próximas 

(GOFFIN; LEMKE; SZWEJCZEWSKI, 2006). 

Por fim, a criação conjunta de conhecimento refere-se à medida em que os 

parceiros da cadeia desenvolvem uma melhor compreensão e resposta ao mercado 

e ambiente competitivo através do trabalho em conjunto (MALHOTRA; GOSAIN; 

SAWY, 2005).  

Em uma pesquisa mais recente, Zhang e Cao (2018) buscaram relacionar a 

questão da cultura colaborativa e o uso de sistemas interorganizacionais ao sucesso 

na colaboração na cadeia de suprimentos. O que os levou a pesquisar essa relação 

foi o fato de que diversos autores pesquisam as condições que levam ou afetam a 

colaboração focados no uso de sistemas interorganizacionais (IOS), mas simplificam 

ou ignoram seu contexto cultural. Apesar do uso de sistemas interorganizacionais 

ser indispensável para que a colaboração seja bem-sucedida, a cultura 

organizacional (OC) deve ser levada em consideração simultaneamente. Diversas 

iniciativas de colaboração falham devido à cultura incompatível e às complexidades 

envolvidas. 

A cultura colaborativa refere-se às normas, crenças e valores comuns em 

uma empresa e relacionadas às práticas apropriadas na cadeia de fornecimento 

(CANATO; RAVASI; PHILLIPS, 2013; YUNUS; TADISINA, 2016). Nesse sentido, 

Zhang e Cao (2018, p. 3, tradução nossa) afirmam: 

 

A cultura colaborativa lida com uma orientação de relacionamento onde a 
ênfase principal é colocada de forma a manter relações multifacetadas de 
longo prazo, mesmo à custa de modificar a estrutura organizacional e metas 
para evitar danos à parceria. Empresas com uma cultura colaborativa 
adequada terão maiores condições de coordenar as atividades em seus 
parceiros da cadeia de fornecimento com base na confiança, boa vontade e 
normas sociais do que em contratos impessoais e legais, regras firmes e 
metas fixas. 
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 Nesse sentido, quatro elementos da cultura colaborativa são investigados: 

coletivismo, orientação de longo prazo, simetria de poder e prevenção de incertezas. 

O coletivismo refere-se à medida em que uma empresa mantém uma 

consciência coletiva no trabalho com parceiros da cadeia de suprimentos. Nesse 

contexto, as empresas parceiras valorizam o tecido social e normas ao invés de 

objetivos individuais e, assim, os coletivistas são mais cooperativos. Coletivistas 

gostam de trabalhar juntos e coordenar os esforços. Empresas coletivistas são mais 

propensas a formar parcerias, incentivar o trabalho em equipe, trocar informações 

entre os parceiros e resolver problemas em conjunto (NAOR; LINDERMAN; 

SCHROEDER, 2010). 

Outro elemento da cultura colaborativa é a orientação de longo prazo, ele está 

relacionado ao grau em que uma empresa está disposta a se engajar no 

desenvolvimento de um relacionamento duradouro com parceiros (ZHANG; CAO, 

2018).  

Já a simetria de poder refere-se ao grau em que uma empresa acredita que 

os parceiros da cadeia de fornecimento devem ter uma voz igual em seus 

relacionamentos (ZHANG; CAO, 2018). Simetria de poder significa baixa distância 

entre poderes, ou seja, as empresas se relacionam em mesmo grau de poder entre 

si. Empresas com baixa distância entre poderes são mais propensas a se engajar 

em igualdade e decisão, enquanto aquelas com alta distância são mais propensas a 

operar com autoridade e definição de tarefas (VEGT et al., 2010; WUYTS; 

GEYSKENS, 2005).  

Por fim, dentro dos aspectos da cultura colaborativa, evitar a incerteza refere-

se à medida em que uma empresa se sente ameaçada e tenta escapar de situações 

ambíguas (WUYTS; GEYSKENS, 2005). Empresas que tendem a evitar incertezas 

precisam de previsibilidade e têm uma forte tendência para a construção de regras e 

para a integração de processos. Em contrapartida, empresas que estão mais 

abertas à incerteza valorizam a flexibilidade e tendem a aceitar a incerteza e o risco 

sem inquietação e toleram várias visões e comportamentos (ZHANG; CAO, 2018). 

Dentro de sua pesquisa, Zhang e Cao (2018) exploraram a colaboração na 

cadeia de suprimentos também pela relação com o que eles chamaram de 

apropriação dos sistemas interorganizacionais. Esse constructo está relacionado à 

aplicação de tecnologias da informação para mediar transações e relacionamentos 

entre empresas (SUBRAMANI, 2004). A literatura revela vários objetivos que 
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motivam o uso de sistemas interorganizacionais: necessidade (atendimento de 

exigências regulatórias), assimetria (exercendo poder ou controle sobre outras 

empresas), reciprocidade (busca de benefícios mútuos), eficiência, agilidade, 

inovação, estabilidade e legitimidade (CHI; HOLSAPPLE, 2005). No contexto da 

colaboração da cadeia de suprimentos, a pesquisa introduz três componentes de 

apropriação dos sistemas interorganizacionais: uso dos sistemas 

interorganizacionais para comunicação, uso dos sistemas interorganizacionais para 

integração e uso dos sistemas interorganizacionais para inteligência. 

O uso dos sistemas interorganizacionais para comunicação está relacionado 

ao uso dos sitemas para facilitação de contatos e fluxo de mensagens entre os 

parceiros da cadeia (ZHANG; CAO, 2018). Tecnologias de sistemas 

interorganizacionais e aplicações para a comunicação entre empresas incluem 

serviços de mensagens, gerenciamento de canal, rede de comunicação e 

comunicação padrões e protocolos (CHI; HOLSAPPLE, 2005).  

O uso dos sistemas interorganizacionais para integração refere-se à extensão 

do uso dos sistemas na facilitação da conexão de processo entre os parceiros da 

cadeia de suprimentos (ZHANG; CAO, 2018). Tecnologias de sistemas 

interorganizacionais e aplicações para integração envolvem o gerenciamento de 

relacionamentos cliente-fornecedor que podem contemplar o planejamento 

colaborativo, a previsão e o reabastecimento, a resposta eficiente do consumidor, o 

inventário gerenciado pelo fornecedor, os sistemas de aquisição baseados na web, 

os sistemas de comércio eletrônico, a identificação de frequência, o gerenciamento 

de relacionamento com o cliente (CRM), os sistemas de gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, o planejamento de recursos empresariais (ERP), a utilização de 

Internet/Intranet/Extranet, portais, e-hubs, o fluxo de trabalho e automação (por 

exemplo, CAD/CAM) e a autoria colaborativa.  

Por fim, o uso dos sistemas interorganizacionais para inteligência refere-se à 

extensão do uso dos sistemas interorganizacionais para melhorar a aprendizagem e 

criação de conhecimento entre parceiros da cadeia de suprimentos (ZHANG; CAO, 

2018). Tecnologias de sistemas interorganizacionais em aplicações para inteligência 

podem ser traduzidos através do compartilhado de dados e da mineração de dados, 

do banco de dados de repositório compartilhado e dos sistemas de suporte à 

decisão, de documentos e arquivos digitais compartilhados, da aquisição, 

recuperação e navegação, da pesquisa de conhecimento, da descoberta de 
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conhecimento, da inteligência artificial (por exemplo, agentes inteligentes, raciocínio 

baseado em casos, redes neurais, algoritmos genéticos e mecanismos de regras), 

de grupos sistemas de suporte à decisão e de agentes de software. 

A partir da constrição dos elementos citados anteriormente, Zhang e Cao 

(2018) propuseram um modelo conceitual para explorar as relações entre a 

colaboração na cadeia de suprimentos, a cultura colaborativa e a apropriação de 

sistemas interorganizacionais, o que pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Impacto da cultura colaborativa na apropriação de sistemas interorganizacionais e 
na colaboração na cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Zhang e Cao (2018, p. 28) 

 

O modelo possibilitou o desenvolvimento de quatro hipóteses que foram 

posteriormente testadas (ZHANG; CAO, 2018): 

Hipótese 1: a cultura colaborativa tem um efeito positivo na apropriação dos 

sistemas interorganizacionais. 

Hipótese 2: a cultura colaborativa tem um efeito positivo na colaboração da 

cadeia de suprimentos. 
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Hipótese 3: a apropriação dos sistemas interorganizacionais tem um efeito 

positivo na colaboração da cadeia de suprimentos. 

Hipótese 4: a cultura colaborativa media a relação entre apropriação e oferta 

de sistemas interorganizacionais na colaboração em cadeia. 

Através de uma pesquisa quantitativa com empresas de diversos segmentos 

nos Estados Unidos, foi possível identificar a cultura colaborativa e a apropriação 

dos sistemas interorganizacionais como os dois principais antecedentes da 

colaboração da cadeia de suprimentos (ZHANG; CAO, 2018). 

Os resultados suportam as hipóteses de que a cultura colaborativa tem 

impacto significativo na apropriação dos sistemas interorganizacionais (H1) e na 

colaboração da cadeia de suprimentos (H2) e prova que empresas engajadas em 

uma cultura colaborativa (coletivismo, orientação a longo prazo, simetria de poder, 

evitação da incerteza) são mais predispostas a usar os sistemas 

interorganizacionais para integrar processos, promover comunicações e explorar em 

conjunto novos conhecimentos. Isso também indica que a cultura colaborativa ajuda 

a criar objetivos comuns, facilita o compartilhamento de informações e a interação e 

contribui significativamente para a colaboração eficaz da cadeia de suprimentos 

(ZHANG; CAO, 2018). 

Os resultados também confirmam a eficácia da apropriação dos sistemas 

interorganizacionais como facilitadores no aperfeiçoamento da colaboração na 

cadeia de suprimentos, confirmando, portanto, a hipótese H3. Porém, o efeito 

mediador da cultura colaborativa na relação entre a apropriação dos sistemas 

interorganizacionais e a colaboração da cadeia de fornecimento (H4) não é 

suportada. Isso pode ser em parte relacionado aos efeitos de integração, 

acoplamento e coerção em sistemas interorganizacionais, pois mudanças 

processuais e comportamentais e a reestruturação nas crenças já definidas podem 

induzir a implementação coercitiva dos sistemas interorganizacionais (ZHANG; CAO, 

2018). 

 

4.7 PERFORMANCE OPERACIONAL, CONFIANÇA E TECNOLOGIA NA CADEIA 

DE SUPRIMENTOS 

 

Considerando-se as variáveis intrinsicamente conectadas em uma relação de 

colaboração interorganizacional, é necessário estender o estudo na literatura no 
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sentido de entender tais ligações. Muitos aspectos da colaboração na cadeia de 

suprimentos já foram abordados anteriormente a partir de diversos pontos de vista. 

Indo além dessas conceituações, Salam (2017) procurou entender os aspectos da 

colaboração na cadeia de suprimento, como tecnologia e confiança, e os impactos 

dessas questões no desempenho operacional das empresas. Os achados do estudo 

indicam que, por meio de um relacionamento contínuo, a confiança evolui e se 

adapta com o tempo e pode formar uma capacidade competitiva, dificilmente 

replicável em seus concorrentes. Acredita-se que tanto a confiança quanto a 

tecnologia têm um impacto considerável na colaboração da cadeia e no 

desempenho operacional das empresas (SALAM, 2017). 

Num contexto geral, a confiança é definida como uma disposição para 

assumir riscos e para confiar em um parceiro (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 

1995). Ela está relacionada à medida que uma empresa se considera crível e 

benevolente diante do parceiro na cadeia de suprimentos (DONEY; CANNON, 1997; 

GANESAN, 1994). Morgan e Hunt (1994) argumentam que a confiança existe 

quando uma empresa acredita na confiabilidade e credibilidade de um parceiro. 

A credibilidade traduz o grau em que uma empresa acredita que a outra parte 

possui a capacidade necessária para realizar uma determinada tarefa de forma 

eficaz. Já a benevolência reflete as intenções e motivações de um parceiro para 

beneficiar o relacionamento (GANESAN, 1994). A confiança é a cola que mantém 

relacionamentos colaborativos juntos, e é um fator importante do sucesso de um 

relacionamento (SALAM, 2017).  

Motivada pela interdependência no relacionamento entre os parceiros da 

cadeia de suprimentos, a confiança desempenha um papel muito importante nessas 

relações. A falta de confiança leva à incerteza, o que causa barreiras à formação e 

sustentabilidade de relacionamentos de longo prazo (FAWCETT et al., 2015). Dessa 

forma, Salam (2017) acredita que a confiança na relação cliente-fornecedor está 

positivamente relacionada à colaboração na cadeia de suprimentos. 

Outro fator importante, juntamente com a confiança, dentro do contexto da 

colaboração na cadeia de suprimentos é a tecnologia (SALAM, 2017). A melhoria da 

infraestrutura tecnológica facilita o desenvolvimento de relacionamentos próximos e 

estáveis entre os parceiros. Salam (2017, p. 7, tradução nossa) afirma: 
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Para que as relações da cadeia de suprimentos alcancem a colaboração, 
também devem existir mecanismos eletrônicos para que as informações 
possam ser prontamente trocadas entre os parceiros. Um desses 
mecanismos é a tecnologia para compartilhamento de informações. [...] Em 
geral, a TI tem sido amplamente reconhecida como um fator crítico na 
cadeia de suprimentos devido à contribuição que pode dar para melhorar o 
desempenho da empresa individual e da cadeia de suprimentos como um 
todo. 

 

Quando os parceiros são incapazes de apoiar metas por falta de 

conectividade, o entusiasmo pela iniciativa colaborativa enfraquece. É provável que 

um relacionamento colaborativo tenha um baixo desempenho se os parceiros não 

forem abertos e transparentes por meio de sua interface tecnológica. Com isso, 

Salam (2017) acredita que a interface tecnológica nas relações cliente-fornecedor 

está positivamente relacionada à colaboração na cadeia de suprimentos. 

Outra variável explorada por Salam (2017) foi o desempenho operacional. 

Muitos estudos demonstraram que a aptidão de identificar e vincular capacidades 

complementares por meio de colaboração leva a um desempenho superior. Para 

que as relações de colaboração sejam bem-sucedidas, é importante que os 

parceiros trabalhem juntos para planejar e coordenar atividades, bem como resolver 

problemas. Roh, Min e Hong (2011) descobriram que esforços conjuntos, como 

planejamento, definição de metas, medição de desempenho e solução de 

problemas, são essenciais para relacionamentos colaborativos bem-sucedidos e 

estão intimamente relacionados ao compartilhamento de informações.  

Kumar e Banerjee (2014) afirmam que a busca por um desempenho 

operacional satisfatório exige que os parceiros da cadeia de suprimentos associem 

seus fluxos de recursos (materiais, informações, conhecimento e finanças), 

processos e organização, atividades e estratégias de planejamento e controle. Com 

isso, Salam (2017) acredita que a colaboração da cadeia de suprimentos está 

positivamente relacionada ao desempenho operacional. 

As hipóteses levantadas por Salam (2017) foram testadas através de uma 

pesquisa quantitativa, que procurou confirmá-las a partir do modelo conceitual da 

Figura 6. 

H1: a confiança na relação cliente-fornecedor está positivamente relacionada 

à colaboração na cadeia de suprimentos. 

H2: a interface tecnológica nas relações cliente-fornecedor está positivamente 

relacionada à colaboração na cadeia de suprimentos. 
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H3: a colaboração da cadeia de suprimentos está positivamente relacionada 

ao desempenho operacional. 

 

Figura 6 - Impacto da cultura colaborativa na apropriação de sistemas interorganizacionais e 
na colaboração na cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Zhang e Cao (2018, p. 28) 

 

Os resultados sugerem uma relação positiva entre confiança e colaboração e 

entre tecnologia e colaboração. Dessa forma, as hipóteses 1 e 2 são suportadas. 

Outro achado importante é que a confiança tem um impacto maior na colaboração 

do que na tecnologia. Isso pode ser interpretado de maneira que a tecnologia é 

apenas um facilitador para uma colaboração, enquanto os aspectos da colaboração 

são muito mais importantes para tornar a colaboração uma realidade. De qualquer 

forma, Salam (2017) ainda afirma: 

 

A capacidade de uma empresa de maximizar seu uso de recursos 
tecnológicos tem um impacto profundo em sua capacidade de colaborar na 
cadeia de suprimentos. Isso mostra como o uso de um recurso específico é 
talvez mais importante do que a mera existência do próprio recurso. A 
capacidade de uma empresa de maximizar o uso de TI e outros recursos 
tecnológicos depende da capacidade de explorar os recursos ao máximo 
para garantir a colaboração na cadeia de suprimentos. 

 

Salam (2017) afirma que a abrangência de uma colaboração se refere ao 

grau em que os membros da cadeia aplicam as práticas colaborativas, permitindo 

com isso um desempenho superior. Esses resultados, portanto, suportam a hipótese 

3. A característica comportamental da confiança a torna fundamental para mediar a 

colaboração e o desempenho operacional. Ao fim, é possível afirmar também que as 

empresas da cadeia de suprimentos têm maior probabilidade de colher benefícios 

mútuos se criarem conectividade entre essas várias ferramentas tecnológicas e as 

monitorarem como um todo (SALAM, 2017). 

 Uma vez abordados os aspectos que condicionam uma relação colaborativa a 

partir dos autores citados nos capítulos anteriores, se faz necessário o entendimento 
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das formatações que tais relações apresentam – o que será abordado na próxima 

seção. 

 

4.8 ESTRUTURA DAS RELAÇÕES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Dentre as diversas contribuições ao assunto, Montoya-Torres e Ortiz-Vargas 

(2014) também apresentaram as estruturas das cadeias de suprimentos e as 

devidas características e impactos para a colaboração. 

 

 

Figura 7 - Possíveis estruturas de colaboração na cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Montoya-Torres e Ortiz-Vargas (2014) 

 

A Figura 7 apresenta as seguintes estruturas da cadeia de suprimentos: 

seriada, diádica, divergente, convergente e rede.  

A estrutura seriada é a estrutura tradicional e amplamente estudada, em que 

o fornecedor, fabricante, distribuidor e varejista são considerados.  

A estrutura diádica consiste em duas estruturas de negócios. Uma estrutura 

divergente é usada para representar uma cadeia de suprimento na qual uma única 
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empresa (um fornecedor) distribui estoque para várias entidades de fluxo inferior. 

Em uma estrutura convergente, várias empresas (vários fornecedores) entregam 

componentes a um único fabricante. 

Por fim, a estrutura da rede é uma cadeia de fornecimento complexa com 

uma combinação de estruturas divergentes e convergentes. Montoya-Torres e Ortiz-

Vargas (2014) afirmam que essa estrutura, dada a sua complexidade, ainda é pouco 

explorada e deve ser tema de pesquisas futuras. 

Além dos estudos apresentados, um dos principais modelos propostos para 

entendimento das estruturas nas relações entre empresas em uma cadeia de 

suprimentos foi proposto por Lambert, Cooper e Pagh (1998). Nesse caso, os 

autores buscam explicar a estrutura de relação a partir de uma empresa foco, que, 

por sua vez, relaciona-se com fornecedores de primeira camada, que se relacionam 

com fornecedores de segunda camada, e assim por diante. Da mesma forma, essa 

empresa foco se relaciona com clientes de camadas distintas, conforme Figura 8. 

 

Figura 8 - Modelo para as relações interorganizacionais 

 

Fonte: Lambert, Cooper e Pagh (1998) 

 

A estrutura e o relacionamento são dimensões importantes para o 

entendimento da cadeia de suprimento e sua dinâmica. Diversos estudos recentes 

apontam que a posição ocupada pelas empresas na estrutura e a forma como 
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estabelecem relacionamentos na cadeia afetam o seu desempenho (PIRES; 

SACOMANO NETO, 2010). 

Os estudos propostos por Lambert, Emmelhanuz e Gardner (1996) também 

propõem tipos de relacionamentos na cadeira de suprimentos, de forma a 

compreender as relações entre os atores. Em termos de formalização do 

relacionamento e de investimento em ativos, pode-se, então, ir desde o mero 

relacionamento comercial (arm’s lenght) até o caso extremo da integração vertical. 

Já as joint ventures envolvem o investimento e a posse de ativos comuns às duas 

empresas, o que leva, geralmente, à criação de uma terceira empresa. Lambert, 

Emmelhainz e Gardner (1996) também subdividem as parcerias em três tipos: 

- Tipo 1: as empresas envolvidas se reconhecem mutuamente como parceiras 

e, dentro de determinados limites, coordenam, conjuntamente, o planejamento e as 

atividades. Geralmente são parcerias de curto prazo e envolvem uma divisão ou 

área funcional dentro de cada empresa. 

- Tipo 2: as empresas envolvidas avançam da coordenação de atividades 

para a integração de atividades. Embora sem essa pretensão, geralmente acabam 

tendo uma longa duração e envolvem várias divisões em cada uma das empresas 

participantes. 

- Tipo 3: as empresas compartilham um significante nível de integração 

operacional. Cada uma vê a outra como uma extensão dela própria, e elas mantêm 

um vínculo de longa duração. 

Lambert, Cooper e Pagh (1998) também definem os graus de relação entre as 

empresas na cadeia de suprimentos. Esses links entre empresas podem ser (a) links 

de processos gerenciáveis, (b) links de processos monitoráveis, (c) links de 

processos não-gerenciáveis e (d) links de processos de não membros, e são 

apresentados, juntamente com as respectivas interligações, na Figura 9. 

Links de processos gerenciáveis são aquelas relações onde a empresa foco 

integra e gerencia um processo com um ou mais membros da primeira camada da 

rede. Nesse sentido é possível afirmar que há colaboração efetiva entre as 

organizações.  

Já links de processos monitoráveis são aquelas relações não críticas para a 

empresa foco, mas que são importantes e necessitam de um monitoramento ou 

auditoria nas empresas da primeira camada. 
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Links de processos não gerenciáveis são aquelas relações onde a empresa 

foco não se envolve na atividade. Nesse caso, essa relação não é crítica suficiente 

nem mesmo para que haja recursos para a monitoração nas empresas de primeira 

camada. 

Por fim, links de processos de não-membros são aquelas relações entre 

empresas da primeira camada e outras organizações que não se relacionam com a 

empresa foco.   

 

Figura 9 - Tipos de relações entre empresas 

 

Fonte: Lambert, Cooper e Pagh (1998) 

 

Para aprofundar o entendimento dessas relações, Lambert, Cooper e Pagh 

(1988) também apontam os componentes fundamentais para o sucesso na gestão 

da cadeia de suprimentos. Esses componentes são divididos em físicos e técnicos 

relacionados à gestão da cadeia e em componentes comportamentais e gerenciais.  

Esses elementos são críticos e essenciais para o sucesso da gestão da 

cadeia de suprimentos, já que eles essencialmente representam e determinam como 

cada link de processo é integrado e gerenciado. O nível de integração e 

gerenciamento de um processo é em função do número e do nível dos componentes 

adicionados ao link (LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998). São eles: 
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- Físicos e técnicos: métodos de planejamento e controle, fluxo de 

trabalho/estrutura da atividade, estrutura da organização, estrutura de facilitação do 

fluxo de comunicação e informação, e estrutura de facilitação do fluxo de produto. 

- Gerenciais e comportamentais: métodos de gestão, estrutura de liderança e 

poder, estrutura de risco e recompensa, e atitude e cultura. A Figura 10 organiza os 

componentes relacionados por Lambert, Cooper e Pagh (1998). 

Quanto maior a intensidade desses elementos na cadeia de suprimentos, 

maior será a integração e a possibilidade de gestão do negócio na rede (LAMBERT; 

COOPER; PAGH, 1998). 

 

Figura 10 - Componentes fundamentais para a gestão das relações na cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Lambert, Cooper e Pagh (1998) 

 

A pesquisa conduzida por Lambert, Cooper e Pagh (1988) mostra que há uma 

forte interdependência entres os componentes tangíveis (físicos e técnicos) e os 

não-tangíveis (gerenciais e comportamentais), ao passo que, se um grupo de 

componentes for o único foco de atenção gerencial, o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos provavelmente será fadado ao fracasso.  

O segundo grupo, composto pelos componentes gerenciais e 

comportamentais, são elementos menos tangíveis e visíveis e são, portanto, difíceis 

de avaliar e alterar. Eles definem o comportamento organizacional e influenciam 

como os componentes físicos e técnicos podem ser implementados.  
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Se os componentes gerenciais e comportamentais não estão aliados e não 

reforçam um comportamento organizacional que apoia os objetivos e a operação 

das cadeias de suprimentos, a cadeia de produção provavelmente será menos 

competitiva e lucrativa (LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998). 

 

Figura 11 - Relações entre os elementos que constituem a cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Lambert, Cooper e Pagh (1998) 

 

Os componentes propostos no contexto das relações da cadeia de 

suprimentos, assim como os processos relacionados e conectados às organizações, 

estão intimamente ligados à estrutura dessa cadeia de suprimentos. Sem que haja 

uma estrutura sólida, independentemente da densidade das relações estabelecidas, 

os processos e elementos relacionados na rede não se sustentam (LAMBERT; 

COOPER; PAGH, 1998). A Figura 11 demonstra a importância dessas relações. 

4.9 ESTRUTURA DAS VARIÁVEIS PARA O MODELO CONCEITUAL 

A partir das definições estabelecidas na literatura, é possível sintetizar as 

diversas abordagens. O Quadro 2 traz o apanhado das variáveis exploradas. Para 

cada autor há um tema, seguido das variáveis atribuídas ao tema no contexto da 

cadeia de suprimentos, e, por fim, os resultados que os elementos descritos 

proporcionam. 
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Dessa forma, é possível realizar uma leitura dos conceitos e a extração das 

variáveis para a construção do modelo teórico. 
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Quadro 2 - Literaturas que abordam aspectos da colaboração na cadeia de suprimentos separadas por tema e variáveis abordadas 

Autor Tema 
Variáveis atribuídas ao tema, no contexto da cadeia de 
suprimentos 

... essas variáveis 
levam a 
(proporcionam, 
beneficiam, 
facilitam): 

Kumar et al. 
(2017) 

Interdependência das 
atividades de 
colaboração 

Planejamento para aumentar e reter sua participação no 
mercado. 

Desenvolvimento 
da cultura 
colaborativa 

Planejamento no desenvolvimento e na formação de um 
ambiente construtivo. 

As atividades de resolução conjunta de problemas no 
planejamento e na cultura colaborativa. 

A atividade de resolução conjunta de problemas do ponto de 
vista estratégico e operacional. 

Pradabwong 
et al. (2017) 

Relações inter e 
intraorganizacionais, 
vantagem colaborativa 
e desempenho 

Gestão de processos organizacionais: alinhamento estratégico, 
TI, orientação e melhoria de processos e envolvimento de 
pessoas. 

Vantagems 
colaborativas e 
incremento do 
desempenho 
organizacional 

Colaboração na cadeia de suprimentos: compartilhamento de 
informações e comunicação, compartilhamento de objetivos 
comuns, atividades conjuntas e alinhamento de incentivos. 

Zhang e Cao 
(2018) 

Impactos da cultura 
colaborativa e sistemas 
organizacionais 

Cultura colaborativa: coletivismo, orientação de longo prazo, 
simetria de poder e prevenção de incertezas. 

Suporte às 
iniciativas 
colaborativas 

Apropriação dos sistemas interorganizacionais: uso dos sistemas 
interorganizacionais para comunicação, uso dos sistemas 
interorganizacionais para integração e uso dos sistemas 
interorganizacionais para inteligência. 

Salam (2017) 
Interdependência entre 
confiança e tecnologia 
com a colaboração 

Confiança. Desempenho 
operacional 

Infraestrutura tecnológica. 

Kumar e 
Banerjee 

Dimensões 
Planejamento conjunto para execução da agenda. Performance da 

colaboração Planejamento conjunto para aumentar a quota de mercado. 
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(2014) Cultura colaborativa. 

Compartilhamento de recursos operacionais. 

Solução conjunta de problemas e medição de desempenho. 

Mercado baseado no compartilhamento de informações. 

Yan e Dooley 
(2014) 

Pressupostos 

Esforços de coordenação. 

Qualidade da 
colaboração 

Investimentos específicos. 

Congruência do objetivo. 

Capacidades complementares. 

Cao e Zhang 
(2010) 

Elementos básicos 

Compartilhamento de informações, sincronização de decisões, 
compartilhamento de recursos e alinhamento de custos e riscos 
dos parceiros. 

Vantagens 
competitivas a 
partir da 
colaboração 

Benefícios ampliados se comparados às empresas agindo de 
forma independente. 

Efeitos de alavancagem ou resultados sinérgicos nas relações. 

Criação conjunta de conhecimento. 

Lehoux, 
D’Amours e 
Langevin 
(2014) 
 
 
 
 

Etapas para o 
estabelecimento das 
parcerias (1) 

Construindo 
colaborações: 

Seleção do parceiro, estabelecimento do 
marco legal para trabalhar em termos de 
recursos, liderança, gestão do 
relacionamento, resolução de conflitos e 
ajuste e fim do relacionamento. 

Implementação 
bem-sucedida da 
iniciativa 
colaborativa 

Implementando 
mecanismos de 
coordenação: 

Compartilhamento de informações, seleção e 
implementação de abordagens colaborativas, 
ajuste de processos e negociação para 
estabelecer uma ordem e plano de entrega. 

Medição de 
desempenho e 
benefícios: 

Avaliação da colaboração relacionada ao 
desempenho em termos de benefícios e 
redução de custos, identificação dos 
benefícios mais difíceis de compartilhar (por 
exemplo, mais rápidas entregas). 

Implementando 
incentivos: 

Seleção e uso de incentivos como preço de 
atacado, participação nos lucros, descontos 
de quantidade etc., alinhamento de incentivos 
para garantir que os parceiros tomem 
decisões que sejam boas para toda a rede. 
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Anand e 
Bahinipati 
(2012) 

Atributos (2) 

Característica 
da indústria: 

Estrutura: capacidade de decisão, nível, 
alcance e horizonte de tempo, e o histórico de 
parceria anterior dos membros da cadeia de 
suprimentos. 

Estabelecimento 
da intensidade da 
colaboração entre 
os membros da 
cadeia de 
suprimentos 

Estabilidade financeira: desempenho dos 
negócios e capital exigido ou disponível com 
os membros da cadeia. 

Reputação da empresa parceira: 
“ecofriendibilidade” e a imagem de marca dos 
produtos dos membros da cadeia. 

Vantagens 
competitivas: 

Orientação do produto: organização em 
termos de qualidade dos produtos e serviços, 
e ciclo de vida dos produtos. 

Vantagem competitiva geral: em termos de 
“market share”, orientação do cliente e o nível 
da tecnologia existente. 

Parâmetros 
internos: 

Parâmetros estratégicos: estratégias de 
terceirização dos produtos e serviços e a 
atitude da gestão para colaboração. 

Parâmetros táticos: comunicação, 
tecnologias, tecnologia e integração da 
informação, velocidade de tomada de decisão 
e planejamento colaborativo. 

Parâmetros operacionais: produtividade, 
flexibilidade, medidas de controle, prazo de 
entrega, confiabilidade, utilização da 
capacidade, produto e volume de estoque. 

Parâmetros 
externos: 

Características do produto: variabilidade de 
demanda, elasticidade de preços e pressão 
competitiva. 

Orientação da empresa: desempenho 
financeiro, potencial de lucro, capacidade de 
utilização. 

Cao e Zhang 
(2010) 

Componentes 
interligados 

Compartilhamento de informações. Vantagem 
competitiva Congruência de metas. 
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Sincronização de decisões. 

Alinhamento de incentivo. 

Compartilhamento de recursos. 

Comunicação colaborativa. 

Criação conjunta de conhecimento. 

Montoya-
Torres e 
Ortiz-Vargas 
(2014) 

Estrutura 

Seriada. 
Estrutura(3)

 

 

Diádica. 

Rede. 

Lambert, 
Cooper e 
Pagh (1998) 

Estrutura 

Aspectos físicos 
e técnicos: 

Métodos de planejamento e controle. 

Estrutura(3)
 

Fluxo de trabalho/estrutura da atividade. 

Estrutura da organização. 

Estrutura de facilitação do fluxo de 
comunicação e informação. 

Estrutura de facilitação do fluxo de produto. 

Gerenciais e 
comportamentais: 

Métodos de gestão. 

Estrutura de liderança e poder. 

Estrutura de risco e recompensa. 

Atitude e cultura. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Sintetizados os conceitos, vale uma reflexão sobre os temas propostos pelos 

autores. Apresar de todos os elementos explorados serem de grande importância 

para este trabalho, alguns não se caracterizam como elementos facilitadores do 

processo colaborativo e, portanto, não foram absorvidos na construção do modelo. 

Abaixo, as devidas considerações, marcadas no quadro 2 acima como (1), (2) e (3). 

(1)O estudo de Lehoux, D’Amours e Langevin (2014) descreve as etapas para 

o estabelecimento de parcerias para a implementação bem-sucedida da iniciativa 

colaborativa. Essa abordagem foi importante para a construção do modelo 

conceitual deste trabalho e também para o estudo de caso, pois serviu como um 

pano de fundo para entender melhor como as relações foram construídas. Porém, 

entende-se que essa descrição não se caracteriza como elemento facilitador para a 

colaboração, diferentemente das demais variáveis trazidas por outros autores neste 

trabalho e reunidos na tabela acima. Dessa forma, esses elementos não serão 

considerados para a construção do modelo teórico que se segue. 

(2)Outra observação importante sobre a construção do modelo é a 

segmentação da empresa em que os projetos de máquinas estão introduzidos. O 

estudo de Anand e Bahinipati (2012) relata os atributos para o estabelecimento da 

colaboração entre os membros da cadeia de suprimentos. Esses atributos são 

relacionados à característica da empresa, às vantagens competitivas, aos 

parâmetros internos e aos parâmetros externos. Como já observado anteriormente, 

este trabalho procurou limitar o estudo dos casos a segmentos de empresa 

semelhantes, bem como a projetos com duração e complexidades semelhantes, 

com o objetivo de manter uma coerência que possibilite as corretas comparações e 

que não decorra em induções a segmentos diferentes ou projetos de diferentes 

proporções. Uma vez previamente isolados os atributos da indústria, as 

considerações de Anand e Bahinipati (2012) sobre questões como a estrutura da 

empresa, a imagem de marca dos produtos dos membros da cadeia, a organização 

em termos de qualidade dos produtos e serviços, o ciclo de vida dos produtos, os 

parâmetros operacionais, as características do produto e a orientação da empresa 

não serão considerados para o desenvolvimento do modelo teórico.  

(3)Ainda sobre as considerações do quadro referente à literatura sobre o 

assunto, alguns trabalhos procuram descrever a estrutura de um processo de 

colaboração na cadeia de suprimentos (MONTOYA-TORRES; ORTIZ-VARGAS, 

2014; LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998). Esses estudos irão auxiliar na 
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construção do modelo teórico, na medida em que a estrutura proposta pelos autores 

poderá servir como base para a estrutura de colaboração dentro do objeto deste 

estudo. Portanto, esses elementos não serão considerados elementos facilitadores. 

Estudos futuros poderão considerar tais características ou mesmo extrapolar 

os resultados obtidos neste trabalho para empresas com diferentes atributos 

(segmentos, tamanho, características do produto etc). 

Entretanto, este trabalho procurou limitar a segmentação da empresa 

estudada. Isso se deve ao fato de que, em projetos de máquinas, há uma série de 

questões técnicas que são aplicadas no desenvolvimento dos sistemas, e essas 

questões variam de segmento para segmento. Por exemplo, ao se observar uma 

empresa de transformação primária, como siderurgia e mineração, boa parte dos 

processos envolvidos são relativamente menos complexos (do ponto de vista do 

desafio tecnológico) do que uma empresa de semicondutores, por exemplo. Há 

máquinas que exercem funções simples e não necessitam de um projeto elaborado 

e demorado; por outro lado, há maquinas que necessitam um conjunto de 

habilidades maior, bem como a elaboração de um projeto mais detalhado.  

Toda essa variedade traz a necessidade de limitar a atuação desse trabalho 

para mitigar o risco de se aplicar os mesmos conceitos em dimensões diferentes de 

projetos, sem as devidas proporcionalidades. Dessa forma, os casos estudados 

foram limitados a empresas de porte semelhante, assim como os projetos foram 

escolhidos de acordo com suas semelhanças em tamanho e complexidade, e 

também pelo fato de terem sido executados com um período de tempo relativamente 

curto entre eles. 

Objetivando a construção do modelo teórico, é necessária a organização dos 

elementos descritos na literatura. A etapa inicial dessa construção baseia-se no 

conceito de Lambert, Cooper e Pagh (1998), que definem a estrutura da colaboração 

a partir de componentes divididos entre uma esfera física e técnica, voltada a 

questões tangíveis da colaboração como compartilhamento de informações e 

infraestrutura tecnológica, e uma esfera gerencial e comportamental, focada em 

elementos mais abstratos, como alinhamento estratégico e sincronização de 

decisões. 

Por terem um caráter mais prático, os elementos físicos e técnicos do 

processo colaborativo servem como referência aos conceitos estabelecidos 

anteriormente, principalmente àqueles associados a dinâmicas como troca de 
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informações e conhecimentos (KUMAR; BANERJEE, 2014; CAO; ZHANG, 2010; 

PRADABWONG et al., 2017), bem como a atributos como comunicação e 

tecnologias (ANAND; BAHINIPATI, 2012). Também dentro da esfera das questões 

físicas e técnicas, questões relacionadas à tecnologia, a sistemas e à infraestrutura 

tendem a estar presentes no processo de colaboração, uma vez que levam à 

melhoria do desempenho operacional e suportam a iniciativa colaborativa (ZHANG; 

CAO, 2018; PRADABWONG et al., 2017; SALAM, 2017). 

Já na esfera dos elementos gerenciais e comportamentais, é possível 

classificar as abordagens na medida em que os temas encontram elementos 

relacionados à gestão de pessoas, como os esforços de coordenação que buscam o 

alinhamento entre os profissionais dentro das organizações e também entre as 

empresas envolvidas na colaboração (YAN; DOOLEY, 2014). Esses esforços se 

somam a outras iniciativas, como o planejamento conjunto para a tomada de 

decisões, para a solução de problemas, para a execução do cronograma e para o 

aumento da participação das empresas envolvidas no mercado (KUMAR; 

BANERJEE, 2014).  

Nessa esfera, elementos como a cultura colaborativa se faz presente a partir 

de elementos como coletivismo, orientação de longo prazo, simetria de poder e 

prevenção de incertezas (PRADABWONG et al., 2017; SALAM, 2017; ZHANG; 

CAO, 2018). Ainda, a congruência de metas e o compartilhamento de objetivos 

comuns também podem ser citados (CAO; ZHANG, 2010, ANAND; BAHINIPATI, 

2012; KUMAR; BANERJEE, 2014). Assim, elementos como confiança, 

compartilhamento de recursos e alinhamento estratégico estarão presentes dentro 

dessa esfera (KUMAR; BANERJEE, 2014; PRADABWONG et al., 2017; SALAM, 

2017). 

Por fim, essa estruturação dos conceitos de acordo com os elementos físicos 

e técnicos e gerenciais e comportamentais resulta na organização proposta no 

Quadro 3. Como dito anteriormente, essa organização irá nortear as próximas 

etapas do estudo, tendo em vista o estabelecimento das variáveis independentes do 

modelo teórico conceitual.  
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Quadro 3 - Conceitos da literatura sobre colaboração na cadeia de suprimentos, arranjados de acordo com os elementos físicos e 
técnicos e gerenciais e comportamentais 

 

Componentes relacionados  Tema de abordagem Variável Resultado 

Físicos e técnicos Dimensão Mercado baseado no 
compartilhamento de 
informações 

Performance 

Elementos básicos Criação conjunta de 
conhecimento 

Vantagens competitivas 

Compartilhamento de 
informações 

Relações intra e 
interorganizacionais 

Tecnologia da Informação Vantagem colaborativa e 
desempenho organizacional 

Compartilhamento de 
informações e comunicação 

Interdependência Infraestrutura tecnológica Desempenho organizacional 

Impactos da cultura Uso dos sistemas 
interorganizacionais para 
comunicação, integração e 
inteligência 

Suporte às iniciativas 

Gerenciais e comportamentais Dimensão 

 

Planejamento conjunto para 
execução da agenda 

Performance 

Planejamento conjunto para 
aumentar a quota de mercado 

Compartilhamento de recursos 
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operacionais 

Cultura colaborativa 

Solução conjunta de problemas e 
medição de desempenho 

Pressupostos 

 

Esforços de coordenação Qualidade 

Investimentos específicos 

Capacidades complementares 

Congruência do objetivo 

Relações intra e 
interorganizacionais 

Compartilhamento de objetivos 
comuns, atividades conjuntas e 
alinhamento de incentivo 

Vantagem colaborativa e 
desempenho organizacional 

Alinhamento estratégico, 
orientação e melhoria de 
processos e envolvimento de 
pessoas 

Elementos básicos Benefícios ampliados se 
comparados aos de empresas 
agindo de forma independente 

Vantagens competitivas 

Efeitos de alavancagem ou 
resultados sinérgicos nas 
relações 

 

Interdependência 

Planejamento para aumentar e 
reter sua participação no 
mercado 

Desenvolvimento da cultura 
colaborativa 
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Planejamento no 
desenvolvimento e na formação 
de um ambiente construtivo 

Atividades de resolução conjunta 
de problemas no planejamento 
na cultura colaborativa 

A atividade de resolução 
conjunta de problemas do ponto 
de vista estratégico e operacional 

Confiança Desempenho organizacional 

Componentes interligados Sincronização de decisões, 
compartilhamento de recursos e 
alinhamento de custos e riscos 
dos parceiros 

Vantagens competitivas 

Impactos da cultura Coletivismo, orientação de longo 
prazo, simetria de poder e 
prevenção de incertezas 

Suporte às iniciativas 

Fonte: elaborado pelo autor
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Ainda, para melhorar a organização dos elementos associados da literatura, é 

possível subdividir as características em áreas comuns. Para fins de construção do 

modelo, são propostos os seguintes tópicos: coordenação de recursos, coordenação 

da equipe e visão estratégica. 

A seguir, os respectivos tópicos serão explorados e definidos. A intenção é 

destacar cada variável envolvida no processo de colaboração interorganizacional e 

posteriormente confrontar com o modelo proposto. Cada tópico busca sintetizar os 

conceitos provenientes dos autores estudados, de forma ordenada, para que 

possam ser usados no modelo teórico-conceitual. 

 

4.9.1 Coordenação de recursos  

 

O tópico coordenação de recursos será trazido para o modelo a partir de 

diversos autores, pois esse termo reúne questões comuns ao tema. Esse tema será 

explorado unicamente a partir da esfera dos elementos físicos e intelectuais 

(KUMAR; BANERJEE, 2014), deixando os recursos humanos para o campo dos 

atributos gerenciais. 

Pode-se dizer então que a coordenação de recursos diz respeito às questões 

trazidas pelos autores, como os mecanismos de (1.a) compartilhamento de 

informações e suas implicações, (1.b) uso dos sistemas para comunicação e 

integração, e (1.c)  criação conjunta de conhecimento. A seguir, cada elemento será 

explorado individualmente. 

a. Compartilhamento de informações: a associação entre o compartilhamento 

de informações, trazido por Kumar e Banerje (2014), com o tópico 

coordenação de recursos é válida uma vez que as mudanças no mercado 

promovem a necessidade de uma rápida identificação dessas variáveis, 

sendo que a troca de informações é a resposta a essa demanda (KUMAR; 

BANERJEE, 2014). Outra afirmação que reforça esse vínculo é que o 

sucesso de uma iniciativa colaborativa está associado diretamente com a 

medida em que uma empresa compartilha uma variedade de informações 

relevantes, precisas, completas e confidenciais em tempo hábil com seus 

parceiros (CAO; ZHANG, 2010). Outra questão importante de se destacar é 

que metodologias de comunicação, como rotinas, procedimentos e 

ferramentas, facilitam o compartilhamento de informações, gerando, assim, 
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um maior entendimento dentro da parceria na cadeia de suprimentos 

(BARRATT, 2004; FISCHER, 2013). Essas ferramentas serão melhor 

exploradas no tópico seguinte. 

b. Uso dos sistemas interorganizacionais para comunicação e integração: 

neste ponto, pode-se entender os sistemas de comunicação e integração 

como o aparato tecnológico que facilita a coordenação de recursos entre as 

empresas na cadeia de suprimentos. A infraestrutura tecnológica, como 

serviços de mensagens, rede de comunicação, padrões e protocolos, 

facilita o desenvolvimento de relacionamentos próximos entre os parceiros 

(ZHANG; CAO, 2018; SALAM, 2017). Os autores Cao e Zhang (2010) 

reforçam essa relação citando mecanismos de troca de informações em 

sistemas de aquisição baseados na web, no gerenciamento de 

relacionamento com o cliente (CRM), em sistemas de gerenciamento da 

cadeia de suprimentos, no planejamento de recursos empresariais (ERP), 

na Internet/Intranet/Extranet. Cao e Zhang (2010) ainda afirmam que, em 

um ambiente interorganizacional, uma comunicação aberta, constante, 

equilibrada e bidirecional é geralmente uma indicação de relações 

próximas. Os processos de troca de informações desempenham um papel 

importante na gestão organizacional, eles podem ser desenvolvidos não 

apenas dentro de uma organização, mas também envolvendo interfaces 

externas, como parte da implementação do projeto e da melhoria de 

processos (POWELL, 2013). 

c. Criação conjunta de conhecimento: neste tópico, questões como 

aprendizagem e criação de conhecimento entre parceiros da cadeia de 

suprimentos são associadas aos processos de coordenação de recursos 

(ZHANG; CAO, 2018). Ainda, Cao e Zhang (2010) consideram que as 

estratégias que utilizam a informação partilhada e a cooperação entre 

agentes são mais eficazes para aumentar os indicadores de rendimento do 

que em uma configuração sem esses elementos. Empresas implementam 

iniciativas de forma a captar o conhecimento de fornecedores e clientes, 

em um esforço para integrar e coordenar a produção e o fluxo de 

informação através da cadeia (CARIDI; CIGOLINI; MARCO, 2005). 

Os tópicos da coordenação de recursos estão exemplificados na Figura 12, a 

seguir. 
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Figura 12 - Relação entre os elementos da literatura e o tópico coordenação de recursos 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.9.2 Coordenação de equipe 

 

Já na esfera dos componentes gerenciais e comportamentais, é possível 

separar os elementos em dois grandes grupos: coordenação da equipe e visão 

estratégica. Primeiramente, a coordenação da equipe pode ser definida na medida 

em que são necessárias iniciativas de mobilização do corpo de trabalho das 

empresas envolvidas no processo colaborativo. Neste tópico são trazidos os 

seguintes elementos da literatura: 2(a) capacidades complementares, 2(b) 

envolvimento de pessoas, 2(c) coletivismo, 2(d) orientação de longo prazo, 2(e) 

simetria de poder, 2(f) prevenção de incertezas e 2(g) confiança. 

a. Capacidades complementares: essa associação se dá pela característica 

na qual as capacidades complementares podem preencher as capacidades 

das empresas – se vistas isoladamente –, fornecendo recursos e 

conhecimentos. A complementaridade de capacidades colabora 

significantemente com a qualidade da colaboração na cadeia de 

suprimentos (YAN; DOOLEY, 2014). 

b. Envolvimento de pessoas: de acordo com Pradabwong et al. (2017), o 

envolvimento das pessoas nos processos colaborativos desempenha um 

papel crucial na gestão dos processos organizacionais. Isso permite que os 

funcionários participem ativa e criativamente. Dessa forma, os funcionários 

podem ser vistos como ativos valiosos para qualquer organização. 

c. Coletivismo: o coletivismo está associado à maneira com que uma 

empresa mantém uma consciência coletiva quando trabalhando com 

parceiros da cadeia de suprimentos. Nesse sentido, as empresas valorizam 

o contexto social e as normas em vez de objetivos individuais (ZHANG; 

CAO, 2018). Empresas coletivistas são mais propensas a formar parcerias, 
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a incentivar o trabalho em equipe, a trocar informações entre os parceiros e 

a resolver problemas em conjunto (NAOR; LINDERMAN; SCHROEDER, 

2010). 

d. Orientação de longo prazo: a orientação de longo prazo está associada à 

coordenação de equipe, pois se relaciona ao nível em que uma empresa 

está disposta a se engajar no desenvolvimento de um relacionamento 

duradouro com parceiros (ZHANG; CAO, 2018). 

e. Simetria de poder: a simetria de poder refere-se ao grau em que uma 

empresa acredita que os parceiros da cadeia de fornecimento devem ter 

voz igual em seus relacionamentos (ZHANG; CAO, 2018). Esse elemento 

representa a tendência que as empresas têm de se relacionar em mesmo 

grau de poder entre si. Empresas com boa simetria de poder são mais 

propensas a se engajar igualmente, enquanto aquelas com pouca simetria 

são mais propensas a operar com autoridade e definição de tarefas (VEGT 

et al., 2010; WUYTS; GEYSKENS, 2005). 

f. Prevenção de incertezas: a prevenção de incertezas está relacionada ao 

grau em que uma empresa se sente ameaçada e tenta escapar de 

situações ambíguas (WUYTS; GEYSKENS, 2005). Algumas empresas 

costumam evitar fortemente a incerteza, precisam de previsibilidade e têm 

uma forte tendência para a construção de regras e integração de 

processos. Em contrapartida, empresas que estão mais abertas à incerteza 

valorizam a flexibilidade, tendem a aceitar a incerteza e o risco sem 

inquietação e toleram várias visões e comportamentos (ZHANG; CAO, 

2018). 

g. Confiança: na construção do modelo proposto, a confiança se caracteriza 

pela disposição para assumir riscos em um relacionamento. A confiança 

existe quando uma empresa acredita que a outra parte possui a 

capacidade necessária para realizar uma determinada tarefa de forma 

eficaz e têm as intenções e motivações para se beneficiar do 

relacionamento (GANESAN, 1994). A falta de confiança leva à incerteza, o 

que causa barreiras à formação e sustentabilidade de relacionamentos de 

longo prazo (FAWCETT et al., 2015). Dessa forma, a confiança na relação 

da cadeia de suprimentos está positivamente relacionada à colaboração na 

cadeia (SALAM, 2017). 
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Os tópicos da coordenação da equipe estão exemplificados na Figura 13, a 

seguir. 

 

Figura 13 - Relação entre os elementos da literatura e o tópico de coordenação de equipe 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.9.3 Visão estratégica 

 

Por fim, é definido o grupo chamado visão estratégica, que traz os elementos 

comportamentais que afetam a relação de colaboração. Os elementos da literatura 

que estão aderidos ao tema do ambiente colaborativo são: 3(a) compartilhamento de 

recursos, 3(b) alinhamento estratégico, 3(c) esforços de coordenação e 

planejamento, 3(d) atividades conjuntas para a tomada de decisões e solução de 

problemas, e 3(e) congruência de metas e compartilhamento de objetivos comuns 

a. Compartilhamento de recurso: está associado ao processo de captação de 

recursos e ativos e ao investimento em capacidades e ativos com os 

parceiros. Nesse sentido, os recursos podem ser físicos, como a 

fabricação de equipamentos, instalações e tecnologia (HARLAND et al., 

2004). As empresas colaboram justamente para complementar seus 

recursos de maneira a serem capazes de atingir seus objetivos (KUMAR; 

BANERJEE, 2012). 

b. Alinhamento estratégico: considera os requisitos do cliente e as 

características internas das organizações. Esse aspecto envolve também 

a construção de estratégias e planos específicos para maximizar o 

desempenho, melhorar o processo e aumentar a adaptabilidade e 

capacidade de resposta às mudanças nas condições de mercado 

(PRADABWONG et al., 2017). Outros autores também abordaram 

características semelhantes em seus estudos, como o alinhamento de 
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custos e riscos entre os parceiros, os efeitos de alavancagem ou os 

resultados sinérgicos nas relações  (CAO; ZHANG, 2010), bem como o 

alinhamento de incentivos (CAO; ZHANG, 2011). 

c. Esforços de coordenação e planejamento: são observados na medida em 

que as empresas da cadeia de suprimentos definem e tomam as decisões 

de forma conjunta e sincronizada em questões como o uso dos recursos, 

orçamento, compras e entrega dos produtos ou serviços (KUMAR; 

BANERJEE, 2014). Esforços na coordenação e planejamento, adaptadas 

às necessidades das empresas, aumentam consideravelmente a 

qualidade da colaboração (YAN; DOOLEY 2014). Nos esforços de 

coordenação e planejamento também é possível incorporar a literatura 

referente ao planejamento para aumentar a participação de mercado e 

para a construção de um ambiente construtivo entre as empresas 

(KUMAR; BANERJEE, 2014), para a sincronização de decisões 

(SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2002), para o alinhamento de incentivo e 

investimentos de apoio à relação na cadeia de suprimentos (LEE; 

WHANG, 2001; PRADABWONG et al., 2017; SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2005) e também para o aspecto da melhoria de processos  

(PRADABWONG et al., 2017). 

d. Atividades conjuntas para a tomada de decisões e solução de problemas: 

nesse ponto, as atividades conjuntas envolvem as tomadas de decisão 

entre parceiros da cadeia de suprimentos  (KUMAR et al., 2017). A tomada 

de decisão deve resultar no desenvolvimento de uma compreensão mais 

profunda entre os parceiros, levando a uma comunicação mais eficiente 

(PRADABWONG et al., 2017). A solução conjunta de problemas apresenta 

a possibilidade de as empresas resolverem seus conflitos e problemas de 

forma conjunta (KUMAR; BANERJEE, 2014).  Ainda nessa sessão são 

incorporados os aspectos da literatura referentes às atividades de 

resolução conjunta de problemas no planejamento na cultura colaborativa, 

à atividade de resolução conjunta de problemas do ponto de vista 

estratégico e operacional (KUMAR et al., 2017), ao planejamento conjunto 

para a execução da agenda e ao planejamento conjunto para aumentar a 

quota de mercado (KUMAR; BANERJEE, 2014). 
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e. Congruência de metas e compartilhamento de objetivos comuns: nesse 

campo, a congruência das metas ocorre quando os parceiros percebem 

que suas metas serão satisfeitas ao se atingir as metas da cadeia de 

suprimentos (CAO; ZHANG, 2010).  Já o compartilhamento de objetivos 

comuns é o grau em que as empresas percebem seus próprios objetivos 

como um resultado direto do trabalho em direção aos objetivos da cadeia 

de suprimentos (GOFFIN; LEMKE; SZWEJCZEWSKI, 2006). 

Os tópicos da coordenação da equipe estão exemplificados na Figura 14, a 

seguir. 

 

Figura 14 - Relação entre os elementos da literatura e o tópico de visão estratégica 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O resumo dos conceitos, separados de acordo com os grupos explorados 

acima, pode ser observado na Figura 15. 

 

Figura 15 - Modelo de estudo dos componentes da colaboração na cadeia de suprimentos 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

O extenso estudo da literatura relacionada à colaboração na cadeia de 

suprimentos possibilitou a extração dos principais elementos e a separação de 

acordo com a Figura 15. Essa exploração teve como objetivo trazer elementos da 

literatura que apontem para uma resultante no processo de colaboração na cadeia 

de suprimentos, como a performance da colaboração, vantagens competitivas e 

qualidade da colaboração. O próximo capítulo irá concatenar esses componentes 

aos elementos do processo de colaboração interorganizacional.  
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5 MODELO PARA COLABORAÇÃO NAS RELAÇÕES DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS EM PROJETOS DE MÁQUINAS 

 

O presente capítulo irá propor um modelo teórico para a definição dos 

elementos facilitadores da colaboração interorganizacional em projeto de máquinas. 

Para isso, serão utilizados os estudos referentes ao desenvolvimento de modelos 

teóricos (MEREDITH, 1993) e a composição do modelo será baseada na literatura 

apresentada no referencial que compõe o Capítulo 4 deste trabalho. Na sequência, 

será apresentado o desenvolvimento de uma entrevista com um especialista na 

área, com o objetivo de revisar os elementos do modelo teórico e, posteriormente, a 

revisão desse modelo a partir das contribuições da entrevista. 

 

5.1 ESTRUTURA DA RELAÇÃO EM PROJETOS DE MÁQUINAS 

 

Relacionada à estrutura de colaboração entre empresas na cadeia de 

suprimentos há uma série de configurações possíveis. Essas configurações se 

formam a partir do objetivo para que essa colaboração ocorra.  

Em projetos de integração de máquinas, além do papel das empresas 

fornecedoras da primeira camada, há também a colaboração entre a empresa foco e 

as empresas da segunda camada. Isso se deve ao fato de as empresas da segunda 

camada proverem tecnologias para as empresas de primeira camada, que 

consequentemente afetam o desempenho das máquinas fornecidas às empresas 

foco. Para ampliar o entendimento desse tipo de relação, em projeto de máquinas 

tem-se o papel do usuário final como a empresa foco, o fabricante de máquina como 

uma empresa de equipamentos que possam ser comercializados (empresa da 

primeira camada) e o provedor de tecnologia como o fornecedor de sistemas para o 

fabricante de máquina (empresa de segunda camada). 

Uma vez estabelecida essa estrutura, é necessário tipificar as relações entre 

as organizações. Em todos os casos, as empresas envolvidas nesse processo, 

desde a segunda camada até a empresa foco, colaboram entre si – justamente um 

ponto que a literatura ainda não se aprofundou muito (FAUSTINO et al., 2018), 

tampouco no contexto das empresas brasileiras.  

A complexidade das máquinas desenvolvidas faz com que essa colaboração 

seja necessária para o atingimento do desempenho esperado. Caso esse que pode 
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ser definido como tipo 1, conforme Lambert, Emmelhainz e Gardner (1996), pois as 

empresas envolvidas se reconhecem mutuamente como parceiras e, dentro de 

determinados limites, coordenam, conjuntamente, o planejamento e as atividades. 

Geralmente, são parcerias de curto prazo e envolvem uma divisão ou área funcional 

dentro de cada empresa.   

Da mesma forma, é possível propor uma estrutura de relacionamento, como 

representada na Figura 16, onde há efetivamente links entre as empresas, inclusive 

diretamente entre a empresa de segunda camada com a empresa foco. 

 

Figura 16 - Estrutura proposta das relações estabelecidas entre empresas em projetos de 
máquinas 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Lambert, Cooper e Pagh (1998, p. 3) 

 

Tendo em vista que a relação entre empresas em projeto de máquinas é 

complexa e que as empresas precisam coordenar conjuntamente as atividades, este 

trabalho irá explorar essas relações, entendendo que todas as empresas envolvidas 

em certo nível devem colaborar de forma efetiva e integrada no nível gerencial 

(LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998). Não serão abordados, portanto, os links 

monitoráveis e os não-gerenciáveis. Ao se aprofundar nessas relações, evidencia-se 

a necessidade de propor os componentes para que essas relações se estabeleçam.  

A seguir, será conduzida a etapa da entrevista com o especialista, que foi 

realizada com o objetivo de revisar as variáveis teóricas estabelecidas sobre a ótica 

de um especialista em projeto de máquinas. 
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5.2 ENTREVISTA COM O ESPECIALISTA 

 

Apesar de o modelo teórico das relações de colaborações já ter sido 

estabelecido, a partir da literatura entendeu-se que o mesmo poderia estar mais 

qualificado para validação a partir do estudo de caso, se o modelo também 

passasse pela avaliação de um especialista na área. O objetivo dessa avaliação foi 

revisar as variáveis estabelecidas como componentes das relações entre as 

empresas para confirmar ou não a presença desses elementos na ótica de projetos 

de máquinas. Este capítulo irá abordar o método utilizado, bem como a escolha do 

especialista e os resultados obtidos. 

No contexto das entrevistas com especialistas em pesquisas acadêmicas, as 

entrevistas semiestruturadas costumam ser uma técnica bastante utilizada. Nelas, o 

entrevistador lança mão de questões pré-definidas, com perguntas abertas e 

fechadas que servem como orientação no decorrer da entrevista (BONI; 

QUARESMA, 2005). Por terem um caráter mais subjetivo, as perguntas podem levar 

a assuntos além das questões pré-definidas (WELLER; ZARDO, 2013). Boni e 

Quaresma (2005) completam: 

 

As entrevistas semi-estruturadas (sic) combinam perguntas abertas e 
fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 
proposto. [...] O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que 
achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo 
perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou 
ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” 
ao tema ou tenha dificuldades com ele.  

 

Para fins de seleção do entrevistado, faz-se importante definir o papel do 

especialista nessa pesquisa. Segundo Meuser e Nagel (1991), existem dois tipos de 

especialistas em pesquisa científica: o primeiro tipo é aquele que, de alguma forma, 

é responsável pela concepção, implementação e controle de um programa; e o 

segundo tipo é aquele que possui acesso a informações sobre grupos, conselhos 

administrativos e processos de decisão.  

Uma entrevista pode cumprir um papel de protagonista em uma pesquisa, 

mas também pode ter um papel secundário ao trabalho. O protagonismo se dá na 

medida em que os entrevistados compõem o alvo da pesquisa, ou seja, são o objeto 

da pesquisa ou representam uma fonte de informações que irá fornecer dados 

importantes relativos ao contexto do campo a ser pesquisado. Já o papel secundário 
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de uma entrevista se dá na forma de obtenção de informações adicionais sobre o 

campo de pesquisa (MEUSER; NAGEL, 1991). 

Neste trabalho, as entrevistas ocuparão ambos os papéis. Inicialmente, um 

papel secundário, onde a entrevista com o especialista servirá para confrontar as 

variáveis do modelo teórico conceitual e, com isso, formular uma versão prévia do 

modelo final. Posteriormente, as entrevistas tomarão o papel principal, pois irão 

moldar o modelo proposto, a partir das informações dos entrevistados, de forma a 

construir a proposta de modelo para a colaboração na cadeia de suprimentos em 

projetos de máquinas. 

 

5.2.1 Definição das questões 

 

As questões semiestruturadas usadas para a entrevista com o especialista 

foram feitas com base na literatura sobre o tema e focou na exploração do assunto 

pela condução das variáveis definidas no modelo teórico conceitual, proposto no 

capítulo anterior. Dessa forma, o roteiro ficou o seguinte: 

 

Quadro 4 - Perguntas para o especialista 

Pergunta Temática 

1) Nas relações estabelecidas entre as 
empresas, no decorrer de um projeto, 
quais são os aspectos que mais 
impactam de forma positiva para o 
resultado? E quais impactaram de 
forma negativa? 

Esforços de coordenação e 
planejamento, compartilhamento de 
informações, capacidades 
complementares, alinhamento 
estratégico, atividades conjuntas para 
a tomada de decisões e solução de 
problemas. 

2) Com relação à articulação entre as 
empresas envolvidas no projeto, quais 
são as principais habilidades gerenciais 
necessárias para o bom funcionamento 
da relação? 

Esforços de coordenação e 
planejamento, compartilhamento de 
informações, capacidades 
complementares. 

3) Cada empresa conta com uma série 
de processos internos para viabilizar o 
desenvolvimento de um projeto. Quais 
são os principais processos envolvidos, 
e qual é a importância dos processos 
organizacionais para o resultado do 
projeto? 

Uso da tecnologia para comunicação 
e integração, criação conjunta de 
conhecimento, compartilhamento de 
recursos, compartilhamento de 
informações. 

4) No decorrer do projeto, em 
momentos de discordância entre as 
empresas com relação a algum 
aspecto, por que você acha que essas 
discordâncias ocorreram? 

Simetria de poder, prevenção de 
incertezas, alinhamento estratégico, 
atividades conjuntas para a tomada 
de decisões e solução de problemas. 
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5) Qual deve ser a postura adotada 
pelas empresas no sentido de engajar 
as pessoas envolvidas com o projeto? 

Envolvimento de pessoas, 
coletivismo, congruência de metas e 
compartilhamento de objetivos 
comuns. 

6) Em sua opinião, quais incentivos os 
gestores devem oferecer para a equipe 
para que haja colaboração entre as 
empresas na cadeia de suprimento em 
projetos de máquinas e sistemas? 

Atividades conjuntas para a tomada 
de decisões e solução de problemas, 
alinhamento estratégico, 
compartilhamento de recursos, 
compartilhamento de informações. 

7) Atualmente, as empresas lançam 
mão de uma série de ferramentas para 
melhorar a troca de informações entre 
as empresas parceiras. Qual é a 
importância dessas tecnologias para o 
resultado do projeto? 

Atividades conjuntas para a tomada 
de decisões e solução de problemas, 
compartilhamento de informações, 
uso da tecnologia para comunicação e 
integração. 

8) De que forma você avalia que o 
conhecimento trazido pelas outras 
empresas contribuiu para o 
desenvolvimento do projeto? 

Compartilhamento de recursos, 
compartilhamento de informações, 
criação conjunta de conhecimento. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A entrevista foi realizada em setembro de 2019, gravada e posteriormente 

transcrita para fins de análise e seleção do conteúdo. Para que o resultado da 

entrevista fosse aderente ao assunto estudado, a seleção do entrevistado se deu a 

partir de critérios que levaram à escolha de um especialista na área de gestão de 

projetos de integração de máquinas. A próxima seção irá abordar a seleção do 

especialista entrevistado. 

 

5.2.2 Definição do entrevistado 

 

O especialista entrevistado nessa etapa do trabalho foi escolhido pelo seu 

vasto conhecimento no assunto, sendo ele responsável na empresa pela 

implementação e controle de projetos de integração de máquinas, além de ser 

gestor da equipe responsável pela execução do projeto (MEUSER; NAGEL, 1991). 

Sua vasta experiência na área é representada por 10 anos de trabalho na 

área de engenharia de produto e aplicação, seguidos de 7 anos em cargos de 

gestão em marketing de produto e desenvolvimento de projetos. Sua formação 

acadêmica contempla um mestrado em Gestão de Negócios, com especializações 

na área de Gestão e Marketing, e sua graduação é em Engenharia Eletrônica. 

Já a empresa onde o entrevistado atua trata-se de uma multinacional alemã, 

com 90 anos de experiência no mercado global e mais de 50 anos de operação no 
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Brasil. Ela atua no fornecimento de produtos e sistemas de automação industrial 

para os mais diversos segmentos da indústria, como alimentício, metal-mecânico, 

automotivo, entre outros. Seus produtos se destacam pela tecnologia embarcada e 

são comumente usados para o controle de máquinas industriais. 

 

5.2.3 Considerações sobre a entrevista 

 

A entrevista teve duração de aproximadamente 40 minutos e as informações 

obtidas serviram de repertório para ratificar boa parte dos elementos presentes na 

literatura, mas também indicaram pouca aderência de certos elementos da literatura 

à vivência trazida pelo entrevistado. A seguir, são explorados trechos da entrevista, 

com seus respectivos comentários a respeito da aproximação com as variáveis 

extraídas da literatura. Os tópicos estão organizados de acordo com a frequência em 

que eles foram observados no discurso do entrevistado. 

 

5.2.3.1 Envolvimento de pessoas 

 

No questionamento em relação aos pontos que impactam positivamente o 

processo de colaboração, o entrevistado abordou o envolvimento das pessoas da 

seguinte forma: 

 

O primeiro ponto positivo eu acho que é a parte do relacionamento [...] e 
também o envolvimento da cadeia de decisão [...] você não ter somente o 
relacionamento com o dono ou projetista ou com a engenheira, [mas 
também] de todas as outras áreas [...], isso faz uma diferença muito grande. 

 

Quando perguntado em relação à importância dos processos internos de cada 

uma das empresas para o resultado do projeto, o entrevistado claramente trouxe a 

questão do envolvimento de pessoas quando comentou que: “[...] temos que ter 

maturidade de entender onde o processo precisa ser seguido”. Também, ainda no 

questionamento com relação aos processos, o bom senso foi citado, no sentido de 

que o grupo deve estar engajado o suficiente para que, em certos momentos, possa 

haver certa flexibilidade diante a alguns processos, que, em determinados casos, 

podem “engessar” o trabalho. 
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O envolvimento de pessoas também foi citado quando o entrevistado abordou 

a “cultura do erro” e quando questionado sobre o engajamento dos profissionais 

envolvidos na colaboração: “[...] [a postura que deve ser adotada] é a cultura do erro, 

o erro tem que ser aceito, pois é assim que você conquista as pessoas. Assim você 

[o gestor] assume um time, você tem um time, e não um corpo de pessoas.” E segue 

falando que: “[...] sem as pessoas [engajadas], nada funciona”.  

Quando questionado sobre o uso de ferramentas tecnológicas para a troca de 

informações, o entrevistado também fez um contraponto no sentido de que: “E claro, 

obrigatoriamente, tem que haver o contato pessoal também. Então, isso não pode 

ser esquecido nunca.” 

 

5.2.3.2 Uso da tecnologia para comunicação e integração 

 

O uso de tecnologias para a integração foi abordado durante a fala do 

entrevistado com relação aos pontos que contribuem negativamente com o processo 

de colaboração, pois a má aplicação desses recursos leva a problemas operacionais 

e, consequentemente, de entrega. De forma muito semelhante, o entrevistado cita 

que o uso de tecnologias para a integração pode também ser uma ferramenta muito 

eficaz para a identificação e mensuração de problemas na gestão do projeto. 

Citando as ferramentas para que haja uma melhor troca de informações entre 

as empresas parceiras, o entrevistado também ressaltou a importância de recursos 

como: “[...] vídeo conferência, WhatsApp etc.”. Ele também cita as tecnologias para 

integração quando relata a experiência no início de sua vivência em projetos, de 

prospectar softwares de gestão de projetos, e a dificuldade de encontrar uma 

ferramenta que seja adequada para as características de um projeto de máquinas: 

“[...] e aí eu fui avaliando cada uma das ferramentas, e, sinceramente, não atendia”. 

Essa dificuldade se deve, segundo o entrevistado, pelo fato de que, em um formato 

em que três empresas envolvidas na colaboração estejam presentes no projeto, 

cada empresa tem o respectivo responsável pelo projeto em questão, e a deficiência 

de ferramentas para a comunicação entre esses agentes pode comprometer todo o 

trabalho. E, nesse sentido, de nada adianta o uso de uma ferramenta eficaz se ela 

não é adotada por todas as empresas envolvidas. 
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5.2.3.3 Coletivismo 

 

O coletivismo foi amplamente citado no decorrer da entrevista, como, por 

exemplo, quando questionado sobre a importância dos processos internos na 

colaboração entre as empresas, o entrevistado comentou sobre as diferenças de 

atitude entre os profissionais envolvidos: “tem aquela pessoa que segue demais o 

processo, e aí ela, algumas vezes, é taxada como correntinha [...]. E tem aquela 

outra que segue de menos, e, então, ela é taxada como uma louca, inconsequente”. 

Essas diferenças entre as atitudes, ou seja, a falta de sintonia entre os 

profissionais envolvidos, também foi trazida pelo autor, e corresponde aos conceitos 

de coletivismo na literatura: “por que as vezes você vê um projetista preocupado 

com o custo, um gerente de projeto preocupado com a técnica, um engenheiro de 

processo preocupado com o prazo, sabe?”  

Ao abordar o engajamento das pessoas envolvidas no projeto, houve também 

ume referência ao coletivismo, no momento em que o entrevistado trouxe a 

importância de se trabalhar a “cultura do erro”: “essa cultura de integração é 

promover o diálogo, é abrir espaço para que as pessoas deem sua opinião para que 

sejam ouvidas”. 

Nos comentários do entrevistado a respeito das estratégias que devem ser 

adotadas para o sucesso da colaboração, o coletivismo pode ser observado durante 

a abordagem relacionada com o compartilhamento de responsabilidades entre as 

empresas envolvidas: “porque compartilhar responsabilidade quando está tudo bem 

é fácil, mas quando dá uma coisa errada, sempre vai ter um que vai falar: a culpa 

não é minha”. Em certo ponto da entrevista, uma observação muito semelhante 

pode ser feita quando o entrevistado fala sobre “a necessidade lá de dentro [da 

colaboração entre as empresas], de respeitar, de ser ouvido”. 

 

5.2.3.4 Confiança 

 

A confiança pode ser facilmente observada em momentos da entrevista. 

Como quando foram abordados os aspectos que afetam positivamente a 

colaboração, o entrevistado trouxe a expressão “cumprir o combinado”: “você foi lá, 

falou que vai entregar amanhã a amostra, e entrega amanhã a amostra. Daqui a 

uma semana vai entregar o produto, daqui a uma semana entrega o produto”. Ao 
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citar o “bom senso” dos envolvidos para a flexibilidade diante dos processos 

organizacionais, a confiança está fortemente alinhada à essa afirmação, pois, no 

momento em que um processo deixa de ser seguido, conscientemente, em benefício 

do projeto, deve haver confiança entre as partes de que tudo deverá ocorrer 

conforme o acordado. 

Na mesma medida, quando abordado o engajamento das pessoas para o 

sucesso do projeto, novamente a tolerância ao erro foi amplamente discutida. 

Conforme o entrevistado: “na cultura do erro, o erro tem que ser aceito”. E, 

logicamente, para que as pessoas possam se expor no momento que um erro é 

cometido, em benefício do projeto, a confiança entre as partes deve existir. 

Em um projeto de máquinas, o relacionamento entre as empresas pode 

ocorrer no decorrer de mais de um projeto. Geralmente, quando o primeiro projeto é 

bem-sucedido, as empresas procuram os mesmos parceiros para as próximas 

iniciativas. Nesse contexto, o entrevistado cita a questão do oportunismo de certas 

empresas, que, para ganhar o primeiro projeto, praticam descontos muito altos e, 

nos próximos projetos, cobram valores bem acima da referência inicial: “aí você já 

tem uma barreira [...], só aí você já pode quebrar a confiança, pois o cliente vai 

poder pensar: será que ele não me roubou da primeira vez?” 

Na medida em que as empresa envolvidas na colaboração devem 

compartilhar responsabilidades, em momentos nos quais o erro ocorre, a falta de 

confiança entre as partes pode criar situações em que uma determinada empresa 

tenta, deliberadamente, se eximir da culpa: “é quase impossível isso acontecer [...] 

em um relacionamento entre três empresa. Desse jeito, se dá tudo errado, todas 

dizem – todos nós erramos”. 

 

5.2.3.5 Esforços de coordenação e planejamento  

 

Atividades onde as empresas parceiras se empenham para coordenar e 

planejar as ações relativas ao projeto foram amplamente citadas pelo entrevistado, 

como quando se abordou os aspectos que prejudicam a colaboração. A falta de 

iniciativas de coordenação impede o envolvimento de áreas importantes das 

empresas. Para evitar esse tipo de situação, os gestores devem se preocupar em 

coordenar a equipe de forma que todos estejam envolvidos. 
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As iniciativas que visam a coordenação e o planejamento do processo 

impactam diretamente no resultado do projeto, e esforços no sentido de “cumprir o 

combinado” devem ser empreendidos, pois, conforme o entrevistado: “não cumprir o 

combinado é um ponto bem negativo”. 

A articulação de ações no decorrer do projeto deve ser fundamentada em 

habilidades de coordenação. Nessa direção, o entrevistado comenta: “pensando no 

gerenciamento do sistema [...], entra controle de custos, de prazo e recurso. Então, 

basicamente, ele [o gestor] tem que ter essa habilidade, saber gerenciar recursos, 

negociar custos e prazos”.  

Abordando a gestão do projeto por parte dos respectivos responsáveis de 

cada empresa, o entrevistado traz sua experiência para reforçar a ideia de que, sem 

um gestor do projeto e, portanto, alguém que se empenhe na coordenação e 

planejamento, possibilita-se a ocorrência de uma série de problemas: “antes [da 

presença do coordenador do projeto] era infinitamente menor, não tem comparação”.  

O planejamento e a coordenação também são citados para elucidar situações 

em que há a discordância entre as empresas com relação a algum aspecto do 

projeto, conforme o entrevistado: “normalmente [...] você já tem o escopo; mesmo 

que não seja o escopo completo, você tem uma grande definição final da coisa, e 

cada um sabe como vai chegar lá”. 

 

5.2.3.6 Atividades conjuntas para a tomada de decisões e solução de problemas 

 

O empenho em ações conjuntas, seja para a tomada de decisões que 

possam afetar a projeto ou para a resolução de problemas enfrentados, é observado 

de forma positiva pelo entrevistado. Nesse sentido, ao abordar a postura adotada 

pelas empresas para o engajamento da equipe, o entrevistado comenta a 

necessidade de coerência entre as decisões tomadas pelas empresas. Da mesma 

forma, quando citadas as ações benéficas ao processo de colaboração, o 

entrevistado comenta do problema que é a falta de um gestor de projeto presente 

para articular, entre as empresas envolvidas, maneiras de tomar decisões em 

conjunto, bem como conduzir as empresas no esforço para a solução de problemas. 

Quando comentados os processos organizacionais e sua importância para a 

colaboração, o entrevistado também trouxe a importância da coerência nas decisões 
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tomadas pelos envolvidos: “a gente, e todos os que estão envolvidos no processo, 

temos (sic) que ter maturidade de entender onde o processo precisa ser seguido”. 

Tais atividades conjuntas para a solução de problemas são exemplificadas 

pelo entrevistado no momento em que ele destaca a importância de se compartilhar 

responsabilidades. Na medida em que um erro ocorre, mesmo sendo todos os 

envolvidos responsáveis, não deve haver a tentativa de se eximir do erro com o 

discurso de “a culpa não é minha”, pois, na realidade, “todos nós erramos”, e as 

empresas devem trabalhar juntas no sentido de mitigar esses erros. 

A própria definição do escopo do projeto depende muito das atividades 

conjuntas para a tomada de decisões, uma vez que, sem um trabalho conjunto para 

se definir as expectativas com relação ao projeto, pode haver frustração e o 

consequente insucesso do projeto. 

 

5.2.3.7 Congruência de metas e compartilhamento de objetivos comuns 

 

Por diversas vezes, elementos como a congruência de metas e o 

compartilhamento de objetivos comuns puderam ser observados no conteúdo das 

respostas, como quando perguntado sobre os aspectos positivos nas relações 

estabelecidas, em que o entrevistado citou: “um ponto positivo é o bom 

entendimento dos objetivos, entender o objetivo de cada parte, principalmente o 

cliente final, entender o que ele está esperando dos fornecedores e fornecedor de 

tecnologia”. Ou, quando perguntado sobre os momentos de discordância no decorrer 

do projeto, o entrevistado citou como um dos motivos: “[...] faltou definição correta de 

escopo. Então, quando falta definição de escopo, você não consegue saber aonde 

você quer chegar.” Nessa fala, é possível observar também elementos que reforçam 

a questão das atividades conjuntas para a tomada de decisões, além de mostrar a 

importância do compartilhamento de informações. Em certo ponto da entrevista, 

quando questionado sobre as ferramentas que auxiliam na colaboração em projetos, 

o entrevistado novamente reforçou a congruência de objetivos ao pontuar: “[...] se 

não está tudo muito alinhado com a expectativa final, e fazendo todo mundo da 

mesma maneira, pode dar problema”. 

Outra forte evidência da importância da congruência de metas e do 

compartilhamento de objetivos está na fala do entrevistado em relação ao 
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engajamento dos envolvidos no projeto: “o discurso da empresa, dos gestores e [de] 

todo mundo que compõe a empresa tem que ser coerente com o que ela entrega”. 

Por fim, a congruência de metas está presente no discurso quando o 

entrevistado cita a importância do envolvimento da cadeia de decisão:  

 

Envolvimento da cadeia de decisão no fabricante, por exemplo, você não 
tem somente o relacionamento com o dono ou projetista ou com a 
engenhara [...]. Isso faz uma diferença muito grande, pois você consegue 
passar por aquele termo de entender melhor os benefícios [...]. 

 

5.2.3.8 Compartilhamento de informações 

 

No decorrer da entrevista, em alguns pontos citados pelo entrevistado, foi 

possível observar a relevância do compartilhamento de informações entre as 

empresas.  

Por exemplo, quando citada a importância dos processos organizacionais 

para a colaboração. Nesse sentido, o entrevistado ressaltou o valor da padronização 

das informações que são transmitidas entre as empresas, bem como a possibilidade 

de que, com essa padronização, haja condições de controlar e mensurar melhor o 

desempenho da colaboração.  

Merecendo igual destaque, a falta de uma definição de escopo, citada pelo 

autor como causadora de discordâncias no decorrer do projeto, pode ter sua origem 

em dificuldades com a troca de informações entre as empresas envolvidas. 

Ao responder sobre o uso de ferramentas de tecnologias na troca de 

informações, o entrevistado voltou a citar a importância do compartilhamento de 

informações entre as partes: “ferramentas de comunicação, todas elas são 

fundamentais, as que estão disponíveis hoje e todas as que forem inventadas”. 

A importância do compartilhamento de informações novamente é abordada 

pelo entrevistado, ainda durante a temática das ferramentas de tecnologia na troca 

de informações. A partir da afirmação de que, na opinião do entrevistado, não há 

uma ferramenta totalmente consolidada para a gestão de projetos de máquinas, 

muitas vezes o importante é estabelecer uma metodologia robusta em gestão de 

projetos. E, mesmo que não haja a ferramenta adequada, a própria metodologia, se 

bem aplicada, pode solucionar uma série de entraves no processo. Porém o uso 

dessas metodologias de gestão de projetos não deve ser unilateral, ou seja, ela 
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somente será válida caso todas as empresas envolvidas adotem o mesmo sistema. 

Assim, o compartilhamento de informações é essencial para dar cabo a essas 

iniciativas. 

 

5.2.3.9 Orientação de longo prazo 

 

A orientação de longo prazo se destaca na entrevista em momentos onde o 

entrevistado reforça o impacto de certas iniciativas na duração da parceria. Um 

exemplo é quando se observa a importância de uma definição do escopo do projeto 

correta logo no início, sob o risco de insucesso no final do projeto: “mesmo que não 

seja o escopo completo, você tem uma grande definição final da coisa, e cada um 

tem como chegar lá, num caminho diferente”. 

Outro ponto onde a orientação de longo prazo ganha destaque é quando o 

entrevistado aborda a relação sadia entre as partes envolvidas. Segundo o 

entrevistado: “a parceria só é duradoura se você tem uma relação ganha-ganha. 

Então, se a estratégia não for ganha-ganha, não existe relacionamento de longa 

duração.”  

Na mesma pergunta, o entrevistado segue abordando casos em que a 

empresa fornecedora se prevalece, como citado anteriormente, de um desconto 

maior na primeira venda, para que nos projetos seguintes ela possa cobrar mais 

caro. Isso é, segundo o entrevistado, uma relação “ganha-perde”, e continua: 

“porque ganhar demais também pode não te gerar relações duradouras”. 

 

5.2.3.10 Alinhamento estratégico 

 

O alinhamento estratégico, baseado no direcionamento das ações por parte 

dos gestores e voltadas às etapas de desenvolvimento de um projeto de máquinas, 

tem certa relevância no discurso do entrevistado. Pode-se destacar algumas 

passagens, como, por exemplo, na parte onde o entrevistado reforça a importância 

de se ter um alinhamento das ações voltadas à interação entre os setores, 

objetivando o sucesso da parceria.  

Segundo o entrevistado, não basta realizar o alinhamento estratégico 

pensando somente nas esferas gerenciais ou de engenharia. É necessário envolver 

outras áreas, como o setor de compras e vendas, pois, assim, todos passam a 
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“entender melhor os benefícios de uma forma mais profunda”. Sem que haja um 

alinhamento estratégico entre as partes envolvidas, alguns processos de integração 

entre as empresas podem não ocorrer. 

A adoção de estratégias onde todas as partes do projeto saem ganhando – 

“ganha-ganha” –, sem nenhum tipo de prejuízo para alguma empresa, também é um 

alinhamento tomado pelas empresas e que visa, entre outras coisas, a durabilidade 

da parceria, como citado anteriormente: “então, se a estratégia não for ganha-ganha, 

não existe relacionamento de longa duração”. A visão de longo prazo é uma 

estratégia que deve ser adotada para se alcançar o sucesso e a durabilidade de 

parcerias. 

Por fim, o alinhamento estratégico se traduz pela necessidade de se 

estabelecer mecanismos de definição de prazos custos, entre outros. O entrevistado 

destaca que, em situações de discordância entre os envolvidos, é evidente o 

interesse das pessoas por partes diferentes do processo: “você vê um projetista 

preocupado com o custo, um gerente de projeto preocupado com a técnica, um 

engenheiro de processo preocupado com o prazo. [É necessário] definir os KPIs 

[Key Performance Indicator – indicador de performance] para cada um, de prazo, de 

custo, de tudo que for definido [...]. A falta dos KPIs também faz gerar esse conflito.” 

 

5.2.3.11 Capacidades complementares 

 

Capacidades complementares, assim como os tópicos seguintes, apesar de 

terem certo destaque na literatura, tiveram poucas citações durante a entrevista, 

mesmo com o roteiro de perguntas procurando instigar o respondente a explorar 

esses elementos. 

As capacidades complementares podem ser entendidas como a possibilidade 

de os profissionais envolvidos na colaboração poderem fornecer habilidades que, 

somadas às habilidades dos outros participantes, possam contribuir para o resultado 

final. 

A entrevista trouxe certa aderência a esse conceito, principalmente no 

momento em que o entrevistado ressaltou a importância das empresas envolvidas 

aplicarem metodologias de gestão de projetos adequadas e comuns a todos os 

parceiros: “não adianta eu trabalhar com uma metodologia, um trabalhar com outra e 

outro com outra [...], pois o projeto tem o seu dono em cada uma das empresas, 
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então como lidar com isso?” É possível entender dessa afirmação a necessidade 

dos gestores ou do “dono da empresa”, como o entrevistado comenta, terem as 

capacidades certas e as mesmas somarem para o resultado do projeto. 

O entrevistado, ainda, ao abordar novamente as metodologias de gestão de 

projetos, indicou o aprofundamento na matéria de gestão de projetos como em: 

“curso de gestão de projetos [...], onde você vê em projetos, você vê o timeline do 

projeto, umas coisas muito básicas assim, elas são fundamentais”. 

 

5.2.3.12 Simetria de poder 

 

Assim como as capacidades complementares foram pouco abordadas na fala 

do entrevistado, a simetria de poder também pode ser pouco observada. A simetria 

de poder pode ser observada somente em partes em que ele destaca a importância 

do gestor de projetos para o bom andamento do trabalho, como quando o 

entrevistado comenta os momentos nos quais há discordâncias entre as partes do 

projeto. Nesses momentos, a correta atuação dos gestores de cada empresa é 

essencial: “eu acho que entra a falha do gestor de projetos, pois ele é a figura que 

não pode deixar isso acontecer”. Nesse mesmo sentido, o entrevistado também 

comenta as atitudes dos gestores envolvidos no projeto, e como é importante a 

coerência entre eles para o sucesso da colaboração: “porque se algum lado não 

está disposto a ouvir o outro lado, não adianta alguém querer falar”. 

 

5.2.3.13 Compartilhamento de recursos 

 

Na mesma medida que os dois últimos itens abordados, o compartilhamento 

de recursos não pareceu ser um ponto relevante para o entrevistado. Em certo 

momento da entrevista o entrevistado aponta para problemas provenientes da falta 

de compartilhamento de recursos entre as empresas, o que leva a problemas 

operacionais e, consequentemente, a problemas de entrega. 

 

5.2.3.14 Prevenção de incertezas 

 

Esse tema foi observado em uma passagem da entrevista, onde o 

entrevistado comenta sobre os processos e a importância deles para a padronização 
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das atividades comuns: “quando você tem padronização, você consegue ter controle 

[...]. Quando tem controle, você consegue mensurar, quando você mede, você pode 

alterar se não tiver na medida correta.” Nessa fala fica evidente a importância 

desses procedimentos para evitar falhas futuras e evitar situações que saem do 

controle. 

 

5.2.3.15 Criação conjunta de conhecimento 

 

A entrevista com o especialista trouxe visões e opiniões provenientes de anos 

de experiência na área de projetos de máquinas. Na fala do entrevistado foi possível 

destacar uma série de conceitos que, em determinado grau, são aderentes aos 

conceitos da literatura. Entretanto, a criação conjunta de conhecimento não foi, em 

nenhum momento, trazida pelo entrevistado em sua fala.  

 

5.3 REVISÃO DOS ELEMENTOS FACILITADORES COM BASE NO RESULTADO 

OBTIDO DA ENTREVISTA COM O ESPECIALISTA  

 

A condução da entrevista com o especialista possibilitou reforçar alguns 

entendimentos sobre as variáveis do modelo teórico obtido pelo estudo da literatura. 

Mas também apontou fragilidades de algumas variáveis frente à experiência do 

especialista. 

Desse modo, as variáveis iniciais, aquelas extraídas puramente da literatura, 

sofreram alterações para que pudessem estar mais alinhadas ao campo da vivência 

em projetos de máquinas. 

Em resumo, as variáveis menos citadas foram: orientação de longo prazo, 

alinhamento estratégico, capacidades complementares, simetria de poder, 

compartilhamento de recursos, prevenção de incertezas e criação conjunta de 

conhecimento. Todas foram retiradas do modelo, resultando no quadro proposto na 

Figura 17. 
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Figura 17 - Revisão dos elementos facilitadores da colaboração 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ainda, com o objetivo de sintetizar as variáveis propostas, algumas alterações 

foram conduzidas. Os esforços de coordenação e planejamento e também as 

atividades conjuntas para a tomada de decisões e a solução de problemas foram 

reunidos em um único tópico chamado Planejamento Conjunto. A congruência de 

metas e o compartilhamento de objetivos comuns foram modificados para 

Congruência de Objetivos. E, por fim, o envolvimento de pessoas e o coletivismo 

foram reunidos em um único tópico chamado Engajamento de Pessoas. 

A Figura 18 traz o quadro com os elementos facilitadores já formatados para e 

versão final. 
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Figura 18 - Revisão dos elementos facilitadores da colaboração 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A próxima seção irá tratar da revisão do modelo proposto na literatura, frente 

às conclusões obtidas na entrevista com o especialista. 

 

5.4 REVISÃO DO MODELO TEÓRICO 

 

Todo o material trazido por este trabalho até aqui, seja a partir da revisão 

bibliográfica ou da coleta de dados na entrevista com o especialista, possibilitou a 

definição dos elementos facilitadores do processo de colaboração 

interorganizacional na cadeia de suprimentos que influenciam positivamente na 

satisfação das empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

Satisfazer as demandas dos seus cliente tornou-se um dos objetivos centrais 

das empresas e um meio para avaliar seu desempenho (MARCHETTI; PRADO, 

2001). Em projetos de máquinas não é diferente: fabricantes de máquinas e 

fornecedores de tecnologia buscam, juntos, oferecer soluções que excedam as 

expectativas do cliente final. 

A satisfação do cliente pode ser interpretada pela sua percepção da qualidade 

do que é entregue (MARCHETTI; PRADO, 2001). Segundo Bateson e Hoffman 

(2001), a qualidade em serviços representa uma maneira de obter sucesso em 

relação a serviços concorrentes.  

Diversos trabalhos procuraram desenvolver índices para medir a satisfação 

do cliente (MARCHETTI; PRADO, 2001). Em linhas gerais, esses autores procuram 

mensurar a satisfação do cliente em função da diferença entre a expectativa do que 
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será entregue e a performance percebida do que foi entregue (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 1993; TSE; WILTON, 1988).  

Para essa medida, alguns autores propõem dimensões a serem avaliadas 

segundo essa percepção, como: a) tangibilidade, no sentido de o quão perto do 

proposto ficará o que será entregue; b) prontidão em função do quanto o fornecedor 

está disposto a fazer para que a expectativa seja atingida; c) empatia, no sentido da 

percepção do cliente de que o fornecedor realmente sabe da importância das 

expectativas; d) garantia de que o que foi combinado será entregue; e e) 

confiabilidade, como sendo a medida de que o que será entregue irá corresponder 

ao que foi combinado com o fornecedor (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 

1988) 

O presente trabalho irá tratar da satisfação das empresas envolvidas nos 

casos estudados a partir dos relatos obtidos nas entrevistas com os participantes do 

projeto, e esses relatos foram posteriormente analisados através de seu conteúdo. 

Agora faz-se necessária a conclusão do modelo teórico com a definição das 

variáveis dependentes. 

A Figura 19 apresenta um modelo conceitual para explorar a relação entre os 

elementos que facilitam as interações na cadeia de suprimentos e a satisfação das 

empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

A partir desse modelo é possível estabelecer proposições (P1 a P8, a seguir) 

que relacionem os componentes da relação na cadeia de suprimentos com a 

colaboração entre empresas em projetos de máquinas. 

A partir das proposições desenvolvidas a seguir, tem-se o esquema teórico, 

conforme Figura 19, em que os elementos facilitadores relacionados ao sucesso da 

colaboração na cadeia de suprimentos estão dispostos à esquerda, como variáveis 

independentes. E a satisfação das empresas com os resultados obtidos em projetos 

de máquinas está relacionada à direita, como variável dependente. A partir dessa 

estrutura, é possível estabelecer as proposições em cada processo, conforme Figura 

19.   
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Figura 19 - Modelo conceitual das relações entre os componentes associados ao sucesso da 
colaboração na cadeia de suprimentos e os elementos do processo de colaboração 

interorganizacional 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Essas relações se apresentam como proposições para apontar as 

características que contribuem para o sucesso no desenvolvimento de projetos que 

envolvam a colaboração entre o usuário final, o fabricante de máquina e o provedor 

da tecnologia. Aqui, essas relações são estabelecidas com P1 até P6. 

P1 - A sistematização do compartilhamento de informações entre empresas 

da cadeia de suprimentos influencia positivamente na satisfação das empresas com 

os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

P2 - A utilização sistemática de ferramentas informatizadas específicas para o 

gerenciamento de projetos pelas empresas influencia positivamente na satisfação 

das empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas.   

P3 - O engajamento dos gestores e funcionários no processo de colaboração 

influencia positivamente na satisfação das empresas com os resultados obtidos em 

projetos de máquinas. 

P4 - A confiança entre os profissionais envolvidos influencia positivamente na 

satisfação das empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

P5 - O planejamento conjunto das atividades influencia positivamente na 

satisfação das empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

P6 - A concordância dos objetivos do projeto influencia positivamente na 

satisfação das empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas. 
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6 METODOLOGIA 

 

Este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa qualitativa, 

exploratória e descritiva, em que o enfoque se dá dentro do paradigma funcionalista, 

uma vez que está baseada na sociologia da regulação e aborda o sujeito principal 

de um ponto de vista objetivista (BURREL; MORGAN, 1998).  

O enfoque qualitativo se justifica na medida que a presente pesquisa 

apresenta determinadas características, como o fenômeno da colaboração na 

cadeia de suprimento ser algo complexo, de natureza social e de difícil quantificação 

(LIEBSCHER, 1998). O trabalho qualitativo tem um perfil descritivo, que foca o 

processo e seu significado. Assim, o principal objetivo da pesquisa qualitativa é a 

explanação do fenômeno objeto de estudo (FREITAS; JABBOUR, 2011; GODOY, 

1995b; SILVA; MENEZES, 2005). A principal vantagem da abordagem qualitativa 

está associada à possibilidade de exploração das evidências, que podem ser obtidas 

e trianguladas por meio de múltiplas fontes, como entrevistas, observações e análise 

de documentos, oferecendo ao pesquisador detalhes relevantes dificilmente 

alcançados com o enfoque quantitativo (FREITAS; JABBOUR, 2011). 

A classificação como pesquisa exploratória justifica-se pelo fato de que o 

repertório de trabalhos relacionados especificamente à colaboração na cadeia de 

suprimentos (entre empresas de segunda e primeira camada e empresa focal) não 

se aprofunda com relação às suas características e também oferece pouca 

referência relacionada a um modelo teórico-conceitual que possa ser utilizado e 

testado. Conforme descrito na justificativa, a literatura aborda basicamente os 

processos de colaboração na cadeia de suprimentos como processos de somente 

uma camada, desconsiderando casos em que a complexidade do projeto faz com 

que empresas de outras camadas também colaborem. Os modelos praticamente 

não consideram um cenário de multicamadas e suas características. O presente 

trabalho investiga um nível de análise mais específico, entrando nos elementos 

facilitadores da colaboração entre empresas, fornecedores e clientes, em uma 

formatação pouco convencional. 

De acordo com Gil (2008), o objetivo de uma pesquisa exploratória é 

familiarizar-se com um tema que ainda não foi profundamente explorado. A pesquisa 

exploratória é bastante específica, sendo razoável que ela assuma a forma de um 

estudo de caso; nesse tipo de abordagem, haverá sempre alguma obra ou entrevista 
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com atores que tiveram experiências práticas ou a análise de exemplos semelhantes 

que possam incitar a compreensão do tema (AUGUSTO et al., 2011). 

A classificação como descritiva, por sua vez, é cabível na medida em que os 

elementos relacionados à colaboração interorganizacional em um arranjo tradicional 

da cadeia de suprimentos já estão definidos e são formatados em modelos já 

aplicados na literatura consultada. A pesquisa descritiva “expõe características de  

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer 

correlações  entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso em 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação” 

(VERGARA, 2004, p. 47). 

O presente trabalho foi realizado em três etapas. Inicialmente, uma revisão 

bibliográfica sobre o assunto foi conduzida. O objetivo dessa etapa foi extrair os 

principais conceitos trazidos pelos autores com relação à colaboração na cadeia de 

suprimentos.  

Na segunda etapa, foi realizada uma entrevista semiestruturada com um 

especialista na área de gestão de projetos de máquinas, cujo objetivo foi apontar as 

variáveis que, segundo o especialista, são relevantes no processo de colaboração 

na cadeia de suprimentos e, posteriormente, confrontar com os conceitos extraídos 

da literatura. 

Sendo assim, com base na revisão teórica e nas informações coletadas com 

o especialista, foi proposto um modelo teórico conceitual que serviu de base para o 

desenvolvimento da terceira etapa. 

Já a terceira etapa teve como objetivo validar o modelo teórico conceitual das 

relações de colaboração na cadeia de suprimentos em projetos de máquinas com as 

informações coletadas a partir de entrevistas com profissionais envolvidos 

diretamente com um caso de colaboração em projetos de máquinas. Nessa terceira 

etapa foram conduzidas entrevistas semiestruturadas, cujos entrevistados eram 

provenientes das três empresas envolvidas no caso estudado: fabricante de 

máquina, fornecedor de tecnologia e usuário final. As entrevistas foram realizadas 

no segundo semestre de 2019, gravadas e transcritas para posterior organização e 

comparação. 

A sequência das etapas, como expostas anteriormente, teve como objetivo 

aumentar a adesão do modelo proposto à realidade das empresas envolvidas na 

cadeia de suprimentos em projetos de máquinas. 
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6.1 ESTUDO DE CASO 

 

Vários trabalhos incentivam o estudo de caso como estratégia em trabalhos 

científicos. Autores como Stake (1978), Yin (2010), Eisenhardt (1995), Goode e Hatt 

(1969), Creswell (1994), Merriam (1998) e Gerring (2004) buscam caracterizar o 

estudo de caso a partir da observação de um fenômeno limitado, ou seja, a partir de 

uma delimitação bem definida do contexto estudado. Nesse contexto, também não 

há a indicação de técnicas de amostragens, cálculos estatísticos sofisticados ou 

generalização de resultados, muito aderentes a pesquisas quantitativas (FREITAS; 

JABBOUR, 2011). 

A finalidade de um estudo de caso é agrupar informações sobre um fenômeno 

de forma detalhada e ordenada (PATTON, 2002). É um procedimento metodológico 

que está relacionado ao estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

forma a possibilitar um alto grau de detalhamento e abrangência desse objeto (GIL, 

2007). 

O estudo de caso está sempre associado à observação de um fenômeno 

passado ou atual, e deve ser construído a partir de múltiplas fontes, como dados de 

observações direta, entrevistas e pesquisas em arquivo, sendo sempre alicerçado 

por um referencial teórico que deverá nortear as proposições do trabalho (MARTINS, 

2008; VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002). 

Segundo Yin (2005), há quatro tipos de estudo de caso: casos únicos, 

múltiplos, com enfoque incorporado e com enfoque holístico. Casos únicos são 

válidos para a validação de uma teoria em situações onde o fenômeno é raro ou 

extremo, e também quando o fenômeno se assemelha a muitos outros casos. Já 

casos múltiplos permitem maiores generalizações e trazem mais robustez ao estudo, 

mas, em contrapartida, despendem mais tempo e recursos. Casos de enfoque 

incorporado envolvem mais de uma unidade de análise, e o enfoque holistitico 

procura examinar o caráter global de um sistema ou organização. 

Diversos autores defendem a utilização de múltiplas fontes de informações 

em um estudo de caso como forma de aumentar a credibilidade e confiabilidade dos 

resultados (MARTINS, 2008; VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002; YIN, 2005). O 

uso de diversas fontes permite o cruzamento de dados, sendo que, nesses casos, a 

comprovação é mais forte e melhor amparada (EISENHARDT, 1989). O presente 
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trabalho se apoia na utilização de múltiplas fontes, a partir de três elementos: 

entrevistas, análise de documentos e observação direta (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

 As entrevistas observaram os elementos facilitadores a partir das 

experiências descritas pelos entrevistados nos dois casos estudados, sendo que os 

mesmos tiveram profunda participação em ambos os casos.    

Godoy (2005) afirma que a entrevista é um dos mecanismos mais utilizados 

em pesquisas qualitativas, já que elas podem tomar forma de entrevistas 

estruturadas, semiestruturadas e não estruturadas. Apesar disso, Triviños (2008) 

afirma que entrevistas menos estruturadas, com uma ordem menos rígida de 

questões e com esquemas mais livres, são mais adequadas a pesquisas 

qualitativas. Por esse motivo, o presente trabalho procurou utilizar entrevistas 

semiestruturadas. 

Já a análise de documentos foi usada para corroborar as evidências oriundas 

das entrevistas (YIN, 2005, p.112). Esses documentos forneceram a 

complementação de informações para a melhor compreensão do problema 

(GODOY, 1995a, p. 67-68). 

Por fim, a técnica de observação direta foi usada neste trabalho a partir da 

observação participante do pesquisador (RICHARDSON, 1999), que, na ocasião dos 

casos estudados, estava como membro do grupo de trabalho dos projetos 

desenvolvidos. Com isso, foi possível ao pesquisador estar dentro do contexto 

estudado e perto da perspectiva dos sujeitos investigados (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Visando o esclarecimento das etapas para a coleta de dados no presente 

estudo, a Figura 20 apresenta as etapas realizadas para a coleta de dados dos 

casos estudados. 

 

Figura 20 - Métodos para a coleta de informações nos casos 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Freitas e Jabbour (2011) 
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A partir das definições expostas nesta seção, o presente estudo estabelece o 

estudo de caso como estratégia de pesquisa. O estudo lançou mão de dois casos, 

que serão expostos nas seções seguintes, caracterizando, portanto, o estudo como 

tipo múltiplo (YIN, 2005) e permitindo a generalização para outros projetos com as 

mesmas características. Como citado anteriormente, este estudo irá se sustentar a 

partir da triangulação de três elementos de coleta de dados: entrevistas, análise de 

documentos e observação participante.  

 

6.2 ESTUDO DE CASO DA PESQUISA 

 

Para validar o modelo teórico proposto anteriormente e baseado na literatura 

sobre o estudo de caso como metodologia de pesquisa qualitativa, um estudo foi 

conduzido para que as informações pertinentes, no campo prático, fossem 

observadas. 

No contexto da colaboração na cadeia de suprimentos, Faustino et al. (2018) 

justificam a importância da aplicação de estudos de caso nesse contexto, pois 

“grande parte das pesquisas empíricas adotou o survey como método, surgindo  

também oportunidades de trabalhos que visem a estudar com maior profundidade a 

colaboração em cadeias de suprimentos especialmente por meio de estudos de 

caso”. 

Segundo Bogdan e Biklen (2010), “uma entrevista é utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo”.  

A partir da confirmação das entrevistas, cada entrevistado recebeu, via e-mail, 

um resumo do trabalho, contendo os objetivos, conforme Anexo A, e também uma 

carta de consentimento, constando questões relativas ao sigilo da entrevista, 

conforme Anexo B, que foi posteriormente entregue assinada (SPRADLEY, 1979). 

 

6.3 SELEÇÃO DOS CASOS ESTUDADOS 

 

No sentido de se escolher um caso em que as variáveis do processo de 

colaboração fossem, de certa forma, evidentes, foi definida uma seleção de caso 

que obedece a alguns critérios. 
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Primeiramente, definiu-se o segmento em que as empresas estão inseridas. 

Um projeto de máquinas pode assumir características extremamente complexas 

tecnicamente, como, por exemplo, em sistemas que envolvem robótica ou 

digitalização. Mas também pode-se observar projetos de máquinas relativamente 

simples, como uma prensa hidráulica ou uma máquina de corte em marcenaria. 

Sendo assim, a seleção do estudo de caso procurou limitar-se em projetos de 

máquinas para o setor alimentício. Por conter uma série de especificações sanitárias 

que imprimem algumas limitações técnicas no desenvolvimento das máquinas, 

esses projetos exigem uma expertise ainda maior por parte dos fornecedores dos 

sistemas. Além disso, procurou-se empresas com vasta experiência em suas 

respectivas áreas, equalizando, de certa forma, os projetos sob o ponto de vista de 

complexidade técnica e de experiência dos envolvidos e possibilitando uma análise 

comparativa mais apurada. 

Cabe observar que as entrevistas se propuseram a não expor os nomes das 

empresas, tampouco dos profissionais entrevistados. Dessa forma, sempre que uma 

empresa é citada nominalmente, as mesmas serão descritas como [cliente final], 

[fornecedor de tecnologia] e [fabricante de máquina]. 

 

6.3.1 Caso 1 

 

O caso 1 é cronologicamente também o primeiro. Ele ocorreu entre 2017 e 

2018. O projeto foi demandado pelo cliente final a partir do problema que existia e 

fazia com que produtos com falha continuassem a ser produzidos na linha e, 

consequentemente, entregues ao cliente. Dessa forma, o cliente demandou um 

sistema que realizasse a identificação e a retirada dos produtos ruins dentro de uma 

taxa de acerto de 98%. A demanda foi inicialmente trazida pelo cliente final para o 

fornecedor de tecnologia, que já havia desenvolvido outras soluções no cliente final. 

Após a demanda ter sido apresentada, o fabricante de máquina foi acionado pelo 

fornecedor de tecnologia e juntos desenvolveram um projeto que, após aprovado 

pelo cliente final, foi implementado. 

A máquina desenvolvida era constituída por um sistema de manipulação para 

a retirada de produtos fora da especificação da máquina principal. Assim, o projeto 

consistia em desenvolver um sistema anexo à máquina principal já existente que 

fizesse a identificação dos produtos ruins e, consequentemente, a retirada deles. 
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Tecnicamente um projeto envolvia uma solução mecânica motorizada para o 

movimento de retirada do produto, um sistema eletrônico para a verificação de 

produtos ruins, um sistema eletrônico para a integração dos comandos e outro 

sistema para a integração com a máquina principal. 

 

6.3.1.1 Empresa 1 – fábrica de alimentos [cliente final] 

 

O cliente final é uma indústria de alimentos que desenvolve produtos para a 

preparação de café. A empresa está situada na cidade de Guaíba, no estado do Rio 

Grande do Sul. A matriz da empresa fica na Alemanha, e, ao todo, a companhia tem 

mais de 110 anos de existência. Atualmente, conta com mais de 3.700 funcionários. 

Na cidade de Guaíba, a empresa já está instalada desde 1944 e conta com 150 

funcionários. O setor de engenharia é composto por engenheiros e técnicos 

responsáveis pela manutenção dos equipamentos e também pelo desenvolvimento 

de novas soluções no processo produtivo. A empresa não conta com um gestor de 

projetos especificamente; esse papel é feito por um dos engenheiros (entrevistado 

ECF1), que, além de coordenar o projeto, também implementa rotinas de 

manutenção, montagem e programação de máquinas. Uma característica nesse 

caso, portanto, é a experiência técnica da pessoa no papel de gestor do projeto. 

 

6.3.1.2 Empresa 2 – fabricante e integrador de máquinas [fabricante de máquinas] 

 

A empresa responsável pela fabricação da máquina está situada na cidade de 

Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. Ela possui mais de 20 anos de 

experiência no mercado de fabricação de máquinas e integração de sistemas e 

atualmente é composta por um quadro de 10 funcionários, além de alguns 

terceirizados. Atuando em praticamente todo o estado, seu foco é o projeto e 

desenvolvimento de máquinas com tecnologia de automação industrial, agregando 

sistemas elétricos, mecânicos, hidráulicos e pneumáticos. 

 

6.3.1.3 Empresa 3 – fornecedor de tecnologia [fornecedor de tecnologia] 

 

Já a empresa responsável por fornecer parte da tecnologia – na forma de 

equipamentos eletrônicos de medição e controle para a máquina – é uma 
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multinacional alemã, com 90 anos de experiência no mercado global e mais de 50 

anos de operação no Brasil. Ela atua no fornecimento de produtos e sistemas de 

automação industrial para os mais diversos segmentos da indústria, como 

alimentício, metal-mecânico, automotivo, entre outros. Seus produtos se destacam 

pela tecnologia embarcada e são comumente usados para o controle de máquinas 

industriais. 

 

6.3.2 Caso 2 

 

O caso 2 ocorreu após o caso 1, no final do ano de 2018. A demanda partiu 

do cliente final, que gostaria de substituir o processo atual, totalmente manual, por 

um sistema automatizado. A máquina consistia em um sistema de encaixotamento 

de potes. Os recipientes eram transportados através de uma esteira e, 

posteriormente, eram manipulados por meio de um robô para dentro da caixa. Cada 

caixa poderia conter até 12 potes. A produtividade da máquina é de 50 potes por 

minuto. Assim como no caso 1, a demanda foi apresentada para o fornecedor de 

tecnologia, que, por sua vez, acionou o fabricante de máquina para desenvolverem a 

solução. O projeto envolve disciplinas na área elétrico-mecânica e de programação 

de máquina. 

 

6.3.2.1 Empresa 4 – fábrica de alimentos [cliente final] 

 

A empresa alimentícia responsável pela aquisição da máquina está situada na 

cidade de Arroio do Meio, estado do Rio Grande do Sul, e emprega mais de 350 

trabalhadores em sua planta. Ela produz alimentos como chocolates, balas e gomas 

de mascar. É a mais antiga fábrica de chocolates do Brasil, com mais de 100 anos 

de existência. A produção de chocolates chega a 60 toneladas por dia. Já a 

produção de balas, gomas e doce de leite alcança 118 toneladas/dia. A estrutura de 

engenharia da empresa é estruturada, sendo que há um engenheiro para cada 

atribuição com manutenção, fábrica e gerenciamento de projetos. Para este 

trabalho, foi possível entrevistar o engenheiro responsável pelo gerenciamento de 

projetos (entrevistado ECF2). 
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6.3.2.2 Empresa 5 – fabricante e integrador de máquinas [fabricante de máquina] 

 

A empresa responsável pela fabricação da máquina é a mesma responsável 

pela máquina do caso 1. 

 

6.3.2.3 Empresa 6 – fornecedor de tecnologia [fornecedor de tecnologia] 

 

A empresa responsável pelo fornecimento da tecnologia para a fabricação da 

máquina é a mesma responsável pela máquina do caso 1. 

Cabe aqui a seguinte observação, referente ao fato de as empresas 

fabricante de máquina e fornecedora de tecnologia serem as mesmas para os dois 

casos estudados: tendo em vista que o que motivou o desenvolvimento deste 

trabalho foi a vivência do pesquisador em projetos de máquinas, os casos estudados 

estão diretamente ligados a essa experiência. Como será explorado nos próximos 

capítulos, o pesquisador participou de ambos os projetos dos casos estudados, visto 

que, na época, ele estava empregado pela empresa fornecedora de tecnologia. 

Sendo assim, em ambos os casos, a fornecedora de tecnologia é a mesma empresa 

em que atuava o pesquisador deste trabalho. O fato de a empresa fabricante de 

máquina ser a mesma, em ambos os casos, se dá pelo fato de que ela é parceira de 

longa data do fornecedor de tecnologia. Nos mais de 20 anos de atuação do 

fabricante de máquina, a fornecedora de tecnologia foi uma das principais parceiras 

de negócios da fabricante de máquina. 

Essa característica imprime peculiaridades à pesquisa, de forma que a 

comparação entre os casos estudados pode ocorrer de forma a isolar variáveis 

encontradas nos projetos, tendo em vista que as empresas são as mesmas. Por 

exemplo, se um cliente final atribuir determinada atitude ao fabricante de máquina, é 

provável que esse comportamento seja observado também no outro caso; caso 

negativo, deve-se investigar o que de diferente ocorreu no caso pesquisado. Os 

aspectos positivos e negativos dessa característica serão melhor explorados nas 

considerações finais deste trabalho. 

 

 

 



114 
 

6.4 ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Para a exploração do caso estudado, procurou-se, primeiramente, selecionar 

as pessoas que irão participar das entrevistas. Para cada empresa foi selecionado 

um profissional que teve, consideravelmente, um maior envolvimento com a 

máquina em questão. 

Dessa forma, foram selecionados os seguintes profissionais: 

 

6.4.1 Caso 1: profissional do cliente final – engenheiro 

 

Engenheiro Cliente Final 1 – Sigla: ECF1 

O profissional do cliente final selecionado teve destaque na condução do 

projeto, e todas as demandas relacionadas ao projeto eram tratadas diretamente 

com esse profissional. O engenheiro em questão atuava como responsável pela 

manutenção e também pela programação das máquinas. Entretanto, apesar de não 

exercer o papel de gestor, esse profissional tinha liberdade para a tomada de 

decisões relacionadas ao cronograma e às especificidades técnicas do projeto. 

Somente as questões financeiras não eram de incumbência desse profissional. 

Seu currículo passa por 15 anos em áreas técnicas em empresas fabricantes 

de máquina e fornecedoras de tecnologia, atuando a cerca de 4 anos no cliente final. 

Sua formação técnica é na área de Eletrônica, e sua graduação é na área de 

Engenharia de Sistemas. 

 

6.4.2 Caso 1: profissional do fabricante de máquina – gestor 

 

Gestor Fabricante Máquina 1 – Sigla: GFM1 

O gestor selecionado para a entrevista teve um papel-chave em ambos os 

casos estudados. Esse profissional atuava como uma interface entre a área técnica 

de desenvolvimento da máquina e os profissionais responsáveis pela gestão do 

projeto nas outras empresas. Sua atuação foi desde as definições técnicas do 

projeto até questões referentes à definição de cronograma e gestão de custos. Sua 

trajetória se confunde com a história da própria fabricante de máquinas, uma vez 

que o profissional foi uma de suas primeiras contratações, há mais de 20 anos, 

tempo esse que o profissional passou por setores técnicos como projeto e 
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montagem até chegar no cargo de gestão que exerce até a atualidade. Sua 

formação técnica é na área de Mecânica Industrial, sendo que sua graduação é em 

Processos Gerenciais. 

Durante o trabalho de pesquisa desta dissertação ocorreram diversas 

tentativas de se entrevistar algum profissional do fornecedor de tecnologia que 

estivesse envolvido na gestão do projeto do caso 1. Entretanto, após sucessivas 

tentativas com dois profissionais, todas elas negativas, não houve mais a 

possibilidade de se entrevistar algum profissional representante da fornecedora de 

tecnologia. 

 

6.4.3 Caso 2: profissional do cliente final – engenheiro 

 

Engenheiro Cliente Final 2 – Sigla: ECF2 

O profissional do cliente final selecionado teve um importante papel na gestão 

do projeto, sendo ele quem centralizava todas as decisões e tinha liberdade para 

estabelecer os critérios de exigência do cliente final para a máquina. O engenheiro 

em questão atuava como responsável pelo desenvolvimento de melhorias nos 

processos industriais, de forma que fazia a gestão de todos os projetos de máquinas 

que eram contratadas pela empresa. Seu currículo passa por 14 anos de trabalho no 

cliente final em áreas técnicas. Sua formação superior é na área de Engenharia 

Mecânica. 

 

6.4.4 Caso 2: profissional do fabricante de máquina – gestor 

 

Gestor Fabricante Máquina 2 – Sigla: GFM2 

O gestor do projeto da máquina no fabricante de máquinas é o mesmo 

profissional responsável pela gestão do projeto no caso 1. 

 

6.4.5 Caso 2: profissional do fornecedor de tecnologia – gestor de projetos 

 

Gestor Fornecedor de Tecnologia 2 – Sigla: GFT2 

O profissional entrevistado da empresa fornecedora de tecnologia no caso 2 

tem sua atuação totalmente focada na gestão de projetos para a empresa. No caso 

estudado, esse profissional atuou como coordenador do projeto, trabalhando com a 
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equipe de projetos e articulando, com as outras empresas envolvidas, questões 

referentes a cronograma, tarefas, escopo e custos. Sua experiência profissional é de 

12 anos na área de engenharia, sendo que nos últimos 2 anos atuou como gerente 

de projetos na fornecedora de tecnologia. Sua formação acadêmica é na área de 

Engenharia Mecânica, além de possuir pós-graduação em Gerenciamento de 

Projetos. 

Apresentados os profissionais, a próxima seção irá abordar o 

desenvolvimento das perguntas para o questionário aplicado nas entrevistas. 

 

6.4.6 Seleção das perguntas 

 

As perguntas para a entrevista semiestruturada foram desenvolvidas com a 

intenção de provocar a discussão em torno dos acontecimentos do projeto, sempre 

norteadas pelos elementos facilitadores abordados anteriormente. Dessa forma, 

foram criadas 12 perguntas, abertas, sendo cada uma focada em uma variável 

independente do modelo conceitual. 

Cada pergunta está relacionada, direta ou indiretamente, a um elemento 

facilitador proposto no modelo teórico. Para o desenvolvimento de cada uma das 

perguntas, foi feita uma análise dos autores que já buscaram evidenciar esses 

elementos, bem como dos comentários do especialista consultado. Essa análise 

teve como objetivo entender a abordagem dos autores e também estabelecer um 

norte de como devem ser feitas as perguntas para que a respectiva evidência seja 

observada. 

A seguir, será explorado o processo de construção das questões à luz dos 

autores e também do especialista consultado. Mais à frente, o Quadro 5 irá compilar 

essa análise em 12 perguntas que foram aplicadas nas entrevistas.   

 

6.4.6.1 Compartilhamento de informações 

 

O trabalho de Pradabwong et al. (2017) buscou entender como as 

informações transitavam entre as empresas e como isso contribuía para a vantagem 

competitiva e o desempenho organizacional. Suas conclusões evidenciaram que a 

troca de informações contribui efetivamente para a vantagem competitiva, assim 

como é bastante relevante para o atingimento das necessidades dos clientes. Outro 
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trabalho que abordou o compartilhamento de informações foi o de Zhang e Cao 

(2018), que procurou entender como a padronização da troca de informações 

acontecia entre as empresas. Evidenciou-se, nessa pesquisa, a importância da troca 

de informações de forma precisa e completa e do tempo certo para a colaboração na 

cadeia de suprimentos.  

Com base nas evidências trazidas pelos autores nessa temática, a construção 

da pergunta referente ao compartilhamento de informações procurou evidenciar 

elementos que trouxessem questões relacionadas às rotinas e aos padrões para o 

compartilhamento de informações (ZHANG; CAO, 2018) e sua contribuição para o 

resultado do projeto. 

 

6.4.6.2 Uso de tecnologia para a comunicação e integração 

 

O trabalho de Zhang e Cao (2018) também foi importante para a teoria 

relacionada aos recursos tecnológicos na colaboração na cadeia de suprimentos. O 

trabalho procurou entender como a utilização de ferramentas informatizadas 

contribui para o gerenciamento de projetos na cadeia de suprimentos. As conclusões 

desse trabalho reforçaram a importância do uso de sistemas informatizados para 

coordenar o fluxo de trabalho e a troca de mensagens através de múltiplos canais de 

comunicação. Já Salam (2017) procurou entender de que forma a tecnologia pode 

facilitar o relacionamento entre as empresas e de que forma os meios eletrônicos, 

como Internet e softwares integrados, podem contribuir para esse objetivo. Esses 

trabalhos são corroborados pelas afirmações obtidas na entrevista com o 

especialista, como quando ele cita o uso de ferramenta de troca de mensagens: 

“então, se você tem vídeo conferência, WhatsApp, etc.”. Ou quando ele comenta o 

uso de softwares de gestão de projetos: “[...] quando eu falo de ferramentas [...] de 

gestão de projetos, de gerenciamento de Ganty [...], você ver o timeline do projeto, 

umas coisas muito básicas assim, elas são fundamentais”. 

Dessa forma, a partir das abordagens dos autores e dos comentários do 

especialista, a pergunta relacionada ao uso de tecnologia para a comunicação 

buscou evidenciar a utilização de programas para o gerenciamento de projeto ou 

algum tipo de metodologia para isso, bem como a existência de rotinas de 

comunicação, como conferências e trocas de mensagens (ZHANG; CAO, 2018), 

além de procurar trazer exemplos dessas ferramentas. 
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6.4.6.3 Engajamento de pessoas 

 

O engajamento das pessoas na colaboração na cadeia de suprimentos 

também foi o foco das pesquisas de Pradabwong et al. (2017), que buscaram 

mostrar o comprometimento dos gestores e funcionários na implementação de uma 

iniciativa colaborativa, além do engajamento dessas pessoas nos processos de 

tomada de decisão, de solução de problemas e de planejamento. Esse mesmo 

trabalho explorou a importância do comprometimento dos gestores das empresas 

com as melhorias dos processos para o engajamento dos funcionários. As 

conclusões desse trabalho apontam para a importância não somente dos gestores, 

mas também dos funcionários, em atividades de planejamento, na tomada de 

decisões e na solução de problemas. Tal conclusão está alinhada com as 

afirmações do especialista, que cita o: “[...] envolvimento da cadeia de decisão [...] 

você não ter somente o relacionamento com o dono ou projetista ou com a 

engenharia, [mas também] de todas as outras áreas, como compras, engenharia, 

até vendas”. O envolvimento de pessoas também é citado quando o entrevistado 

fala sobre a integração entre os profissionais: “[...] promover o diálogo é abrir espaço 

para que as pessoas deem sua opinião, para que sejam ouvidas”. 

Assim, a questão relacionada ao engajamento de pessoas na entrevista terá o 

objetivo de apontar o engajamento através de reuniões de acompanhamento, da 

formação da equipe, de atitudes em relação aos erros cometidos e das interações 

entre gestores e a equipe (PRADABWONG et al., 2017). 

 

6.4.6.4 Confiança 

 

A confiança, outra variável do modelo teórico, também foi explorada pelos 

autores Salam (2017) e Zaheer, McEvily e Perrone (1998), que buscaram evidenciá-

la como um dos pilares para a colaboração interorganizacional. Salam (2017) 

buscou, através de sua pesquisa, entender a extensão da confiança e o seu impacto 

sobre as relações na cadeia de suprimento. Suas conclusões levaram ao 

entendimento que, nas empresas pesquisadas, os interesses são compartilhados e, 

nessa linha, a confiança é um elemento que sustenta tais interesses. Concluiu, 

ainda, que as relações de confiança estão pautadas por elementos como fidelidade, 
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alinhamento de longo prazo e preocupação com o sucesso da iniciativa. Zaheer, 

McEvily e Perrone (1998) também procuraram explorar a confiança através da 

percepção da confiabilidade que uma empresa tem da outra na cadeia de 

suprimentos e também pela percepção do quanto a empresa parceira mantém suas 

promessas e o quanto o oportunismo pode influenciar nesse processo. 

Esses estudos foram corroborados pelos comentários do entrevistado 

especialista, como quando ele falou: “[...] quando você promete uma coisa e não 

cumpre [ponto negativo]”. Ou quando o especialista exprime a confiança na medida 

em que as empresas estão alinhadas com os objetivos, mesmo quando não há uma 

definição formal: “[...] o escopo, mesmo que não seja o escopo completo, você tem 

uma grande definição final da coisa, e cada um tem como vai chegar lá”. 

Portanto, com base nas observações acima, a questão associada à confiança 

buscou evidenciar se as relações estabelecidas entre os profissionais foram 

pautadas pela confiança mútua (SALAM, 2017) e se houve uma percepção de que 

as empresas cumpriram com o combinado (ZAHEER; MCEVILY; PERRONE, 1998).  

 

6.4.6.5 Planejamento conjunto 

 

Os esforços de coordenação e planejamento foram explorados nos trabalhos 

de Kumar e Banerjee (2014) e Pradabwong et al. (2017), que buscaram entender 

como o planejamento e a coordenação dos trabalhos influenciam na colaboração 

entre empresas na cadeia de suprimentos. Kumar e Banerjee (2014) trouxeram a 

importância da resolução de conflitos, da gestão de falhas, das ações de correção e 

da tolerância ao erro para a performance da colaboração. Assim como Pradabwong 

et al. (2017), destacaram a importância, para o desempenho da colaboração, da 

tomada de decisões conjuntas para o alinhamento das expectativas, do escopo e da 

resolução de problemas.  

Esses mesmos elementos também foram observados durante a entrevista 

com o especialista, como: “[...] problemas de entrega [...]”, devido à falta de 

coordenação entre as empresas. O entrevistado também trouxe um exemplo de má 

condução do projeto: “[...]  conheci a empresa quando não existia a figura do gestor 

de projeto. Então era um caos.” Os esforços de planejamentos trambém foram 

observados quando o especialista tratou do compartilhamento de responsabilidades 

entre as empresas: “[...] porque compartilhar responsabilidade quando está tudo 
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bem é fácil, mas quando dá uma coisa errada, sempre vai falar um que vai falar: a 

culpa não é minha”. 

Assim sendo, para evidenciar os elementos relacionados à coordenação e ao 

planejamento do projeto, a pergunta associada a esse tópico foi construída com o 

objetivo de trazer evidências sobre de que forma ocorreram as atividades de 

planejamento e se elas foram feitas de forma isolada ou em conjunto com as outras 

empresas. 

 

6.4.6.6 Congruência de objetivos 

 

A congruência de objetivos é explorada de forma considerável pelos autores 

pesquisados – cabe destacar os trabalhos de Zhang e Cao (2018) e Pradabwong et 

al. (2017), que trouxeram, entre outros elementos, a congruência de objetivos como 

elemento-chave para o sucesso da colaboração organizacional. O trabalho de 

Pradabwong et al. (2017) coloca em destaque elementos como a concordância de 

objetivos e o estabelecimento de metas e estratégias como importantes para o 

ganho de competitividade. Já a pesquisa de Zhang e Cao (2018) conclui afirmando 

que, ao compartilharem objetivos comuns, as empresas acessam benefícios que 

não conseguiriam caso esses objetivos fossem discordantes. 

Assim como os demais tópicos, as evidências da literatura são confirmadas 

pelas observações do especialista na entrevista concedida, como quando o 

especialista citou como ponto positivo “[...] o bom entendimento dos objetivos, 

entender o objetivo de cada parte, principalmente o cliente final, entender o que ele 

está esperando dos fornecedores e fornecedor de tecnologia”. E também: “[...] e aí, 

se não está tudo muito alinhado com a expectativa final, e fazendo todo mundo da 

mesma maneira, pode dar problema”. 

Por fim, baseado nessas observações, a questão sobre a congruência de 

objetivos foi construída visando observar a percepção do entrevistado sobre os 

benefícios de haver objetivos comuns no projeto (ZHANG; CAO, 2018), e em que 

momento esses objetivos foram alinhados. 

A seguir, são trazidas as respectivas questões no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Perguntas das entrevistas com os profissionais 

Perguntas Variáveis relacionadas 

1- Nas relações estabelecidas entre as empresas, no 
decorrer de um projeto, quais são os aspectos que 
mais impactaram de forma positiva para o 
resultado? E quais impactaram de forma negativa? 
Se possível, cite exemplos.(1) 

 

2- As empresas envolvidas lançaram mão de alguma 
rotina para a troca de informações sobre o projeto? 
Se sim, quais são, e de que forma elas contribuíram 
para o resultado do projeto? Cite um exemplo. 

Compartilhamento de 
informações 

3- A sua empresa utilizou algum sistema informatizado 
para o gerenciamento do projeto? Se sim, qual 
ferramenta foi? 

Uso de tecnologias para a 
comunicação e integração 

4- Você sabe se o sistema informatizado usado 
também foi utilizado pelas outras empresas? Caso 
positivo, ele foi aplicado de forma compartilhada ou 
individual? 

Uso de tecnologias para 
comunicação e integração 

5- Quais os profissionais (e de quais áreas) 
participaram do projeto (da sua empresa e das 
outras)? 

Engajamento de pessoas 

6- Como foi o engajamento dessas pessoas? Todos 
contribuíram ativamente para o projeto ou alguns se 
mantiveram mais passivos? Como os conflitos 
foram tratados? 

Engajamento de pessoas 

7- Em sua opinião, até que ponto as relações 
estabelecidas entre os profissionais (das outras 
empresas) foram pautadas pela confiança mútua? 
As partes sempre cumpriram com o combinado? As 
partes sempre buscaram proteger os interesses das 
demais? Como a confiança foi (ou não) construída 
no decorrer do projeto? 

Confiança 

8- Como ocorreram as atividades de planejamento do 
projeto? Essas atividades foram feitas de forma 
isolada ou em conjunto com as outras empresas? 
Cite um exemplo. 

Planejamento conjunto 

9- Na sua opinião, até que ponto as partes entenderam 
que os objetivos individuais são atingidos por meio 
do atingimento dos objetivos do projeto? 

Congruência de objetivos 

10- Esses objetivos foram acordados em que 
momento? 

Congruência de objetivos 

11- Você ficou satisfeito com o resultado do projeto? 
Na sua opinião, quais fatores contribuíram para 
isso?(1) 

 

12- Atribua uma nota de 0 a 10 para a sua satisfação 
com os resultados desse projeto.(1) 

 

(1) 
Apesar de as questões das entrevistas estarem relacionadas às variáveis do modelo teórico 

proposto, as questões 1, 11 e 12 não estão diretamente associadas. A questão 1 teve como objetivo 
fazer o entrevistado revisitar o caso em questão, buscando relembrar os pontos de destaque do 
projeto. Já as questões 11 e 12 tiveram o objetivo de trazer a opinião do entrevistado quanto aos 
resultados do projeto. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A próxima seção irá tratar da revisão da literatura sobre a análise de 

conteúdo, para que seja proposto um método para avaliar as entrevistas nos casos 

estudados frente aos objetivos deste trabalho. 

 

6.5 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Em pesquisa quantitativa, os métodos de análise mais utilizados são a análise 

de conteúdo e a análise de discurso (AUGUSTO et al., 2011). A análise de conteúdo 

pode ser definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, com 

o objetivo de obter parâmetros quantitativos, ou não, que permitam a indução de 

conhecimentos relacionados às mensagens (BARDIN, 2004). A análise de conteúdo 

visa descrever o texto de acordo com os símbolos usados, palavras e expressões na 

tentativa de verificar tendências (RICHARDSON, 1999).  

Para a análise do material oriundo das entrevistas com os profissionais das 

empresas envolvidas no processo de colaboração, e visando evidenciar as variáveis 

propostas no modelo teórico, o presente trabalho optou pela análise de conteúdo, 

justamente por determinar, de forma sistemática e de acordo com a fala dos 

entrevistados, as respectivas variáveis. 

Para que a análise do conteúdo se transforme em uma ferramenta eficaz para 

a descoberta das informações necessárias, requer-se etapas de desenvolvimento da 

mesma (EISENHARDT, 1991; EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). Essas etapas 

passam, primeiramente, pela transcrição fidedigna das entrevistas, seguida pela 

leitura detalhada da transcrição, visando a identificação e descrição dos dados e 

informações relevantes para a pesquisa (FREITAS; JABBOUR, 2011).  

Já a terceira etapa consiste no cruzamento dos dados com base no 

referencial teórico, visando identificar pontos que convergem ou não com as 

informações observadas nas entrevistas. Zanelli (2002, p. 86) aponta que “os dados 

não falam por si, devem ser articulados com os referenciais teóricos e pressupostos 

que norteiam a pesquisa, de modo a compor um quadro consistente”.  

Nessa etapa, a partir da descrição obtida na segunda etapa e também no 

referencial teórico, é necessária a criação de categorias e termos associados a cada 

categoria, para que elas sejam rastreadas nas transcrições das entrevistas por meio 

de um instrumento de busca. É nesse momento que é possível examinar, 
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categorizar, tabular e recombinar os elementos extraídos, tendo como referência o 

modelo teórico  inicial (BORGES; HOPPEN; LUCE, 2009). 

Por fim, é necessária a comparação das evidências obtidas entre os 

diferentes casos estudados, para fins de se confirmar, ou não, os resultados a partir 

de mais de uma situação (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002; YIN, 2005). A 

Figura 21 apresenta o quadro com as respectivas etapas usadas para a análise do 

conteúdo. 

 

Figura 21 - Etapas usadas para a análise do conteúdo 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Freitas e Jabbour (2011) 

 

As etapas descritas acima, quando aplicadas corretamente, fornecem uma 

metodologia eficaz para a análise de conteúdo. Entretanto, não existe um formato 

padrão para essa técnica, e a análise de conteúdo, apesar de muito importante para 

a pesquisa qualitativa, é a menos codificada do processo (EISENHARDT, 1989). 

Outro exemplo de técnica de aplicação da análise de conteúdo é definido por 

Bardin (2011), que preconiza três fases de análise: 1- pré-análise; 2- exploração do 

material; e 3- tratamento dos resultados – a inferência e a interpretação, conforme 

Figura 22: 

 

Figura 22 - Fases usadas para a análise do conteúdo 

 

Fonte: Bardin (2011) 

 

A pré-analise consiste na organização do plano de trabalho em que os 

procedimentos são criados. Essa fase envolve a leitura das transcrições das 

entrevistas e documentos e a criação dos indicadores para a orientação das 
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próximas fases. Após a transcrição e leitura das entrevistas, ocorre a escolha de 

categorias e a organização dessas em temas (BARDIN, 2011). 

Assim, a fase de exploração do material consiste em escolher unidades de 

codificação. Essas unidades são escolhidas a partir dos seguintes procedimentos: 1- 

codificação; 2- classificação; e 3- categorização (CÂMARA, 2013). 

Codificação: ocorre a escolha da unidade de registro (palavras, sentenças, 

parágrafos e até textos), a seleção de regras de contagem e a escolha das 

categorias. 

Classificação: ocorre a classificação da unidade de registro de acordo com o 

tema (semântica), o sentido das palavras (léxico) e também de acordo com as 

expressões da linguagem, como perplexidade e hesitação presentes nas entrevistas. 

Categorização: ocorre o agrupamento do maior número de informações 

relacionadas, tendo em vista a correlação com os acontecimentos para 

posteriormente ordená-los. Em geral, essa etapa é colocada em prática através da 

contagem das palavras e expressões (regras de contagem) relacionadas à unidade 

de registro estabelecida. 

Com a unidade de codificação escolhida, ocorre a classificação em grupos 

que representem determinada categoria e que são aderentes (confirmam) ou não às 

proposições expressas na literatura. Câmara (2013) ainda expande esse 

entendimento: “assim, num movimento contínuo da teoria para os dados (das 

entrevistas) e vice-versa, as categorias vão se tornando cada vez mais claras e 

apropriadas aos propósitos do estudo”. A Figura 23 exemplifica a lógica para a 

correlação das categorias com os achados da literatura e com os trechos das 

entrevistas. 
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Figura 23 - Relação de categorias na análise do conteúdo 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Câmara (2013) 

 

No desenvolvimento das categorias, alguns aspectos também devem ser 

observados para maior qualificação das categorias propostas. Segundo Bardin, 

(2011), os aspectos são: 

- Exclusão mútua: não deve haver margem para que algum elemento possa 

estar presente em mais de uma categoria.  

- Homogeneidade: para a escolha de uma categoria, é necessário atribuí-la a 

somente uma dimensão de análise. Em casos de uma categoria pertencer a mais de 

uma dimensão de análise do objeto estudado, essa deve ser separada em diferentes 

categorias. 

- Pertinência: as categorias precisam fazer referência às finalidades do 

investigador, aos objetivos da pesquisa, às proposições teóricas etc. Casso essa 

relação não ocorra, não há necessidade de a respectiva categoria existir. 

- Objetividade e fidelidade: está relacionada à fragilidade dos elementos 

(devido às particularidades de cada entrevista). Caso as categorias sejam bem 

definidas, não haverá possibilidade de erros de categorização devido a essa 

subjetividade. 

- Produtividade: se os resultados forem ricos em deduções, em novas óticas 

do objeto estudado e em dados adequados, as categorias serão, por consequência, 

produtivas. 

Após a definição das categorias, de acordo com o caminho proposto acima, 

se parte para a definição das mesmas, que pode ser baseada em um conceito do 
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referencial teórico ou ter como base uma verbalização da entrevista. A Figura 24 

exemplifica a estrutura proposta a partir da definição de uma categoria. 

 

Figura 24 - Etapas usadas para a análise do conteúdo 

 

Fonte: elaborada pelo autor com base em Câmara (2013) 

 

Por fim, a terceira e última fase do processo de análise do conteúdo proposta 

por Bardin (2011) é o tratamento dos dados, em que se dá forma aos resultados a 

partir da indução e interpretação do conteúdo. Com os resultados ainda na sua 

forma grosseira, o pesquisador deve validá-los e dar a eles significado ante a 

pesquisa. O tratamento de dados passa pelas etapas de inferência e interpretação 

(CÂMARA, 2013). A etapa de inferência é um mecanismo de indução, que visa a 

investigação das proposições estabelecidas em decorrência de sua associação com 

os apontamentos da entrevista. Passada a etapa de inferência, há a etapa de 

interpretação. Nessa etapa, é importante que o pesquisador relacione os dados 

obtidos com a fundamentação teórica para que haja sentido a sua interpretação. 

No capítulo seguinte, a teoria da análise de conteúdo, vista nessa seção, será 

colocada em prática a partir das entrevistas com os profissionais das empresas 

envolvidas. Para isso, será estabelecido um roteiro de etapas, composto pela 

combinação dos métodos de análise descritos anteriormente.  
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7 ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 

Conforme a literatura utilizada (BARDIN, 2011; CÂMARA, 2013; FREITAS; 

JABBOUR, 2011; VOSS et al., 2002; YIN, 2005), a análise do conteúdo obtido pelas 

entrevistas irá percorrer um processo descrito por três etapas definidas por Bardin 

(2011): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Há, ainda, 

uma quarta etapa, proposta por Freitas e Jabbour (2011), em que se dá o 

cruzamento das evidências obtidas entre os diferentes casos estudados, tendo em 

vista que o presente trabalho explorou dois casos distintos. Para cada uma das 

quatro etapas, foram estabelecidas as fases para que cada passo seja aplicado de 

forma coerente. 

 

7.1 PRÉ-ANÁLISE 

 

Como descrito por Bardin (2011), a pré-análise foi conduzida primeiramente 

pela transcrição de todas as entrevistas, seguida pela leitura atenta das mesmas. 

Nessa leitura, foi possível estabelecer os procedimentos para as próximas etapas de 

análise. A leitura das entrevistas trouxe uma série de insights que serviram como 

base para as interpretações futuras. Na pré-análise, foi montado o roteiro 

apresentado na Figura 25. 
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Figura 25 - Etapas adotadas pelo autor para a análise do conteúdo 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Bardin (2011) e Freitas e Jabbour (2011) 

 

Feita a pré-analise, a próxima seção dará início à analise do conteúdo a partir 

da escolha das unidades de registro, que irão conduzir as demais etapas do 

processo, conforme apresentado anteriormente. 

 

7.2 UNIDADES DE REGISTRO 

 

Conforme descrito anteriormente, uma das primeiras etapas da análise do 

conteúdo é a escolha das unidades de registro. Tais unidades servem como guia 

para a orientação na análise das respostas. As unidades de registro podem tomar 
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corpo a partir de diversos elementos, como uma palavra-chave, uma frase, um 

parágrafo ou um trecho do texto (FREITAS; JABBOUR, 2011). Para este trabalho, 

optou-se por eleger trechos das respostas com características comuns, de forma a 

eleger um tema-eixo, em torno do qual o discurso se arranja. Segundo Bardin 

(2010), esse tipo de seleção tem como objetivo recortar o texto em função dos 

temas-eixo, arranjando-se, em seu entorno, tudo o que o locutor expõe com relação 

ao assunto. 

Após a leitura atenta das transcrições, as seguintes unidades foram definidas: 

a) entrega, b) proximidade geográfica, c) atitude, d) comunicação, e) divisão de 

tarefas, f) escopo, g) estrutura, h) ferramenta, i) financeiro, j) gestão, k) processo e l) 

velocidade de resposta. Cada trecho em que uma unidade de registro era 

classificada foi contabilizado. Apesar de aparecerem em diversos trechos, algumas 

unidades foram mais presentes que outras. Posteriormente, essa representatividade 

foi avaliada frente às conclusões das entrevistas. O Quadro 6 apresenta a 

quantidade de vezes que cada unidade apareceu na transcrição das entrevistas. 

 

Quadro 6 - Ocorrências das unidades de registro nas entrevistas 

Divisão de tarefas 61 ocorrências 

Entrega 54 ocorrências 

Escopo 50 ocorrências 

Comunicação 34 ocorrências 

Ferramenta 30 ocorrências 

Processo 25 ocorrências 

Atitude 21 ocorrências 

Gestão 20 ocorrências 

Financeiro 15 ocorrências 

Velocidade de resposta 9 ocorrências 

Estrutura 8 ocorrências 

Proximidade geográfica 3 ocorrências 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Mesmo que abordadas nos capítulos a seguir, vale notar que algumas 

unidades de registro foram mais observadas que outras. Enquanto as unidades 

como velocidade de resposta, estrutura e proximidade geográfica não passaram de 
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uma dezena de ocorrências cada, unidades como divisão de tarefas, entrega e 

escopo ultrapassaram a quantidade de 50 ocorrências. 

A seguir, serão explorados os termos para a escolha de cada unidade, bem 

como exemplos das mesmas. 

 

7.2.1 Entrega 

 

Essa unidade foi criada para classificar trechos das entrevistas que se 

referiam aos esforços direcionados à entrega final da máquina. Alguns autores 

também se referem a esse tipo de empenho no que tange a colaboração 

interorganizacional. Domenek e Moori (2016) observam que os esforços para a 

entrega de um produto ao consumidor final são nutridos pelas atividades de 

colaboração entre empresas, o que otimiza os resultados e cria vantagem 

competitiva. Nesse sentido, as observações sobre os trechos que se referem à 

entrega foram ponderadas a partir da ótica do trabalho em conjunto para o acesso a 

recursos físicos e de pessoal, com o objetivo de entregar a máquina ao final do 

projeto.  

 

Quadro 7 - Exemplos de comentários associados à entrega 

E
n

tr
e

g
a
 

Questão 1: 
Pontos 
Negativos 

ECF2: “[...] a estrutura e a 
confiabilidade [...]. A engenharia que 
essa empresa tem para dar o suporte” 

Questão 1: 
Pontos 
Positivos 

GFM1: “[...] várias soluções, trocando 
conhecimento para chegar na seleção 
final” 

Questão 6: 
Engajamento 

GFT2: “[...] outro conflito que a gente 
pode ver mais pro final ali do projeto 
foram alguns documentos, parte de 
documentação que não eram claras 
(sic)” 

Fonte: elaborado pelo autor 

Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Entrega”. O Quadro 7 apresenta alguns exemplos dessas 

citações. 

 

7.2.2 Proximidade geográfica  
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Em alguns trechos das entrevistas, a proximidade geográfica foi citada tanto 

como benéfica para o projeto, quando as empresas eram geograficamente próximas, 

como prejudicial, quando as mesmas estavam distantes. Essa unidade de registro 

também é sustentada pela literatura, em que autores reforçam a importância da 

proximidade geográfica, como Noveli e Segatto (2012), que afirmam que a 

proximidade geográfica é apontada como um dos principais facilitadores do 

processo de cooperação.  

 

Quadro 8 - Exemplos de comentários associados à proximidade geográfica 

P
ro

x
im

id
a
d

e
 g

e
o

g
rá

fi
c
a
 

Questão 1: 
Pontos 
Negativos 

ECF1: “[...] problema maior que nós 
tivemos foi com a distância onde 
estava a parte de engenharia” 

Questão 1: 
Pontos 
Positivos 

GFT2: “[...] resposta rápida para o 
cliente, né, uma vez que a gente tem 
ali, geograficamente falando, 
posições estratégicas, né, para um 
atendimento rápido” 

Questão 6: 
Engajamento 

GFT2: “[...] você não precisa ter 
grandes deslocamentos, desprender 
de recurso de hotel, deslocamento, 
essas coisas” 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Proximidade geográfica”. O Quadro 8 apresenta alguns exemplos 

dessas citações. 

 

7.2.3 Atitude 

 

A unidade de registro chamada atitude foi escolhida para relacionar trechos 

das entrevistas que faziam referência a comportamentos e ações dos profissionais 

das empresas envolvidas. Nessa unidade foram observadas as respostas alinhadas 

com questões como confiança, comprometimento e lealdade (KUMAR; BANERJEE, 

2012). Apesar de ser um aspecto menos tangível, a atitude, assim como outros 

componentes comportamentais, definem a conduta organizacional e apoia os 

objetivos e a operação das cadeias de suprimentos (LAMBERT; COOPER; PAGH, 

1998).  
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Quadro 9 - Exemplos de comentários associados à atitude 

A
ti
tu

d
e
 

Questão 2: 
Troca de 
Informações 

GFT2: “[...] porque a gente tem cliente 
que tem um temperamento um pouco 
mais agressivo na negociação” 

Questão 7: 
Confiança 

GFT2: “[...] com o histórico positivo 
que a [fornecedor de tecnologia] tem 
com a [fabricante de máquinas], acho 
que fortaleceu aí a confiança” 

Questão 11: 
Satisfação 

GFT2: “[...] a gente viu pessoas 
trabalhando horas a mais para 
conseguir entregar” 

Fonte: elaborado pelo autor 

Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Atitude”. O Quadro 9 apresenta alguns exemplos dessas 

citações. 

 

7.2.4 Comunicação 

 

Os trechos classificados com a unidade comunicação se caracterizaram por 

fazerem referência à dinâmica de troca de mensagens, podendo ser intra ou 

interorganizacional, por meio digital ou em verbalizações entre os profissionais. 

Nesse sentido, Yan (2011) argumenta que, em um relacionamento entre cliente e 

fornecedor para o desenvolvimento de um novo produto, estruturas apropriadas de 

comunicação evitam conflitos e aumentam a qualidade do projeto. 

  

Quadro 10 - Exemplos de comentários associados à comunicação 

C
o

m
u

n
ic

a
ç
ã
o
 

Questão 7: 
Confiança 

GFT2: “[...] houve uma comunicação 
praticamente diária entre as partes e 
acho que, principalmente, a 
transparência” 

Questão 4: 
Sistemas 
Informatizados 

GFT2: “[...] acho que uma falha de 
comunicação” 

Questão 1: 
Pontos 
Positivos 

ECF2: “[...] a comunicação que eu 
entendo é crítica em qualquer projeto, 
é uma das coisas mais difíceis de 
conseguir acertar” 

Fonte: elaborado pelo autor 

Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Comunicação”. O Quadro 10 apresenta alguns exemplos dessas 

citações. 
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7.2.5 Divisão de tarefas 

 

A unidade divisão de tarefas foi a unidade mais observada nos trechos das 

entrevistas. Essa unidade foi escolhida por estar associada à alocação dos recursos 

no projeto, seja o trabalho de cada um dos profissionais, a área de cada pessoa 

envolvida no trabalho e até mesmo o papel de cada empresa no processo. 

Assumpção (2003) consideram a clareza na definição do papel de cada uma das 

empresas no processo um dos pilares para o desenvolvimento das interações 

interorganizacionais. Ainda, Kale, Dyer e Singh (2002) afirmam que a criação de 

funções, staff ou de um escritório de alianças possui contribuição relevante para a 

performance da colaboração.  

 

Quadro 11 - Exemplos de comentários associados à divisão de tarefas 

D
iv

is
ã

o
 d

e
 t

a
re

fa
s
 

Questão 1: 
Pontos 
Negativos 

ECF2: “[...] se fosse direto com a 
[fabricante de máquinas] ou se fosse 
a [fornecedor de tecnologia] fabricar, 
seria um pouco mais rápido” 

Questão 1: 
Pontos 
Positivos 

GFM1: “[...] logística, como entrega o 
material, como é um trabalho em 
conjunto, nesse projeto teve isso [...], 
porque o correto, o fluxo correto da 
logística seria [fabricante de máquina] 
enviar” 

Questão 11: 
Satisfação 

GFT2: “[...] essa experiência de 
trabalhar com mais empresas, né, 
cada uma responsável pela gestão e 
fornecimento de material, outra 
responsável pelo projeto e execução” 

Fonte: elaborado pelo autor 

Nessa mesma linha, os resultados apresentados por Heimeriks, Klijn e Reuer 

(2009) confirmaram uma relação positiva entre as funções e a melhor performance 

das parcerias. Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho 

era classificado como “Divisão de tarefas”. O Quadro 11 apresenta alguns exemplos 

dessas citações. 

 

7.2.6 Escopo 

 

O escopo é uma unidade de registro que menciona as características e 

requisitos, geralmente acordados no início do projeto. Nesse sentido, a construção 

da iniciativa de colaboração passa pelo estabelecimento de marcos iniciais e de um 
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plano de entrega (LEHOUX; D’AMOURS; LANGEVIN, 2014). Entretanto, esse tema 

pode aparecer no decorrer do projeto e é retratado como pontos de discordância ou 

desalinhamento entre as empresas. 

 

Quadro 12 - Exemplos de comentários associados ao escopo 
E

s
c
o

p
o

 

Questão 10: 
Acordo de 
Objetivos 

GFT2: “[...] acredito, assim, que os 
objetivos, eles nasceram já na 
elaboração da fase da proposta, né, 
eu acredito que ali já começaram a 
ser traçados os objetivos do projeto” 

Questão 5: 
Participação 
dos 
Profissionais 

GFT2: “[...] dimensionamento, 
levantamento de dados, então, só aí a 
gente, nesse prévio, a gente já 
enxerga duas áreas envolvidas” 

Questão 7: 
Confiança 

GFT2: “[...] na parte legal que foi feito 
contrato, estabelecido entre as partes, 
um contrato lido pelas duas partes e 
assinado, então você já parte com 
respaldo, né, com os deveres e 
obrigações de cada um” 

Fonte: elaborado pelo autor 

  Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Escopo”. O Quadro 12 apresenta alguns exemplos dessas 

citações. 

 

7.2.7 Estrutura 

 

Estrutura é a unidade de registro que classifica os comentários dos 

entrevistados a partir das considerações sobre os recursos que cada empresa tem a 

oferecer no projeto, seja na forma de setores ou profissionais, podendo ser setores 

técnicos, como engenharia, ou de apoio, como financeiro e logístico. Anand e 

Bahinipati (2012) afirmam que a estrutura da empresa deve ser considerada, em 

termos da colaboração, ao se iniciar uma parceria.  

 

Quadro 13 - Exemplo de comentários associados à estrutura 

E
s
tr

u
tu

ra
 Questão 1: 

Pontos 
Positivos 

ECF2: “[...] a estrutura, a tecnologia, a 
engenharia que, digamos, né, que 
nós temos é muito superior, digamos, 
né, tem a maior comparado com a 
empresa pequena” 
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Questão 1: 
Pontos 
Positivos 

ECF1: “[...] da empresa que fez o 
projeto ou da empresa que contratou 
o serviço, então já eram empresas 
conhecidas, já eram empresas de 
qualidade comprovada” 

Questão 6: 
Engajamento 

ECF2: “Esse aí, quando a gente pega 
uma estrutura né, digamos, fora isso, 
tem mais a parte de manutenção, que 
é nossa, então você consegue criar 
uma estrutura que isso suporta, 
digamos” 

Fonte: elaborado pelo autor 

Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Estrutura”. O Quadro 13 apresenta alguns exemplos dessas 

citações. 

 

7.2.8 Ferramentas 

 

Essa unidade se refere a comentários dos entrevistados com relação à 

utilização de sistemas informatizados, desde a planilha de cálculos até as 

plataformas de gerenciamento, ou recursos tecnológicos como telefone e e-mail. O 

uso de sistemas para a facilitação de contatos e fluxo de mensagens entre os 

parceiros da cadeia (ZHANG; CAO, 2018) e aplicações para a comunicação entre 

empresas, como serviços de mensagens, rede de comunicação, padrões e 

protocolos (CHI; HOLSAPPLE, 2005), são considerados importantes para a boa 

condução da parceria. 

 

Quadro 14 - Exemplos de comentários associados às ferramentas 

F
e
rr

a
m

e
n
ta

s
 

Questão 4: 
Sistemas 
Informatizados 

GFT2: “[...] a gente não trabalha na 
mesma ferramenta, então realmente é 
isso, a gente não trabalha exatamente 
na mesma ferramenta, até porque 
módulos de SAP também não estão 
conectadas (sic)” 

Questão 2: 
Troca de 
Informações 

GFT2: “[...] então, ela é uma tabela, 
tá, inclusive é um template bem 
utilizado próximo aí das boas práticas 
do PM Book” 

Questão 3: 
Sistema de 
Gerenciamento 

GFT2: “[...] software também que é 
utilizado e que eu acredito que esse 
seja também bastante importante é o 
MS Project” 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Ferramentas”. O Quadro 14 apresenta alguns exemplos dessas 

citações. 

 

7.2.9 Financeiro 

 

Os trechos classificados com a unidade de registro financeiro trouxeram a 

temática das dinâmicas de preço, custo, gastos e negociação nos projetos. Apesar 

de importante para o projeto, as questões financeiras foram pouco citadas, sendo 

que essa unidade de registro ficou entre as menos citadas. A literatura enfatiza a 

importância desse quesito como sendo uma das razões para a consolidação das 

parcerias (WHIPPLE; GENTRY, 2000). Outros autores também abordaram 

características semelhantes em seus estudos, como o alinhamento de custos entre 

os parceiros para efeitos de alavancagem das iniciativas colaborativas (CAO; 

ZHANG, 2010).  

 

Quadro 15 - Exemplos de comentários associados ao financeiro 

F
in

a
n

c
e
ir
o
 

Questão 1: 
Pontos 
Negativos 

ECF1: “[...] o fato da (sic) gente 
reduzir bastante o custo do projeto 
com relação a [...]” 

Questão 12: 
Nota 1 a 10 

GFT2: “[...] porque somente por uma 
questão financeira, mesmo que, de 
repente, houve um pequeno desvio” 

Questão 9: 
Objetivos 

GFT2: “[...] sempre mantendo uma 
boa margem ali no que está sendo 
vendido” 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Financeiro”. O Quadro 15 apresenta alguns exemplos dessas 

citações. 

 

7.2.10 Gestão 

 

A unidade gestão pode ser definida a partir das citações que fazem referência 

à articulação das ações por parte dos responsáveis. Essa articulação pode partir do 

gerente do projeto no fabricante da máquina ou mesmo do gestor interno da fábrica 
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onde a máquina será instalada. A gestão de áreas como logística e desenvolvimento 

de produto é um dos aspectos-chave para a colaboração entre empresas 

(ASSUMPÇÃO, 2003).  

 

Quadro 16 - Exemplos de comentários associados à gestão 
G

e
s
tã

o
 

Questão 7: 
Confiança 

GFT2: “[...] fortaleceu essa parceria e 
a confiança porque, a todo o 
momento, tinham pessoas da alta 
gestão também envolvidas, então 
ninguém escondeu nada” 

Questão 1: 
Pontos 
Negativos 

ECF2: “[...] todos os projetos que a 
gente fez interno, aqui, a gente fez, a 
gente tinha um gestor de projetos 
focado nisso aí” 

Questão 6: 
Engajamento 

ECF1: “Não... As decisões, elas 
partiam da gestão do projeto” 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Autores como Kale, Dyer e Singh (2002) destacam a importância da função 

da gestão de arranjos cooperativos para o desempenho da parceria. Sempre que 

uma resposta se referia a essa característica, o trecho era classificado como 

“Gestão”. O Quadro 16 apresenta alguns exemplos dessas citações. 

 

7.2.11 Processos 

 

Essa classificação se refere às atividades sistemáticas adotadas pelas 

empresas, como procedimentos para compra e venda, padronização do fluxo de 

informações, documentação, fluxo de tomada de decisões etc. De acordo com Cao e 

Zhang (2011), o alinhamento entre processos e relacionamento na colaboração na 

cadeia de suprimentos possibilita o alcance dos objetivos e o acesso a benefícios 

mútuos. Na linha da importância dos processos para a colaboração, a associação de 

fluxo de recursos, processos,  organização, estratégias de planejamento e controle 

auxilia as empresas a alcançar um desempenho operacional satisfatório na 

colaboração (ZHANG; CAO, 2018). 

 

Quadro 17 - Exemplos de comentários associados a processos 

P
ro

c

e
s
s
o
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Questão 1: 
Pontos 
Negativos 

GFM1: “[...] se eu não me recordo, na 
época teve alguns ruídos... ‘como eu 
faço pra entrar, como não faz, essa 
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nota, esse material, fatura pra uma 
parte, se o outro entrega’” 

Questão 5: 
Participação 
dos 
Profissionais 

GFT2: “[...] entrou na [fornecedor de 
tecnologia] chamado de Contact 
Center, um pessoal que digita 
pedidos, então faz a inserção ali do 
pedido, tanto no SAP quanto no 
Share Point” 

Questão 6: 
Engajamento 

GFT2: “[...] o cliente estava 
esperando esse documento, que é 
um documento importante para a 
linha poder ser startada” 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Processos”. O Quadro 17 apresenta alguns exemplos dessas 

citações. 

 

7.2.12 Velocidade de resposta 

 

A unidade de registro denominada velocidade de resposta é atribuída a 

trechos das entrevistas em que os profissionais comentavam as ações de resposta a 

certas demandas. Geralmente, essas demandas se originavam da própria empresa 

do entrevistado e deveria ser sanada pelas outras empresas. Dessa forma, a 

velocidade de resposta das empresas parceiras poderia ser benéfica à relação ou 

prejudicial, caso algum tipo de demora ocorresse. Essa agilidade é apontada como 

um dos fatores que motivam a criação de parcerias entre empresas (CHI; 

HOLSAPPLE, 2005), assim como a rapidez de entrega é vista como um benefício 

relacionado ao desempenho da colaboração (LEHOUX; D’AMOURS; LANGEVIN, 

2014). 

 

Quadro 18 - Exemplos de comentários associados à velocidade de resposta 

V
e

lo
c
id

a
d

e
 d

e
 r

e
s
p
o

s
ta

 Questão 1: 
Pontos 
Negativos 

GFM2: “[...] o tempo, a escassez do 
tempo. Como nossos projetos são 
sempre assim, né, tempo corrido, 
então esse é um aspecto negativo” 

Questão 1: 
Pontos 
Positivos 

GFT2: “[...] eu acho que é um ponto 
positivo, né, o atendimento rápido” 

Questão 1: 
Pontos 
Positivos 

GFT2: “[...] com respostas rápidas, 
sem necessidade de ficar agregando 
muito recurso” 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sempre que uma resposta se referia a essa característica, o trecho era 

classificado como “Velocidade de resposta”. O Quadro 18 apresenta alguns 

exemplos dessas citações. 

 

7.3 DENSIDADE DAS PALAVRAS NAS UNIDADES DE REGISTRO 

 

Uma vez definidas as unidades de registro, buscou-se estabelecer uma regra 

de contagem que possibilite esquadrinhar cada unidade e, posteriormente, ampliar 

cada regra sob a perspectiva das proposições teóricas. Segundo Bardin (2011), esta 

é a fase de categorização, onde são estabelecidas regras de ordenação visando à 

correlação dos fenômenos.  

Para isso, optou-se por contar a densidade em cada trecho das unidades de 

registro. Portanto, a frequência das unidades de registro será analisada a partir de 

alguns cruzamentos que serão apresentados a seguir, e, por fim, as inferências 

sobre os achados serão aplicadas. 

 

7.3.1 Relações entre as unidades de registro e as questões da entrevista 

 

 Inicialmente, procurou-se relacionar a frequência das unidades de registro 

com as questões aplicadas. Uma vez que cada questão está, de certa forma, 

relacionada com uma das proposições do modelo teórico, há, nesse caso, a 

possibilidade de se avaliar o peso de cada unidade de registro frente as respectivas 

preposições. 

 

7.3.1.1 Questão 1 

 

A questão 1, embora não relacionada diretamente a uma proposição 

específica, procurou entender quais foram os pontos positivos e negativos do 

processo de colaboração no projeto. Portanto, a contagem das unidades de registro 

possibilita entender melhor quais foram as percepções iniciais frente ao projeto 

durante a entrevista. Como observado no Quadro 19, a comunicação foi 

consideravelmente mais citada entre os entrevistados. Essa evidência tende a 
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indica-la como relevante, seja positivamente, como quando a comunicação é bem-

sucedida, como observado pelo entrevistado ECF2 – “[...]da metade do projeto em 

diante nós fazíamos tudo online, reunião via Skype, ou outra coisa assim [...]” –, ou 

também quando a comunicação é falha, como citado pelo entrevistado ECF2 – “[...] 

na comunicação que se não tiver um bom alinhamento entre as duas empresas que 

estão fornecendo para o cliente final, então alguma informação pode ficar perdida no 

meio do caminho”. 

Nessa questão, é possível destacar também a unidade divisão de tarefas, que 

esteve presente em 21% das unidades observadas. Isso pode indicar a importância 

da correta definição dos atores e suas respectivas responsabilidades, como o ponto 

positivo citado pelo entrevistado GTF2: “[...] o que é responsabilidade de cada um, 

até onde cada um responde dentro do projeto”. Na temática da divisão de tarefas, e 

alinhado com esse relato, a importância das responsabilidades é destacada por Yan 

(2011), que afirma que o envolvimento bem-sucedido dos fornecedores no 

desenvolvimento de produtos pode ser obtido na medida em que uma empresa 

compartilha a responsabilidade com outra. 

 

Quadro 19 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 1 

Palavra Contagem 

Comunicação 23% 

 Entrega 10% 

Divisão de tarefas 21% 

Financeiro 5% 

Processo 3% 

Gestão 10% 

 Proximidade geográfica 8% 

Estrutura 8% 

Velocidade 10% 

Escopo 3% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.1.2 Questão 2 

 

A questão 2 procurou abordar a temática relacionada à proposição 1, de 

forma a evidenciar questões relativas à troca de informações dentro do projeto. Esse 
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fator é sustentado por Barratt (2004) e Fischer (2013), ao afirmarem que recursos de 

comunicação facilitam o compartilhamento de informações e, consequentemente, 

geram um maior entendimento dentro da cadeia de suprimentos. Como imaginado, a 

unidade comunicação foi a mais encontrada nessa contagem com 22% das 

observações. E, assim como a questão 1, a comunicação foi abordada tanto como 

algo positivo, quando realizada da maneira correta, quanto de forma negativa no 

projeto. 

Uma observação importante é o fato de a unidade processo ter sido 

encontrada a mesma quantidade de vezes que a unidade comunicação. Isso poderia 

indicar a importância da aderência aos procedimentos para a comunicação. 

Entretanto, mesmo sendo classificados com a unidade de registro processo, os 

trechos fazem referência à não aderência ou mesmo à flexibilidade dos processos 

para o correto andamento do projeto. Ou seja, relações informais, como observado 

pelo entrevistado ECF1, “[...] não tinha nenhuma regra. Era por demanda, a regra 

básica era demanda, a demanda, necessidade de esclarecimento, necessidade de a 

gente trocar informação”. 

Uma evidência que colabora com o comentário do entrevistado é a 

abordagem multifacetada do compartilhamento de informações, que pode, de fato, 

ter um caráter informal (MIN et al., 2005).  

O Quadro 20 apresenta as respectivas proporções entre as unidades de 

registro dessa questão. 

 

Quadro 20 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 2 

Palavra Contagem 

Comunicação 22% 

Atitude 6% 

 Entrega 10% 

Divisão de tarefas 18% 

Processo 22% 

Ferramenta 8% 

Velocidade 4% 

Escopo 12% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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7.3.1.3 Questão 3 

 

A questão 3 procurou evidências relacionadas ao uso de sistemas 

informatizados no decorrer do projeto. Essa questão foi proposta devido à sua 

temática estar relacionada com a proposição 2, que trata justamente das 

ferramentas de tecnologia da informação na colaboração, e se justifica a partir da 

afirmação de que o uso dos sistemas para integração refere-se à extensão do uso 

dos sistemas na facilitação da conexão do processo entre os parceiros da cadeia de 

suprimentos (ZHANG; CAO, 2018). Nessa questão, a unidade de registro 

ferramentas foi consideravelmente mais citada do que as demai, como na fala do 

entrevistado ECF1: “[...] na parte de cronograma, ela foi gerada em cima de um 

software Gant de origem livre, [...] mas a maior parte da documentação registrada foi 

feita no próprio Excel”. Uma consideração importante também é que, além de 

citarem a importância das ferramentas, os entrevistados também citaram exemplos 

de ferramentas usadas, como Excel, MSProject, software de gerenciamento de 

projeto baseado no Método Gant, plataforma SAP. Esses comentários estão 

diretamente alinhados com os exemplos expostos na literatura, que indicam 

aplicações de  integração para contemplar o planejamento colaborativo, como 

sistemas de aquisição baseados na web, sistemas de comércio eletrônico, 

gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), sistemas de gerenciamento 

da cadeia de suprimentos, planejamento de recursos empresariais (ERP), 

Internet/Intranet/Extranet, entre outros (ZHANG; CAO, 2018).  

Em segundo lugar, a unidade escopo foi observada em 11% das vezes, isso 

pois, como comentado pelo entrevistado GFT2, “[o MSProject] consegue ali elaborar 

o cronograma do projeto, fazer uma linha de base, ir atualizando a evolução do 

projeto e  mantendo”, ou sobre a plataforma de SAP, “[informações] pertinentes ao 

projeto desde a modalidade de frete, condição de pagamento, enfim, toda (sic) 

essas informações do projeto ficam ali no SAP”. É importante que a definição das 

ferramentas a serem usadas se dê logo no início do projeto, de forma que não haja 

problemas de incompatibilidade entre as ferramentas usadas por cada empresa. O 

Quadro 21 apresenta as respectivas proporções entre as unidades de registro dessa 

questão. 
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Quadro 21 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 3 

Palavra Contagem 

Comunicação 4% 

Atitude 4% 

 Entrega 4% 

Processo 4% 

Ferramenta 71% 

Gestão 4% 

Escopo 11% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.1.4 Questão 4 

 

A questão 4 continuou na temática relacionada ao uso de tecnologias para a 

comunicação, porém abordando a perspectiva do entrevistado com relação ao uso 

dessas tecnologias por parte das outras empresas envolvidas no projeto. Apesar de 

a unidade ferramenta ter sido também muito citada, nessa questão, o escopo 

ganhou mais destaque, sendo citado em 31% das vezes, mesma proporção da 

unidade ferramenta. Um exemplo disso foi citado pelo entrevistado GFT2, que 

comentou sobre o uso do Excel sendo compartilhado entre as empresas, por ser 

uma ferramenta comum e de fácil operação: “[...] a [fornecedora de tecnologia], por 

exemplo, ela elaborou o cronograma [...], mas, antes de passar [ao cliente final] e 

fazer nosso cronograma, a gente recebia também [...] o cronograma de 

execução  da [fabricante de máquina]”. O Quadro 22 apresenta as respectivas 

proporções entre as unidades de registro dessa questão. 

 

Quadro 22 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 4 

Palavra Contagem 

Comunicação 15% 

Processo 15% 

Ferramenta 31% 

Gestão 8% 

Escopo 31% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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7.3.1.5 Questão 5 

 

A questão 5 procurou investigar o engajamento das pessoas no projeto. Para 

isso, foi questionado quais profissionais se envolveram no projeto e de que áreas e 

empresas. O que foi observado é que, nas respostas, houve muitas referências 

classificadas na unidade de registro divisão de tarefas, o que indica a importância da 

definição de cada atuação profissional no projeto, como citado pelo entrevistado 

GFT2: “[Envolveu] bastante área aí dentro da empresa, desde a parte de vendas até 

o pessoal de logística fazendo toda a parte de transporte, financeiro, contabilidade 

com nota fiscal”. Ou, ainda, na fala do entrevistado GFM1: “teve uma integração, por 

parte da [fabricante da máquina], uma interação, um engajamento grande da parte 

do projeto da mecânica [...] a nossa parte desse projeto era mais a questão 

mecânica, teve também [...] a parte da instalação mecânica [...], da instalação 

pneumática [...], por parte da [fabricante de máquina] teve muito isso e [...] eu tenho 

outras pessoas que estão dando inputs para tanto a parte da [...]”. 

Além da divisão de tarefas, o escopo também foi citado com maior frequência, 

o que reforça a importância das definições iniciais do projeto, e também colabora 

com a unidade divisão de tarefas, uma vez que essa se dá principalmente na etapa 

inicial do projeto, ou seja, na definição do escopo, como citado pelo entrevistado 

GFT2: “o dimensionamento, levantamento de dados, então só [...] nesse prévio a 

gente já enxerga duas áreas envolvidas  [...], feito o levantamento de dados, 

orçamento, ela [fabricante de máquina] participou da pré-venda”. Ambas as 

afirmações colaboram com o entendimento de Pradabwong et al. (2017) sobre o fato 

de que o envolvimento ativo das pessoas no projeto desempenha um papel decisivo 

na gestão desse processo e desempenha um papel crucial na gestão dos processos 

organizacionais, aceitando que os funcionários participem de forma ativa.  

O Quadro 23 apresenta as respectivas proporções entre as unidades de 

registro dessa questão. 

 

Quadro 23 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 5 

Palavra Contagem 

Comunicação 6% 

Atitude 6% 

 Entrega 3% 
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Divisão de tarefas 44% 

Financeiro 3% 

Processo 13% 

Gestão 3% 

Estrutura 3% 

Escopo 19% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.1.6 Questão 6 

 

A questão 6 manteve a temática do engajamento das pessoas, porém 

fazendo um questionamento mais direto sobre esse tema, também arguindo se a 

participação dos envolvidos foi ativa ou não e, por fim, sobre a resolução de 

conflitos. 

O que foi observado é que, assim como na questão 5, a divisão de tarefas foi 

mais observada, indicando novamente a importância dessas definições para o 

engajamento das pessoas. Isso pode ser observado no relato do entrevistado GFT2: 

“[...] esse processo de integração, trabalhar com [fabricante de máquina], então, de 

maneira geral, acho que foi (sic) as pessoas envolvidas estavam bem engajadas no 

projeto”. Esse mesmo entrevistado também trouxe a divisão de tarefas na parte da 

questão sobre a resolução de conflitos: “sim, teve conflito. Posso citar alguns, aqui, 

desde a fase de execução do projeto, onde [...] a [fabricante de máquina], por 

exemplo, ela entendeu que parte do dimensionamento, mesmo sendo a responsável 

pelo projeto, parte do dimensionamento não era responsabilidade dela, então 

voltava, às vezes, a bola para a [fornecedora de tecnologia] para fazer esse 

dimensionamento”. Isso está atrelado diretamente a uma das dimensões do 

processo de colaboração proposta por Kumar e Banerjee (2014), na medida de 

como as empresa resolvem esses conflitos e lidam com desalinhamentos entre 

parceiros. 

Por fim, na mesma ordem da questão 5, o escopo também aparece em 

segundo lugar, reforçando a importância das definições iniciais do projeto para esse 

tema. 

O Quadro 24 apresenta as respectivas proporções entre as unidades de 

registro dessa questão. 
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Quadro 24 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 6 

Palavra Contagem 

Comunicação 8% 

Atitude 8% 

 Entrega 14% 

Divisão de tarefas 20% 

Financeiro 7% 

Processo 3% 

Gestão 10% 

Estrutura 7% 

Velocidade 5% 

Escopo 17% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.1.7 Questão 7 

 

Essa questão investigou a confiança estabelecida entre as partes do projeto. 

As unidades de registro que tiveram a maior frequência de citações foram atitude e 

entrega, respectivamente. 

A unidade atitude pode estar relacionada, no contexto da confiança, com os 

comportamentos apresentados e como essas condutas contribuíram para a 

construção de uma relação de confiança. Isso pôde ser visto na fala do entrevistado 

GFT2 – “em relação à confiança, eu acho que tanto a [fornecedora de tecnologia] 

quanto a [fabricante de máquina] foram muito próximos aí, nas tratativas” – e 

também na fala do entrevistado GFM2 – “nenhuma vez nós desconfiamos que a 

outra parte não se esmerou em busca daquele produto”. 

Já o fato de a unidade entrega estar em segundo lugar pode estar relacionado 

ao processo de construção desse relacionamento ao decorrer do projeto. Ao 

contrário de outras variáveis, a confiança não se estabeleceu no início do projeto (a 

unidade escopo ficou em ultimo lugar nessa questão), mas sim a partir das ações 

observadas no decorrer do projeto. Como observado pelo entrevistado ECF1: “[...] 

realmente, uma se preocupava em fazer o projeto final dar certo. Então, acabavam 

auxiliando a outra empresa envolvida para que não prejudicasse o contratante. 

Percebo que foi isso que aconteceu o tempo todo”. Esse fato está alinhado com a 
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flexibilidade frente aos ajustes no projeto em função de um clima de confiança entre 

os atores, proposto por Claro (2004). O Quadro 25 apresenta as respectivas 

proporções entre as unidades de registro dessa questão. 

 

Quadro 25 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 7 

Palavra Contagem 

Comunicação 11% 

Atitude 29% 

 Entrega 25% 

Divisão de tarefas 14% 

Gestão 14% 

Escopo 7% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.1.8 Questão 8 

 

Essa questão foi desenvolvida para evidenciar as percepções dos 

entrevistados sobre o planejamento conjunto no decorrer do projeto. Esse 

planejamento é classificado por Pires (2004) em função do reconhecimento 

recíproco da importância da coordenação e do planejamento conjunto das 

atividades. Como resultado, a contagem das unidades de registro colocam a entrega 

e a divisão de tarefas nas primeiras colocações. 

A unidade entrega está direcionada às atividades voltadas ao 

comprometimento com o que deve ser entregue ao cliente no final do projeto. Assim, 

os esforços para a entrega do projeto evidenciam a importância das atividades de 

planejamento conjunto, como citado pelo entrevistado GFM1: “[...] nós fizemos uma 

parte interna [...], [pois] tem um planejamento, tem um projeto, tem uma entrega, tem 

terceiros envolvidos, materiais, tu faz um cronograma prévio, mas sempre tentando 

adequar com o cronograma macro [...]. Quem determina o cronograma macro é o 

cliente, que é o prazo da instalação”. Também com uma relativa frequência nas 

respostas da questão 8, a divisão de tarefas corrobora com a ideia de que a correta 

atribuição das responsabilidades de cada profissional serve como base para as 

atividades de planejamento, como citado por GFT2:  
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[...] agora também existe a parte compartilhada que a [fornecedora de 
tecnologia] dependia completamente da [fabricante de máquina] também e 
do cronograma dela [...], então, aí houve uma troca, né, por mais que o 
cronograma final do projeto fosse um único cronograma passado para o 
cliente final, a gente estava trabalhando com dois cronogramas [...]. 

 

Essas afirmações dão luz à afirmação da importância do planejamento 

conjunto das atividades para o desenvolvimento de um ambiente colaborativo 

(KUMAR et al., 2017). 

O Quadro 26 apresenta as respectivas proporções entre as unidades de 

registro dessa questão. 

 

Quadro 26 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 8 

Palavra Contagem 

 Entrega 26% 

Divisão de tarefas 21% 

Financeiro 5% 

Processo 5% 

Ferramenta 11% 

Gestão 16% 

Escopo 16% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.1.9 Questão 9 

 

A questão 9, assim como  a 10, indagou os entrevistados sobre a temática da 

congruência de objetivos no projeto. Especificamente, a questão 9 questionou a 

respeito do entendimento de que os objetivos individuais só seriam atingidos através 

do atingimento dos objetivos gerais do projeto. Nessa questão, evidenciou-se uma 

maior frequência de trechos relacionados à unidade de registro entrega. 

O alinhamento da unidade entrega com a questão sobre a congruência de 

objetivos pode ser explicado na medida em que a entrega é, em suma, o atingimento 

dos objetivos gerais do projeto e que ela somente poderá ser concluída se todos 

entenderem que seus objetivos individuais devem estar alinhados aos objetivos do 

projeto. Isso fica evidente na fala do entrevistado GFT2:  

 



149 
 

A gente notou muito isso [das outras empresas] durante o projeto, que a 
gente estava olhando para a frente, o objetivo do projeto era o quê? Atender 
o cliente, né [...], fazer uma boa entrega, entregar um bom equipamento que 
atendesse ou superasse as expectativas do cliente final.  

 

A noção trazida pelo entrevistado da importância do alinhamento de objetivos 

reforça a existência de objetivos comuns entre os parceiros como pilar fundamental 

para a colaboração na cadeia de suprimentos (KOHLI; JENSEN, 2010). 

Além da entrega, assim como nas ultimas questões acima, a divisão de 

tarefas foi a segunda mais citada. O que novamente indica a definição das 

atribuições para o correto andamento do projeto e sua conclusão através do 

atingimento dos objetivos individuais e gerais. O Quadro 27 apresenta as 

respectivas proporções entre as unidades de registro dessa questão. 

 

Quadro 27 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 9 

Palavra Contagem 

Atitude 4% 

Entrega 43% 

Divisão de tarefas 22% 

Financeiro 17% 

Escopo 13% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.1.10 Questão 10 

 

Como citado no tópico acima, a questão 10 também procura relacionar a 

vivência dos entrevistados com a variável da congruência de objetivos proposta. 

Nessa questão, a unidade de registro que mais se destacou foi o escopo, 

diferentemente da questão 9, que abordou o mesmo tema. Isso se deve porque a 

questão 10 procurou saber em que momento os objetivos foram definidos, sendo 

que a maioria das respostas apontou para o início do projeto, ou seja, nas definições 

de escopo. Como observado na fala do entrevistado GFT2: “[...] eu acredito, assim, 

que os objetivos, eles nasceram já na elaboração da fase da proposta, né, eu 

acredito que ali já começaram a ser traçados os objetivos do projeto”. Ou mesmo na 

fala do entrevistado GFM2:  
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[...] o objetivo foi determinado no início do projeto, onde foi dividido (sic) [...] 
quais eram as partes, no início do projeto. No escopo do projeto existe o 
objetivo final, que foi o que foi acordado e vendido para o cliente. 
Recebemos a ordem de compra desse produto [...], isso aí foi no início do 
projeto acordado, e definido quais eram os objetivos de cada um [...]. 

 

Além do escopo, outras unidades foram observadas, porém com menor 

frequência, como entrega, divisão de tarefas e processo. O Quadro 28 apresenta as 

respectivas proporções entre as unidades de registro dessa questão. 

 

Quadro 28 - Frequência de citações das unidades de registros na questão 10 

Palavra Contagem 

 Entrega 16% 

Divisão de tarefas 16% 

Financeiro 5% 

Processo 16% 

Escopo 47% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.1.11 Questão 11 

 

Como citado anteriormente, as questões 11 e 12 não tinham referência direta 

a alguma variável proposta no modelo teórico. Entretanto, essas questões 

procuravam conhecer as percepções do entrevistado quanto à sua satisfação em 

relação ao projeto, sendo que a questão 11 perguntou diretamente se o entrevistado 

estava satisfeito com os resultados e a quais fatores ele atribuía isso. Nessa 

questão, a unidade mais observada foi a entrega.  

Cabe aqui uma observação mais detalhada dos registros para que haja um 

melhor entendimento de como a entrega foi atribuída à questão da satisfação do 

entrevistado. De modo geral, todos os entrevistados ficaram satisfeitos com o 

resultado, apesar de algumas ressalvas, que serão consideradas nas interpretações 

do modelo teórico. Assim, quando levados a refletir sobre os resultados dos projetos, 

as primeiras recordações davam conta daquilo que havia sido entregue na 

conclusão do projeto, independentemente de como foram conduzidos. E isso fica 

evidente nas falas dos entrevistados, como o GFT2 – “o resultado, né, olhando para 

a entrega final do projeto, fiquei satisfeito, sim, foi um projeto que, olhando para o 

final dele, o sistema que funcionou bem” –, ou mesmo no comentário de GFM1 – 
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“então, quando tu vê (sic) a satisfação do cliente, do reconhecimento que nós 

atingimos todas as expectativas, tudo que foi acordado, tudo que foi dito no início, 

nós superamos e entregamos um produto com excelência, então essa é a 

satisfação”. Nas falas dos entrevistados, a noção de satisfação foi interpretada como 

o atingimento das expectativas com o que estava no escopo do projeto 

(MARCHETTI; PRADO, 2001), porém fortemente alinhada com a percepção do 

mesmo pelo cliente final. O Quadro 29 apresenta as respectivas proporções entre as 

unidades de registro dessa questão. 

 

Quadro 29 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 11 

Palavra Contagem 

Comunicação 6% 

Atitude 6% 

 Entrega 59% 

Divisão de tarefas 12% 

Financeiro 6% 

Escopo 12% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.1.12 Questão 12 

 

Por fim, a questão 12 convidou o entrevistado a dar uma nota de 0 a 10 para 

a sua satisfação com o projeto. Para isso, o entrevistado foi levado a refletir sobre a 

diferença entre a expectativa do que será entregue e a performance percebida do 

que foi entregue (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1993; TSE; WILTON, 1988). 

Nessa questão, as respostas foram curtas, na maioria das vezes citando somente a 

nota, sem muitos comentários. Assim, a frequência de observações das unidades de 

registro foi baixa, e escopo e financeiro foram observados em somente um trecho 

cada uma. Mesmo sem ter unidades de registro suficientes para uma ilação mais 

precisa, essa questão será posteriormente revisitada para que as proposições 

possam ser debatidas a partir das notas obtidas. O Quadro 30 apresenta as 

respectivas proporções entre as unidades de registro dessa questão. 

 

Quadro 30 - Frequência de citações das unidades de registro na questão 12 
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Palavra Contagem 

Financeiro 50% 

Escopo 50% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

7.3.2 Relações entre as unidades de registro e os casos analisados  

 

Para que as análises das entrevistas possam ser feitas pela ótica das 

proposições teóricas, além das considerações sobre as unidades de registro 

relacionadas às questões, também foi conduzida uma análise das unidades de 

registro comparativamente aos dois casos estudados. A escolha dessa etapa de 

análise está alicerçada nos estudo de Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002), que 

indicam que a confirmação ou não das evidências pode ser obtida pela comparação 

entre os casos estudados. 

O primeiro destaque dessa comparação é para a pouca diferença entre as 

proporções que cada unidade de registro aparece nos casos. Apesar de serem 

projetos diferentes, em épocas diferentes e com clientes diferentes, as unidades de 

registros seguiram as mesmas tendências. 

Na média, as unidades de registro variaram somente 1% entre os casos. A 

unidade que teve maior diferença foi a entrega, que representou 6% de diferença 

entre os casos. Essa característica enfatiza as semelhanças dos processos que 

ocorrem no decorrer de um projeto de máquina, independentemente do caso. 

Logicamente, trabalhos futuros precisarão ratificar essa ideia frente a estudos mais 

amplos de casos. 

Outra consideração é que, enquanto a entrega foi a unidade mais observada 

no caso 1, no caso 2 foi a divisão de tarefas. Entretanto, essas duas unidades foram 

as mais citadas nos dois casos, mudando apenas a colocação de cada. Conclusões 

mais detalhadas serão apresentadas nos próximos capítulos, porém já cabe 

destacar a importância dessas duas unidades para ambos os casos. 

O quadro 31 apresenta as respectivas proporções entre as unidades de 

registro para cada caso. 
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Quadro 31 - Proporção entre os casos e as unidades de registro 

Palavra Caso 1 Caso 2 

Comunicação 11% 10% 

Atitude 6% 6%  

 Entrega 21% 15%  

Divisão de tarefas 20% 18% 

Financeiro 5% 4%  

Processo 7% 8%  

Ferramenta 9% 9%  

Gestão 6% 6%  

 Proximidade geográfica 1% 1%  

Estrutura 1% 3%  

Velocidade 1% 3%  

Escopo 12% 16% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Feitos os devidos cruzamentos entre as unidades de registro e as questões, 

assim como comparações aos dois casos estudados, já cabe iniciar as inferências 

frente às proposições teóricas, de maneira a alinhá-las ou não ao modelo teórico, 

tópico esse que será abordado na próxima seção. 

 

7.4 INFERÊNCIA FRENTE ÀS PROPOSIÇÕES TEÓRICAS 

 

Conforme observado na literatura sobre a análise de conteúdo, a escolha das 

unidades de registro deve seguir critérios independentemente das variáveis que elas 

deverão autenticar, a fim de evitar vieses que façam com que as unidades de 

registro tenham alinhamento direto com a confirmação dos objetivos.  

Assim, a escolha das unidades do presente trabalho inicialmente não foi feita 

objetivando as proposições teóricas do modelo proposto. Cabe, agora, depois de 

tratados os dados, iniciar os devidos cruzamentos entre as unidades de registro e as 

proposições teóricas. 

Primeiramente, as questões que se relacionam com as variáveis facilitadoras 

propostas no modelo teórico (questão 2 a 10) serão separadas e associadas às 

duas unidades de registro mais frequentes em cada questão. A Figura 26 
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demonstra, para cada questão, sua respectiva variável atribuída e as duas unidades 

de registro mais frequentes. 

 

Figura 26 - Relação entre as variáveis facilitadoras, questões das entrevistas e unidades mais 
frequentes 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Como pode ser observado na Figura 26, algumas unidades de registro foram 

mais observadas que outras. As unidades de registro proximidade geográfica, 

velocidade de resposta, financeiro, estrutura e gestão sequer estavam entre as mais 

observadas em nenhuma das questões e, consequentemente, foram as unidades 

menos citadas em todas as entrevistas. 

Há algumas considerações que podem ser feitas com relação à ausência 

dessas unidades entre as mais citadas nas entrevistas. 

Quanto à proximidade geográfica, apesar de a empresa fornecedora de 

tecnologia estar geograficamente distante do cliente final, o fabricante de máquina 

estava a uma distância de aproximadamente 80km do cliente. Isso fazia com que o 

suporte às atividades de montagem e instalação ocorresse sem muitos transtornos 

ou altos custos, o que, de certa forma, contradiz a afirmação de Noveli e Segatto 
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(2012) sobre a importância da proximidade geográfica como um facilitador para o 

processo de colaboração. Esse desalinhamento de ideias pode estar justificado pelo 

fato de que, mesmo estando longe, as atribuições da fornecedora de tecnologia 

estavam mais voltadas à gestão do projeto do que propriamente a ações práticas 

que envolvessem a presença física no cliente. Dentro desse argumento, ainda pode-

se observar o uso constante de ferramentas de comunicação, que foram 

amplamente citadas nas entrevistas. Ferramentas como Skype, e-mail, troca de 

mensagens por celular e telefonemas permitiram uma atuação “próxima” entre as 

empresas, de forma que a proximidade geográfica não se tornou uma unidade de 

registro muito citada. Evidência essa que, ao contrário da proximidade geográfica, 

está alinhada com a literatura que aborda o uso de tecnologias para o 

compartilhamento de dados, documentos e para suporte a decisões no projeto 

(ZHANG; CAO, 2018). 

Outra unidade pouco citada foi a velocidade de resposta. Poucas vezes os 

entrevistados apontaram a demora para o atendimento às demandas como aspecto 

negativo, tampouco a rapidez nas respostas como algo positivo, contrariando o 

destaque dos autores sobre esse aspecto (CHI; HOLSAPPLE, 2005; LEHOUX; 

D’AMOURS; LANGEVIN, 2014).  

Possivelmente essa noção de velocidade de resposta não tenha ganhado 

destaque entre os relatos devido ao fato de as empresas já terem trabalhado juntas 

anteriormente e, por isso, já conhecerem o timing de cada uma. Esse indício é 

sustentado pela importância do estabelecimento de critérios para a formação da 

parceria que estabeleçam mecanismos de seleção de parceiros para mitigar futuros 

desalinhamentos (LEHOUX; D’AMOURS; LANGEVIN, 2014).  

Outra indicação pode estar relacionada com a condução do cronograma, 

apesar de problemas pontuais; de forma geral, as atividades em ambos os projetos 

ocorreram dentro do cronograma, deixando eventuais problemas com a demora em 

segundo plano. 

O financeiro foi outro aspecto também pouco citado, contrariando alguns 

autores que colocam grande importância à condução dos aspectos financeiros no 

projeto, como orçamento, compras e entrega dos produtos ou serviços (KUMAR; 

BANERJEE, 2017). 

Um indício desse desalinhamento é o fato de que os entrevistados não tinham 

um papel de decisão no processo de compra. Apresar de estarem em cargos 
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técnicos e de gestão, suas atribuições se referem à viabilidade técnica do projeto e 

sua condução. Questões financeiras nos casos estudados foram delegadas a cargos 

superiores. De qualquer forma, havia, por parte dos entrevistados, certa 

preocupação com relação aos custos do projeto, sempre mantendo uma 

relação sadia com o que era investido. Como ditado pelo entrevistado GFM1: "e eu 

acredito que a questão econômica desse projeto foi buscada, foi superada e iniciou 

outros projetos". 

Para ratificar essa evidência, alguns autores afirmam que o estabelecimento 

de parcerias enfatiza a sinergia entre as empresas, de modo que as vantagens vão 

muito além dos custos (CAO; ZHANG, 2010). Ainda, a qualidade do trabalho das 

equipes nas iniciativas de colaboração estão mais relacionadas à aderência ao 

cumprimento de objetivos do que ao budget (HOEGL; WEINKAUF; GEMUENDEN, 

2004). 

Já a estrutura teve uma das menores ocorrências nas transcrições das 

entrevistas, perdendo apenas para a proximidade geográfica. Nessas ocorrências, 

os entrevistados citaram a capacidade das empresas envolvidas no projeto de 

atender as demandas em função de sua estrutura. Como, por exemplo, na fala do 

entrevistado ECF2: “[...] você vê a estrutura que eles têm [fabricante de máquina] lá, 

cara, é um exemplo pra região aqui, sabe, até demais, vamos dizer assim”. Não há 

uma indicação clara nas entrevistas do porquê de a estrutura das empresas não ser 

um fator relevante. O que é possível deduzir é que a experiência de trabalhos 

passados entre as empresas proporcionou um conhecimento de até onde a estrutura 

de determinada empresa alcança. A avaliação prévia da estrutura das empresas 

envolvidas para o estabelecimento das parcerias é destacada por Anand e 

Bahinipati (2012), que afirmam a necessidade de se avaliar previamente parâmetros 

como a estrutura da empresa, sua estabilidade financeira e a reputação da empresa 

parceira. Nos casos estudados, isso já era de conhecimento dos envolvidos. 

A unidade de registro gestão não figurou entre as mais citadas nas 

transcrições. Da mesma forma que a estrutura, essa unidade de registro não tem 

indicações claras do motivo pelo qual foi pouco citada. De qualquer forma, também é 

possível realizar algumas deduções. Um fato comum entre os casos estudados é 

que todos os entrevistados exercem cargos de gestão, mesmo em níveis diferentes 

da companhia. Os processos de gestão do projeto e dos processos internos são 

familiares para os entrevistados, de forma que é possível que os entrevistados 
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deixaram esse tema em segundo plano durante as entrevistas, focando os 

acontecimentos tangentes à gestão. Assim como a estrutura, os parâmetros de 

gestão devem ser avaliados no momento do estabelecimento da parceria, fato esse 

que já havia ocorrido em projetos anteriores (ANAND; BAHINIPATI, 2012). 

Feita as devidas considerações sobre as unidades de registro menos 

observadas nas entrevistas, se faz necessária uma observação com relação às 

unidades mais citadas e seu grau de importância para as variáveis propostas. 

O Quadro 6 (Ocorrências das unidades de registro nas entrevistas) trouxe a 

contagem das unidades de registro de todas as transcrições. Nota-se, nessa 

contagem, que as unidades menos observadas, citadas acima, não passaram de 20 

registros, enquanto as demais unidades vão de 21 registros para processo até 61 

para a unidade divisão de tarefas.  

Cabe observar que a unidade atitude, apesar de ter sido contada somente 

uma vez mais que a unidade gestão, figurou entre as duas unidades da questão 7 

referente à confiança. 

Das unidades mais observadas, há uma evidente segmentação entre elas. 

Enquanto as unidades divisão de tarefas, entrega e escopo apresentam mais de 50 

contagens cada, comunicação e ferramenta se distanciam com 34 e 30 contagens, 

respectivamente. Por fim, processo e atitude se apresentam nas colocações mais 

abaixo, com 25 e 21 contagens, respectivamente. 

Com o intuito de examinar mais detalhadamente as unidades frente às 

variáveis propostas, foram estabelecidas três faixas (classes) de contagem das 

unidades de registro. 

 

Quadro 32 - Classes das ocorrências das unidades de registro 

Divisão de tarefas 61 ocorrências Classe 1 

Entrega 54 ocorrências  

Escopo 50 ocorrências  

Comunicação 34 ocorrências Classe 2 

Ferramenta 30 ocorrências  

Processo 25 ocorrências Classe 3 

Atitude 21 ocorrências  

Fonte: elaborado pelo autor 
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O Quadro 32 apresenta as respectivas unidades de registro separadas pelas 

classes estabelecidas: a) Classe 1 – contendo as unidades de registro mais 

frequentes nas entrevistas, essa classe é observada em 8 das 9 questões 

relacionadas às variáveis facilitadoras propostas; b) Classe 2 – está presente em 3 

das 9 questões, sendo mais presente nas questões associadas ao uso de 

tecnologias para integração e comunicação; c) Classe 3 – contida em 4 das 9 

questões. 

Associando as respectivas classes com as questões aplicadas nas 

entrevistas, têm-se a representação na Figura 27, que descreve, para cada questão, 

as classes das unidades de registro e suas respectivas variáveis facilitadoras. 

 

Figura 27 - Classes das ocorrências das unidades de registro em função das questões 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Cada variável facilitadora recebe, através das classes associadas às 

questões, um peso diferente no entendimento dos entrevistados. Assim, é possível 

considerar que determinadas variáveis facilitadoras são mais importantes que 
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outras. A seguir, cada variável será explorada de acordo com o peso atribuído pelos 

entrevistados, na ordem de importância. 

a) Engajamento de pessoas, planejamento conjunto e congruência de 

objetivos: foram as variáveis com maior número de atribuições de unidades de 

registro Classe 1. Cada uma teve pelo menos 3/4 das unidades qualificadas como 

Classe 1. Planejamento conjunto teve 100% de unidades Classe 1, enquanto 

engajamento de pessoas e congruência de objetivos, 75% cada. 

b) Uso de tecnologias para comunicação e integração e confiança: essas 

variáveis tiveram um número relativamente menor de unidades Classe 1, apenas 

50% em ambas, enquanto os outros 50% foram de Classe 2 no caso do uso de 

tecnologias para comunicação e integração e Classe 3 no caso da confiança. 

c) Compartilhamento de informações: foi a variável com a menor proporção 

de unidades de classes maiores, com 50% da unidade Classe 2 e 50% Classe 3. 

Por fim, avaliando as entrevistas a partir da análise do conteúdo, é possível 

deduzir que algumas variáveis facilitadoras foram consideradas mais importantes 

pelos entrevistados, indicando uma possível mudança no modelo teórico 

desenvolvido. Essa tendência ainda será avaliada nos próximos capítulos a partir de 

outras fontes de investigação. 
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8 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AOS CASOS 

 

Análise da documentação ocorre na medida em que ela se constitui como um 

dos pilares do estudo de caso que, juntamente com as entrevistas e também com a 

observação participante (que será vista no próximo capítulo), permite que o caso 

estudado seja abordado através de diferentes elementos. Como já comentado no 

capítulo sobre a metodologia, essa triangulação de informações (entrevista, 

documentação e observação participante) é considerada um mecanismo para 

aumentar a precisão dos resultados (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002; YIN, 

2005), fazendo com que a comprovação dos resultados seja “mais forte e melhor 

sustentada” (EISENHARDT, 1989).  

Os documentos disponíveis em ambos os casos fornecem uma série de 

elementos que podem ser analisados no sentido de confirmar ou não as proposições 

teóricas do trabalho. Nesse sentido, foram avaliados os documentos disponibilizados 

que compuseram as tratativas entre as empresas envolvidas no projeto.  

Parte dessa documentação não será exposta na íntegra para preservar a 

identidade da empresa e também detalhes sobre a negociação do projeto. O 

presente trabalho teve acesso à proposta comercial e à técnica desenvolvida pela 

empresa fornecedora de tecnologia, bem como à proposta comercial e à técnica 

fornecida pela fabricante de máquina à fornecedora de tecnologia.  

 

8.1 PROPOSTA DE FORNECIMENTO DO CASO 1 

 

O documento criado pela fornecedora de tecnologia e entregue ao cliente final 

foi composto de maneira a expor as definições técnicas e comerciais do negócio. A 

proposta era composta de 11 páginas, divididas nas seguintes seções: 

 

1. Objetivo (descrição do sistema “novo”) 
a. Descrição do sistema atual 
b. Sistema proposto 
c. Dimensionamento do sistema proposto 

2. Escopo 
a. Fornecimento 
b. Exclusões de fornecimento 

3. Informações técnicas 
a. Relação de materiais 

4. Serviços agregados 
a. Documentação e desenhos 
b. Montagem 
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c. Teste 
d. Instalação 
e. Programação 

5. Agendamento dos serviços 
6. Condições comerciais 

a. Observações 
7. Observações de fornecimento 

a. Escopo de materiais 
b. Escopo de serviços 

i. Horário de execução 
8. Confirmação do pedido 
9. Condições de pagamento  
10. Impostos 
11. Prazo de entrega 

a. Premissas 
12. Garantias 
13. Contato Comercial 
14. Contato técnico 

 

A seguir, alguns comentários sobre as principais seções da proposta 

comercial: 

1) Objetivo (descrição do sistema “novo”): este item servia como uma 

introdução da proposta, composta por uma breve descrição do seu 

objetivo, como “entregar a máquina dentro das seguintes especificações”; 

entretanto, não o detalhava. 

2) Escopo: este item foca as questões técnicas da proposta, inicialmente 

descrevendo o processo atual e apresentando a nova solução em detalhes, 

para que o cliente final tenha uma ideia do que irá mudar em seu sistema. 

Nesse item, os quesitos de fornecimento e exclusão de fornecimento 

também são descritos, e eram detalhados o que estava incluso e o que não 

estava incluso na entrega.  

3) Informações técnicas: assim como o escopo, este item estava relacionado 

com as especificações técnicas, como o dimensionamento da parte 

mecânica e elétrica. Este item foi destacado pelo cliente final na entrevista 

ECF1: “a proposta comercial, como eu disse, ela era extremamente bem 

detalhada, inclusive com tempos em círculo”. 

4) Serviços agregados: todos os serviços caracterizados como trabalho, 

exceto os produtos (equipamentos) entregues, são descritos nesta seção, 

como instalação, testes e fornecimento de documentação técnica. 

5) Agendamento dos serviços: este item continha detalhes de como os 

serviços seriam executados, como as questões referentes à comunicação 
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para início dos trabalhos ou o prazo mínimo para a contratante informar à 

contratada sobre uma data para a realização da instalação. 

6) Condições comerciais: este item continha as informações sobre preço, 

impostos, prazo de entrega e prazo de pagamento. 

7) Observações de fornecimentos, escopo de materiais, serviço e horário de 

execução: esta seção fazia referência ao escopo do que seria entregue, 

tanto na questão dos produtos quanto dos serviços. Neste item também 

eram detalhados os horários para execução dos serviços, uma vez que fora 

desses horários a contratante deveria arcar com as horas extras. 

8) Condições de pagamento, impostos e prazo de entrega: estes itens 

detalhavam as informações contidas no item das condições comerciais. 

Importante ressaltar que o prazo de entrega também continha as 

possibilidades de ajustes frente às condições como atraso na entrega de 

materiais da contratada e alteração de escopo. 

9) Garantia: por fim, esta seção estabelecia um tempo de garantia para o 

produto conforme a legislação vigente. 

 

8.2 PROPOSTA DE FORNECIMENTO DO CASO 2 

 

Diferentemente do caso 1, no caso 2, o documento criado pela fornecedora 

de tecnologia e entregue ao cliente final foi composto em duas partes, onde a 

primeira parte continha as condições técnicas e a segunda, as informações 

comerciais. Isso ocorreu por solicitação do cliente final, uma vez que diferentes 

setores eram responsáveis pelas questões técnicas e comerciais, respectivamente. 

A proposta técnica era composta de 19 páginas, divididas nas seguintes seções: 

 

1. Objetivo (descrição do sistema “novo”) 
2. Escopo 

a. Premissas principais 
b. Descrição do sistema atual 
c. Sistema proposto (e dimensionamento) 
d. Fornecimento 
e. Exclusões de fornecimento 
f. Critérios de aceite 
g. Cronograma de fornecimento 

3. Serviços agregados 
a. Documentação e desenhos 
b. Montagem 
c. Teste 
d. Instalação 
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e. Programação 
4. Agendamento dos serviços 
5. Contato técnico 

 

Já a proposta comercial era composta por 6 páginas, divididas nas seguintes 

seções: 

 

1. Objetivo 
2. Condições comerciais 

a. Observações 
3. Observações de fornecimento 

a. Escopo de materiais 
b. Escopo de serviços 

i. Horário de execução 
ii. Agendamento da execução 
iii. Responsabilidade da contratante 

4. Confirmação do pedido 
5. Condições de pagamento 
6. Impostos 
7. Prazo de entrega 
8. Premissas 
9. Garantia 
10. Contato comercial 

 

A seguir, alguns comentários sobre as principais seções da proposta técnica: 

1) Objetivo (descrição do sistema “novo”): este item esclarecia, de forma 

sucinta, o objetivo da proposta, como “entregar a máquina dentro das 

seguintes especificações”; entretanto, não detalhava muito. 

2) Escopo: é no escopo onde as questões técnicas foram esclarecidas, 

inicialmente descrevendo o processo atual, apresentando a solução nova e 

de que forma a solução nova iria alterar o processo atual. Nessa etapa, 

também é descrito o dimensionamento da parte mecânica e elétrica, para 

dar mais segurança ao cliente quanto ao funcionamento da máquina. 

3) Fornecimento e exclusões de fornecimento: etapa importante da proposta, 

essa seção detalhava o que estava incluso na solução e o que não estava. 

Na parte de itens inclusos eram descritas as peças, sistemas e também os 

serviços contemplados. Já na exclusão de fornecimento eram descritos 

detalhes como transporte da máquina (dentro das instalações), 

fornecimento de ponto de energia elétrica e disponibilização de equipe 

técnica (manutenção) para acompanhamento do serviço, que não seriam 

funções de responsabilidade da contratada.  

4) Critérios de aceite: continha os recursos que a máquina deveria apresentar 

para poder ser considerada entregue pela contraente. Vale destacar que, 
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nesse ponto, alguns itens foram flexibilizados em detrimento da proposta, 

em comum acordo entre as partes. 

5) Cronograma de fornecimento: apesar de sofrer modificações durante o 

projeto, o cronograma apresentava linhas gerais de execução do projeto e 

dos serviços. Conforme destacado pelos entrevistados, sempre que o 

cronograma passava por alguma alteração, todas as partes eram 

infiormadas. 

6) Serviços agregados: esta seção continha os serviços que seriam 

fornecidos, ou seja, as entregas referentes a trabalhos como instalação, 

testes e fornecimento de documentação técnica. 

7) Agendamento dos serviços: assim como o cronograma, o agendamento de 

serviços apresentava linhas gerais de como o agendamento seria feito. Por 

exemplo, o prazo mínimo que a contratante deveria informar à contratada 

sobre uma data para a realização da instalação, ou mesmo os documentos 

necessários para o acesso às instalações do cliente final. 

A seguir, alguns comentários sobre as principais seções da proposta 

comercial: 

1) Objetivo: assim como a proposta técnica, esta seção continha uma breve 

descrição do que seria entregue. 

2) Condições comerciais: este item continha as informações sobre preço, 

impostos, prazo de entrega e prazo de pagamento. 

3) Escopo de materiais, serviço e agendamento da execução: estas seções 

faziam referência ao escopo do que seria entregue, descrito na proposta 

técnica. 

4) Condições de pagamento, impostos e prazo de entrega: estes itens 

detalhavam as respectivas informações contidas no itens das condições 

comerciais. Importante ressaltar que o prazo de entrega também continha 

as possibilidades de ajustes frente a condições como atraso na entrega de 

materiais da contratada e alteração de escopo. 

5) Premissas: esta seção definia o tempo que o cliente final tinha para 

considerar o projeto entregue (e, consequentemente, o faturamento) após o 

atingimento dos critérios de aceite. 

6) Garantia: por fim, esta seção estabelecia um tempo de garantia para o 

produto, conforme a legislação vigente. 
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De modo geral, os itens presentes em ambas as propostas são semelhantes. 

Atributo da própria fornecedora de tecnologia, que tende a padronizar as 

informações contidas nas propostas. Entretanto, como visto acima, as proposta se 

diferenciam em alguns pontos. Isso se deve às peculiaridades de cada projeto e, 

principalmente, às exigências do cliente final. No caso 2, o cliente final orientou a 

fornecedora de tecnologia a inserir determinados pontos para viabilizar o negócio. A 

próxima seção realizará a análise das propostas no sentido de contribuir para o 

objetivo do presente trabalho. 

 

8.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PROPOSTAS DE FORNECIMENTO 

 

A riqueza de detalhes na proposta foi um aspecto que os entrevistados 

destacaram e definiram como um dos diferenciais para o sucesso do negócio, como 

quando o entrevistado ECF2 comentou sobre estes detalhes da proposta: “nós já 

tínhamos uma proposta bem amadurecida [...], já é bem detalhada. [...] veio bem 

aberto [completo], velocidade, o início, os principais componentes, o que é, o que 

não é, veio bem detalhado”. Nesse mesmo sentido, Pradabwong et al. (2017) 

também reforçam a importância dos processos, especificamente da documentação 

para a melhoria da gestão na organização. 

A importância do desenvolvimento correto da documentação, fato observado 

em ambos os casos, também é reforçada por Yan e Dooley (2014), que descrevem 

as definições dos objetivos e da dinâmica de trabalho no início do projeto como uma 

maneira de evitar conflitos em etapas seguintes. 

Vale destacar, ainda, alguns trechos das entrevistas onde a proposta 

comercial foi definida como positiva para o projeto, e também trechos onde a falta de 

algum detalhe foi negativo para o projeto. 

Por exemplo, no caso 1, o entrevistado ECF1 comentou sobre o fato de a 

máquina ser, na realidade “um sistema anexo à máquina principal já existente”. 

Assim, algumas documentações, que deveriam ser fornecidas, não foram 

especificadas na proposta. O fornecedor de tecnologia havia considerado que o 

cliente final estava incumbido pela respectiva documentação. Já o cliente final 

pensava o contrário: “nesse projeto, teve um aspecto sendo como máquina, não 

como integrante de outra máquina, como o da Celupa, então não teve uma série de 

questões de documentações estabelecida, estabelecidos no início”. 
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Ainda no caso 1, o entrevistado GFM1 destacou a importância do escopo e 

como a falta de informações sobre qual “fornecedor estava responsável por qual 

parte” prejudicou o andamento do projeto: “então, nesse ponto, não foram 

estabelecidos (sic) todas as premissas no início quando nós fizemos a divisão, isso 

pelas duas empresas, uma no final achou que estaria, também não estava escrito na 

nossa proposta.”. 

O gestor do projeto na fabricante de máquina GFM2 no caso 2, que também 

era o gestor do caso 1, ao contrário do caso 1, destacou a importância das 

definições do escopo já no momento da construção da proposta: “[...] que o segredo 

do negócio está no escopo inicial. [...] O que é responsabilidade de cada um, até 

onde cada um responde dentro do projeto”. É possível notar nesse comentário a 

diferença entre as duas propostas no que se refere à divisão de tarefas. Como 

comentado anteriormente, cronologicamente, o caso 1 aconteceu antes do caso dois 

e, por se referirem às mesmas empresas (fabricante de máquina e fornecedora de 

tecnologia), pode-se considerar que o aprendizado com o caso 1 fez com que esses 

detalhes fossem incorporados à proposta do caso 2. 

Outra diferença entre as duas propostas está no cronograma. No caso 2, o 

cronograma (mesmo que somente em linhas gerais) estava descrito na proposta, ao 

contrário do caso 1. Neste, a organização das tarefas foi vista como comentado pelo 

entrevistado GFM1: “o tempo, a escassez do tempo [...]. Então, esse é um aspecto 

negativo, quando nós temos escassez do tempo, a chance de dar algo errado é 

exponencialmente [exponencial]”. Ou quando o entrevistado ECF1 comentou sobre 

a má gestão das tarefas: “[...] nós tínhamos uma semana para fazer todas as etapas 

do projeto, sendo que a soma de todos os dias dava mais de uma semana”. 

No caso 2, as opiniões ficaram divididas. Isso porque também houveram 

citações negativas sobre o cronograma, sobretudo pela falta de tempo para 

execução dos trabalhos. Entretanto, em geral, o uso do cronograma foi elogiado 

pelos entrevistados, como quando o entevistado ECF2 descreveu o que foi entregue 

ao cliente final: 

 

[...] o GFT2 mandou o cronograma para nós já, aí mais aberto [...]. Tipo, era 
um cronograma que o painel elétrico começa a rodar dia tal e termina dia tal 
[...]. Esse cronograma tinha as datas que, se eu não me engano, elas 
passavam um pouco do que nós tínhamos pedido, mas era pouca coisa 
assim, sabe? 

 



167 
 

Ainda, o cronograma no caso 2, diferentemente do caso 1, era compartilhado 

com as três empresas envolvidas. Sempre que uma modificação ocorria, todos eram 

informados e participavam das ações de correção. Por exemplo, no relato do GFT2: 

“[...] mas antes de passar e fazer nosso cronograma, a gente recebia também. Como 

tem uma outra parte envolvida, a gente recebeu, aí, o cronograma de execução da 

[fabricante de máquina]”. Ou quando o entrevistado ECF2 comentou: “[...] semanal 

não era, tá [as reuniões], mas, tipo, a cada  [tempo] a gente atualizava o 

cronograma. Mas, vou dizer, talvez é, aí, que 20 dias, talvez 1 [no] mês, nós 

passávamos e víamos como estava”.  

A importância do cronograma para os projetos evidenciada na documentação 

também é indicada por Kumar e Banerjee (2014), que defendem o planejamento 

conjunto para a execução da agenda (cronograma) como uma das dimensões que 

formam o processo de colaboração interorganizacional e que define o uso de 

recursos, a compra e a entrega de produtos ou serviços. 

Por fim, de forma geral, fica evidente a diferença na execução de ambos os 

projetos em função das diferenças entre propostas. Se a proposta do caso 1 foi 

menos detalhada e os entrevistados relataram problemas na execução das tarefas, 

no caso 2, o detalhamento (principalmente com relação às atribuições e execução 

das tarefas) trouxe benefícios que foram descritos pelos entrevistados. Se fosse 

para relacionar as unidades de registro (presentes na análise do conteúdo das 

entrevistas do capítulo anterior) que são mais aderentes à documentação analisada, 

seriam a divisão de tarefas, sob o aspecto das atribuições de cada empresa, 

descrita na proposta, e também o escopo, na medida que as definições prévias, 

contidas na proposta, serviram como norte para a execução do projeto. 

O próximo capítulo irá tratar do relato participante, uma vez que o 

pesquisador participou ativamente de ambos os casos. 
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9 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE DOS CASOS 

 

Este capítulo se propõe a explorar a participação do pesquisador deste 

trabalho nos projetos dos casos estudados. Esta observação participante ocorreu 

pois o presente pesquisador, no momento do desenvolvimento dos projetos, era 

colaborador da empresa fornecedora de tecnologia e tinha a tarefa de construir 

tecnicamente a proposta de fornecimento.  

Além disso, o pesquisador tinha a incumbência de articular as rotinas de 

construção da máquina, uma vez que a gestão do projeto, por parte da fornecedora 

de tecnologia, estava situada fisicamente no escritório de São Paulo, enquanto o 

fabricante de máquina e o cliente final estavam no Rio Grande do Sul. Dessa forma, 

o pesquisador atuava juntamente com o cliente final e o fabricante de tecnologia, 

atuando como uma interface destes com a gestão do projeto em São Paulo. 

A utilização do relato do pesquisador no trabalho se justifica dentro do 

conceito de triangulação de dados em estudos de caso. O processo de observação 

participante coloca o pesquisador dentro da situação estudada, possibilitando a 

compreensão da complexidade do projeto e gerando insights para uma análise mais 

contundente (ZANELLI, 2002), devendo ser “informal e dirigida, centrada unicamente 

em observar objetos, comportamentos e fatos de interesse para o problema em 

estudo, mesmo que obtidos informalmente” (MATTAR, 2001, p. 23). A observação 

ocupa um papel importante no estudo de caso, pois faz com que o pesquisador 

forme um contato direto com a realidade estudada  (MARCONI; LAKATOS, 2002). 

 

9.1 ATUAÇÃO TÉCNICA 

 

O pesquisador esteve envolvido na área técnica dos projetos, sobretudo no 

desenvolvimento do pré-projeto que constituiu o corpo da proposta técnica de ambos 

os projetos. Sua atribuição no setor de Engenharia de Aplicação na empresa 

fornecedora de tecnologia era de desenvolver uma solução que contemplasse as 

disciplinas técnicas para a demanda apresentada pelo cliente e, posteriormente, 

apresentá-la na proposta. Também era de incumbência do pesquisador a 

precificação da máquina, através do levantamento de custos com materiais e 

serviços. 
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Após realizado o aceite da proposta, as questões técnicas começavam a ser 

conduzidas pela equipe da gestão de projetos no fornecedor de tecnologia e pelo 

gestor do projeto na fabricante de máquina. Inicialmente, essa condução se dava 

entre essas duas empresas, para que fosse estabelecida uma relação de materiais 

para compra e fabricação. Mas, no decorrer do projeto, o cliente final também se 

envolvia nas questões técnicas, para que as especificidades da linha de produção 

fossem contempladas na máquina. Nesse momento, como citado anteriormente, o 

pesquisador trabalhava mais como uma interface para articular as decisões entre o 

fornecedor de tecnologia e as demais empresas. 

 

9.2 ATUAÇÃO GERENCIAL 

 

Apesar de não ter uma atribuição de gestor, o pesquisador também se 

envolvia em atividades de planejamento e tomada de decisão. Sua experiência 

técnica dava respaldo a essas responsabilidades, na mesma medida que as 

empresas envolvidas creditavam a ele esse papel, principalmente devido ao tempos 

de convivência com os envolvidos e ao histórico de projetos anteriores, mesmo que 

de menor porte. 

Questões relativas ao cronograma, agendamento de serviços, organização de 

materiais e entregas eram conduzidas em parte pelo pesquisador, principalmente 

pela facilidade de acesso ao cliente final e pela distância geográfica que separava o 

cliente final e o fornecedor de tecnologia. 

 

9.3 APONTAMENTOS SOBRE A VIVÊNCIA NOS PROJETOS 

 

A participação do pesquisador nos dois casos estudados possibilitou 

inferências sobre o estudo frente às demais fontes da presente pesquisa. Parte 

dessas considerações reforçam determinadas linhas do estudo, enquanto outras não 

são aderentes o suficiente. 

Uma da primeiras considerações a serem feitas está relacionada com as 

diferenças notadas entre os projetos. A distância de aproximadamente um ano entre 

os casos permitiu que alguns problemas enfrentados no caso 1 fossem mitigados no 

caso 2. A questão do cronograma é um dos exemplos: se no caso 1 houveram 
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problemas no agendamento dos trabalhos, no caso 2 esses problemas foram 

menores.  

Os devidos ajustes no cronograma observados no caso 2 aconteceram parte 

pela experiência anterior no caso 1, como comentado, mas também pelo 

estabelecimento claro do prazo final de entrega. Enquanto no caso 1 o prazo para a 

entrega era difuso (havia possibilidade de certas flexibilizações por parte do cliente 

final), no caso 2 não havia nenhuma possibilidade de o projeto atrasar. Uma questão 

interna no cliente final fazia com que, caso o projeto não fosse entregue na data 

acordada, toda a entrega fosse cancelada. Portanto, o senso de urgência presente 

no caso 2 fez com que todas as prioridades fossem voltadas à entrega da máquina. 

Ainda sobre o cronograma, ações de ajuste no decorrer do projeto foram 

essenciais para o correto andamento dos trabalhos. Reuniões periódicas eram 

conduzidas para que o cronograma fosse ajustado de comum acordo entre as 

empresas envolvidas. Sobre isso, a questão do aprendizado obtido com o projeto 1 

também ficou evidente. No caso 1, a falta de definição das atribuições fez com que, 

muitas vezes, o cliente final realizasse acertos diretamente com o fabricante de 

tecnologia (presente fisicamente no cliente final) sem o conhecimento do fornecedor 

de tecnologia, ação que fazia com que o cronograma do fornecedor de tecnologia 

não fosse fiel aos acontecimentos e, consequentemente, desalinhado com as 

entregas. 

Enquanto isso, no caso 2, sempre ficaram claras as atribuições de cada 

empresa, sendo que, em cada ajuste do cronograma, havia uma comunicação direta 

entre o cliente final e o fornecedor de tecnologia, acompanhado pelo fabricante de 

máquina. Sempre que algo acontecia, todos os participantes sabiam a quem 

recorrer, e as ações eram focadas em apenas uma pessoa de cada empresa, que 

posteriormente delegava a outras. 

Por fim, as evidências observadas pelo pesquisador dão luz à importância da 

comunicação entre as empresas e a correta condução do cronograma. Entretanto, 

se houve um aspecto que mais contribuiu para o correto andamento dos trabalhos, 

foi a clara definição das atribuições. Sem que todos os envolvidos tivessem ciência 

de cada responsabilidade, provavelmente mais problemas de execução seriam 

observados. Uma vez que cada profissional envolvido tinha claramente uma 

atribuição no projeto, a comunicação se dava no sentido correto e também o 

cronograma era conduzido e comunicado pelas pessoas corretas. 
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Um ponto da literatura que está alinhado com a observação participante é 

relacionado com os esforços para a manutenção das relações de colaboração, que 

são exemplificados como o comprometimento da gestão, as definições de objetivos 

e a atitude favorável ao relacionamento e que maximiza as oportunidades de uma 

experiência de sucesso (LASHER; IVES; JARVENPAA, 1991), fenômenos esses 

observados pelo pesquisador no decorrer dos projetos. 

O próximo capítulo irá, a partir das fontes de investigação apresentadas, 

promover a discussão sobre as evidências obtidas frente as proposições teóricas 

deste trabalho. 
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10 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O estudo da literatura neste trabalho possibilitou a construção de um modelo 

teórico que relaciona certas variáveis facilitadoras com a satisfação das empresas 

com os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

Saindo do campo teórico para o prático, a triangulação das fontes de 

investigação deste trabalho possibilitou um vasto repertório de evidências para que 

sejam realizadas ilações sobre o modelo proposto. 

Cada fonte de análise (entrevistas, documentação e observação participante) 

ofereceu uma ótica diferente para os processos de colaboração na cadeia de 

suprimentos em projetos de máquinas. As considerações de cada uma das fontes 

levaram a indícios de quanto cada variável facilitadora influencia na satisfação das 

empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas.  

Entretanto, em nenhum momento houve, nas fontes investigadas, um 

desalinhamento de ideias com relação às variáveis. Ou seja, nenhuma das 

considerações obtidas pelas entrevistas, pela análise de documentos e pela 

observação participante entraram em conflito. Todas as exposições feitas seguem 

em um mesmo sentido, ratificando o modelo teórico. 

Mesmo não havendo evidências que possam categoricamente invalidar 

alguma proposição do modelo teórico, existe a possibilidade de se considerar 

diferentes proporções para cada variável.  

Nas entrevistas, os relatos revelaram a importância das variáveis facilitadoras 

em diferentes graus. Enquanto o engajamento de pessoas, o planejamento conjunto 

e a congruência de objetivos tiveram forte aderência às perguntas feitas, questões 

relacionadas à confiança, ao uso de tecnologias para comunicação e integração e 

ao compartilhamento de informações não foram tão destacadas. 

No sentido de ressaltar a importância das variáveis mais bem colocadas, 

alguns autores também reforçam a importância desses fenômenos. Por exemplo, 

Badaracco (1991) e Bennett (1996) apontam a congruência de objetivos como foco 

do processo colaborativo. Min et al. (2005), por sua vez, destacam que esforços de 

planejamento e definição de metas são eficazes para uma colaboração bem-

sucedida. 

Outro autor que colabora com a importância da congruência de objetivos, 

assim como os citados acima, é Yan (2011), que é ainda mais abrangente e define a 
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colaboração como um processo de decisão conjunta, sendo feita envolvendo 

pessoas com interesses diferentes para alcançar um objetivo comum via interações, 

compartilhamento de informações e coordenação de atividades. 

Já a observação das propostas de fornecimento evidenciou a importância da 

correta definição do escopo para o andamento do projeto. Ao abordar essa questão, 

Montoya-Torres e Ortiz-Vargas (2014) apontam para dificuldades de implementação 

de processos de colaboração a partir de mal-entendidos sobre conceitos, princípios 

e elementos dos projetos.  

Isso pode ser observado pelo detalhamento que cada proposta oferece, 

especificando condições que trouxeram mais segurança para o cliente final. Para 

afirmar esse entendimento, também há o relato dos entrevistados, que, de modo 

geral, elogiaram o trabalho despendido para a confecção da proposta de 

fornecimento. 

Pode-se afirmar também que a segurança trazida pelo detalhamento da 

proposta de fornecimento, somada às experiências positivas anteriores aos projetos 

estudados, trazidos pela observação do presente pesquisador, produziram um 

ambiente de confiança mútua das partes envolvidas no projeto. Para completar esse 

argumento, Kale, Dyer e Singh (2002) já destacaram em seu trabalho a importância 

do compartilhamento, da captura e da disseminação do aprendizado proveniente de 

acordos anteriores. O que também ratifica a variável independente confiança 

existente no modelo teórico. Montoya-Torres e Ortiz-Vargas (2014) também 

colaboram para a manutenção da confiança no modelo, afirmando sobre as 

dificuldades de implementação de estratégias de colaboração a partir da falta de 

confiança entre os parceiros. 

As variáveis que tiveram as evidências mais fracas, dentro das fontes 

analisadas, como uso de tecnologias para comunicação e integração e 

compartilhamento de informações, também merecem uma apreciação mais 

aprofundada.  

A análise da documentação não trouxe nenhuma comprovação de que esses 

fenômenos afetassem positivamente a satisfação das empresas com os resultados 

obtidos em projetos de máquinas. Em contrapartida, todos os entrevistados citaram 

o uso de ferramentas informatizadas para a comunicação e também para a troca de 

informações sobre o projeto. Da mesma forma, a observação do pesquisador no 

caso também evidenciou esses fenômenos. Na literatura, o uso de tecnologias para 
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comunicação e integração e o compartilhamento de informações são fortemente 

sustentadas, o que defende a permanência dessas no modelo conceitual. Nessa 

defesa estão autores como Salam (2017), que afirma existir uma incapacidade de as 

empresas se apoiarem mutuamente caso haja falta de conectividade entre elas, na 

medida em que é pouco provável que uma parceria se sustente caso os parceiros 

não tenham canais abertos e transparentes de comunicação, ainda que as 

ferramentas tecnológicas na colaboração na cadeia de suprimentos estejam 

positivamente relacionadas ao sucesso das relações. 

Nesse mesmo sentido, Yan (2011) afirma que há uma grande dificuldade de 

se haver troca de informações sem que haja o empenho de meios eletrônicos. 

A partir desses indícios, não se pode considerar que o resultado do projeto 

seria o mesmo se não existissem o uso de tecnologias para comunicação e 

integração, tampouco sem o compartilhamento de informações, reforçando a 

importância dessas variáveis. 

Por fim, as transcrições das entrevistas deram luz às percepções de 

satisfação dos entrevistados com relação aos resultados do projeto. As questões 11 

e 12 provocaram a discussão de quão satisfatório foi o resultado do projeto. Os 

relatos apontaram que a totalidade dos entrevistados ficou satisfeita com o resultado 

do projeto. 

As notas, de 0 a 10, dadas pelos entrevistados na questão 12, foram: GFT2, 

9; ECF1, 9; ECF2, 9; GFM1, 10; e GFM2, 10. Os comentários só reforçam essa 

avaliação, como na fala do entrevistado GFT2: “o resultado, né, olhando para a 

entrega final do projeto, fiquei satisfeito, sim, foi um projeto que, olhando para o final 

dele, o sistema que funcionou bem”. Ou mesmo no relato do entrevistado ECF1: “[...] 

então o resultado foi extremamente satisfatório, tanto é que o projeto foi feito com 

piloto; a partir do piloto ele já originou duas máquinas”. De modo geral, os 

entrevistados atribuíram a satisfação com os resultados ao fato de a máquina 

funcionar dentro das especificações demandadas pelo cliente final. O exemplo disso 

está no relato do entrevistado GFT2: “o que é a nossa satisfação? É quando o 

cliente fica satisfeito, né”. E também na fala do entrevistado GFM1: “então, quando 

tu vê (sic) a satisfação do cliente, do reconhecimento, que nós atingimos todas as 

expectativas, tudo que foi acordado, tudo que foi dito no início, nós superamos e 

entregamos um produto com excelência, então essa é a satisfação”. 



175 
 

De acordo com a literatura explorada anteriormente, entende-se que a 

satisfação é observada pela medida da diferença entre as expectativas sobre a 

entrega do projeto com relação à performance percebida do que foi entregue. E um 

dos fatores que levam à redução dessa diferença foi a proposta de fornecimento, 

que, na medida que ela especifica exatamente o que será entregue, não gerou, por 

parte do cliente, uma expectativa irreal com relação ao resultado do projeto. 

Sendo assim, cabe a ponderação desses resultados sobre as proposições do 

modelo teórico obtido através da literatura: 

P1 - A sistematização do compartilhamento de informações entre empresas 

da cadeia de suprimentos influencia positivamente na satisfação das empresas com 

os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

Essa proposição não teve grande aderência nos relatos dos entrevistados, 

tampouco evidências na análise da documentação. Entretanto, como comentado 

acima, o resultado do projeto não seria o mesmo caso não houvesse uma 

sistematização do compartilhamento de informações. Essa noção, apesar de pouco 

evidente nas entrevistas, foi notada na observação do pesquisador no decorrer dos 

projetos. Os sistemas para troca de informações utilizados pelas empresas já eram 

estabelecidos e aplicados pelas empresas em projetos anteriores, o que, na 

avaliação dos entrevistados, não teve destaque nesses casos especificamente. 

Estudos posteriores poderão evidenciar esses sistemas numa retrospectiva dos 

primeiros projetos, de quando as empresas começaram a desenvolver projetos em 

conjunto, e a influência dos sistemas para a troca de informação nesses projetos. 

Assim como a própria variável compartilhamento de informações, essa proposição 

encontra sustentação também na literatura, como nas conclusões de Domenek e 

Moori (2016), que destacam a importância da troca de informações, seja em 

questões técnicas ou operacionais, coerentemente às afirmações de Montoya-

Torres e Ortiz-Vargas (2014) sobre a eficácia da colaboração a partir do empenho 

de estratégias para a partilha de informações entre os agentes. 

P2 - A utilização sistemática de ferramentas informatizadas específicas para o 

gerenciamento de projetos pelas empresas influencia positivamente na satisfação 

das empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas.   

As justificativas em relação a essa proposição se assemelham à proposição 

anterior. Apesar de ter sido pouco relevante nas entrevistas e não ter sido 

especificada na documentação analisada, a observação participante evidenciou o 
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uso sistemático dessas ferramentas na condução do projeto, bem como o papel-

chave dessas ferramentas para o resultado do trabalho. Ainda, nos relatos dos 

entrevistados, ferramentas como programas de gestão de cronograma e recursos 

(MSProject, SAP), mensageiros instantâneos (WhatsApp) e softwares para 

teleconferências (Skype) foram sistematicamente utilizados e essenciais para o 

atingimento dos objetivos do projeto. Ainda, para reforçar essa proposição, Salam 

(2017) aponta a melhoria da infraestrutura tecnológica para a facilitação de 

relacionamentos próximos e permanentes. Ainda, ao estudar os parâmetros internos 

das empresas em um processo de colaboração na cadeia de suprimentos, Anand e 

Bahinipati (2012) apontam a integração das tecnologias de informação como um 

recurso que permite o incremento da competitividade. 

P3 - O engajamento dos gestores e funcionários no processo de colaboração 

influencia positivamente na satisfação das empresas com os resultados obtidos em 

projetos de máquinas. 

Essa proposição foi fortemente evidenciada no relato dos casos envolvidos. 

Apesar de ser citada subjetivamente na proposta de fornecimento (itens de 

cronograma, premissas e serviços agregados), os entrevistados trouxeram 

constantemente a importância do engajamento dos profissionais envolvidos para o 

sucesso do projeto e consequente satisfação dos envolvidos. Outro forte indício 

dessa afirmação é a presença da unidade de registro divisão de tarefas na primeira 

colocação das unidades mais observadas nas transcrições, o que reforça a 

importância da correta participação de gestores e funcionários no projeto. 

A forte evidencia dessa proposição também é reforçada pela literatura, em 

que aponta-se que o envolvimento dos gestores e funcionários de forma ativa nos 

processos de formação de valores organizacionais melhora o desempenho da 

colaboração (PRADABWONG et al., 2017), além de evidências apontarem para a 

inclinação dos participantes para o trabalho em conjunto e coordenação de esforços, 

com uma propensão para o trabalho em equipe e resolução de problemas em 

conjunto (NAOR; LINDERMAN; SCHROEDER, 2010). 

 P4 - A confiança entre os profissionais envolvidos influencia positivamente na 

satisfação das empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

Essa proposição também merece destaque no modelo, mesmo não figurando 

entre as mais aderentes nas entrevistas. Assim como a proposição 1, as 

experiências em projetos anteriores, observadas na participação do pesquisador, 
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ofereceram um importante legado para que, nos projetos estudados, a confiança 

estivesse intrincada nas atividades de colaboração entre as empresas. Além disso, o 

detalhamento da proposta de fornecimento, como relatado nas entrevistas, sinalizou 

o alinhamento de expectativas e, consequentemente, a crença de que o escopo 

combinado seria entregue. Para contribuir com essa proposição, não é difícil 

encontrar na literatura colocações que destacam a confiança, como Roberto et al. 

(2010), que indicam que é de comum concordância na literatura a afirmação de que 

uma correta gestão da cadeia de suprimentos somente vai ocorrer se existir 

confiança mútua entre as empresas. A confiança é o que mantém os 

relacionamentos colaborativos fortes (SALAM, 2017). 

P5 - O planejamento conjunto das atividades influencia positivamente na 

satisfação das empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

Assim como a proposição 3 e 6, essa proposição está fortemente embasada 

nos relatos dos entrevistados. A prova disso é que a variável planejamento conjunto, 

investigada na questão 8 da entrevista, foi atribuída às unidades de registro entrega 

e divisão de tarefas, unidades essas que estão entre as mais citadas em todas as 

transcrições. As indicações das demais fontes de pesquisa também reforçam esse 

entendimento. A análise da proposta de fornecimento demonstrou a importância do 

desenvolvimento conjunto de um cronograma de trabalho, bem como o registro dos 

serviços agregados e suas respectivas atribuições. A participação do pesquisador 

nos dois projetos também observou a importância do planejamento conjunto, de 

modo que essas atividades eram sistematicamente conduzidas pelo gestor do 

projeto e compartilhadas com as demais empresas.  

Os achados da literatura contribuem fortemente com essa relação, e mostram 

que o trabalho em conjunto para a resolução de problemas e execução de um 

planejamento eficaz afeta as atividades de colaboração (KUMAR et al., 2017). Esses 

mesmos autores relacionam positivamente o planejamento conjunto ao aumento da 

participação de mercado, à alocação de recursos e à execução do cronograma. 

P6 - A concordância dos objetivos do projeto influencia positivamente na 

satisfação das empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas. 

Muito citada na literatura sobre colaboração, todas as fontes de investigação 

reforçaram a importância da concordância dos objetivos para a satisfação das 

empresas com os resultados obtidos em projetos de máquinas. Nas entrevistas, os 

relatos deram conta da importância do consentimento de todas as partes envolvidas 
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em relação aos objetivos do projeto, bem como do entendimento de que os objetivos 

individuais somente seriam alcançados com o atingimento dos objetivos gerais do 

projeto. Nesse mesmo sentido, a documentação analisada também deixa evidente o 

registro dos objetivos (nas seções de escopo, premissas e critérios de aceite) e sua 

importância ainda na fase inicial do projeto. 

Autores como Domenek e Moori (2016) e Cao e Zhang (2010) também 

exploraram a congruência de objetivos em seus trabalhos, e seus achados 

colaboram com a manutenção dessa proposição. Domenek e Moori (2016) relatam 

que o desenvolvimento de projetos em conjunto com outras empresas está 

profundamente relacionado com o alinhamento de objetivos comuns a serem 

perseguidos durante o período do projeto. 

Por fim, a partir das ilações feitas sobre as proposições acima, não há 

evidências fortes o suficiente que excluam alguma variável facilitadora do modelo 

que as relacionam com a satisfação das empresas com os resultados obtidos em 

projetos de máquinas.  

Dessa forma, pode-se considerar que o modelo teórico proposto com base no 

estudo da literatura realizado neste trabalho não sofreu alterações a partir da 

investigação no ambiente empírico, conduzida através do estudo de dois casos com 

o aporte de entrevistas, análise da documentação e observação participante.  

Mesmo assim, ainda é possível realizar considerações para que pesquisas 

futuras possam contribuir para o presente trabalho de forma a ratificar os achados, 

ou mesmo a contestar os resultados. Com esse intuito, o próximo capítulo realizará 

as devidas considerações.  
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho pode demonstrar a importância de determinados 

fenômenos para a satisfação das empresas com os resultados obtidos em projetos 

de máquinas. E, através de um modelo conceitual, pôde-se apresentar uma 

estrutura das variáveis facilitadoras que contribuem para esse resultado. 

Enquanto questões como engajamento de pessoas, planejamento conjunto e 

congruência de objetivos apresentaram fortes evidências de sua influência positiva 

nesse processo, o uso de tecnologias para comunicação e integração, confiança e 

compartilhamento de informações ofereceram evidências mais fracas. Porém, 

nenhuma dessas variáveis deve ser excluída nas considerações sobre o modelo 

conceitual. 

O desenvolvimento do presente trabalho teve como justificativa algumas 

observações que foram apresentadas na introdução do trabalho. Essas 

considerações davam conta de algumas lacunas na literatura em função da falta de 

estudos em determinados ambientes empíricos. 

Esta dissertação procurou preencher certas lacunas a partir do estudo que se 

realizou.  

As questões levantadas pela necessidade de se estender os estudos sobre 

modelos de colaboração na cadeia de suprimentos no cenário brasileiro (FAUSTINO 

et al., 2018) puderam ser exploradas no presente trabalho. Entretanto, em função de 

ser um estudo cujo objeto foram dois casos, segmentados por área de atuação e 

passados no estado do Rio Grande do Sul, a propriedade que permite a 

generalização desses achados deverá ser atingida a partir de um estudo mais 

abrangente. 

As tentativas anteriores de ampliar o entendimento desses fenômenos em 

ambientes semelhantes ao deste trabalho se caracterizaram por pesquisas 

quantitativas que, a partir de um survey (KUMAR; BANERJEE, 2014; 

PRADABWONG et al., 2017; SALAM, 2017; ZAHEER; MCEVILY; PERRONE, 1998; 

ZHANG; CAO, 2018), atingiam segmentos industriais de países como Canadá, 

Estados Unidos e Índia, com uma quantidade de respondentes acima de 100 

empresas. Dessa forma, ao seguir na linha da possibilidade de expandir o 

entendimento desses fenômenos no mercado brasileiro, trabalhos futuros poderão 

dar conta de pesquisas quantitativas com uma amostragem mais abrangente. 
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Faustino et al. (2018) reforçam essa necessidade, afirmando ser necessário que 

estudos futuros forneçam elementos que permitam a generalização das evidências 

sob ambientes específicos: “os pressupostos específicos devem ser testados e 

analisados para ver se podem ser generalizados em diretrizes”. 

Outra lacuna observada no presente trabalho é a de pesquisas sobre modelos 

de colaboração em projetos de fabricação de máquinas. Projetos semelhantes já 

receberam significativa atenção, como construção civil (MANSO; FILHO, 2007; 

OZORIO, 2012) ou de componentes para a indústria automobilística 

(AGOSTINETTO, 2006; AMARAL; TOLEDO, 2000). Entretanto, a investigação 

bibliográfica não encontrou a exploração das especificidades de um projeto de 

máquina industrial no foco dos processos de colaboração, setor esse que o presente 

trabalho procurou explorar em seu desenvolvimento. 

Contudo, para melhorar o entendimento dos fenômenos observados nos 

estudos de caso, este trabalho procurou limitar o segmento no qual a máquina 

industrial foi desenvolvida. Existem questões no processo de colaboração na cadeia 

de suprimento que não são semelhantes na mesma proporção das complexidades 

tecnológicas das máquinas. Sendo assim, a contribuição de trabalhos futuros poderá 

ser feita a partir do estudo em projetos de máquinas de maior ou menor 

complexidade. 

Outro aspecto observado nas pesquisas consultadas é a consideração de que 

a colaboração na cadeia de suprimentos é um fenômeno complexo e que o 

desenvolvimento de modelos para o entendimento dessas questões é importante 

(FAUSTINO et al., 2018). Entretanto, as mesmas pesquisas apontam para a falta de 

estudos em configurações da cadeia de suprimentos que vão além do 

relacionamento entre cliente e fornecedor (como cliente, fornecedor e o fornecedor 

do fornecedor – empresa de segunda camada) (ANBANANDAM; BANWET; 

SHANKAR, 2011; BAHINIPATI; KANDA; DESHMUKH, 2009; MIN et al., 2005; 

SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005).  

A partir dessa observação, o presente trabalho se propôs a investigar os 

fenômenos da colaboração na cadeia de suprimentos em uma configuração entre 

três empresas (cliente final, fabricante de máquina e fornecedor de tecnologia), 

produzindo, para isso, um modelo conceitual que enfatiza os elementos facilitadores 

que contribuem para a satisfação das empresas envolvidas em projetos de máquina. 

O modelo conceitual proposto por este trabalho foi desenvolvido dentro do ambiente 
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empírico citado acima, portanto, se justifica na medida em que poderá ser referência 

para estudos futuros e projetos a serem conduzidos com as mesmas características. 

Ainda, ao se analisar as conclusões em comparação com trabalhos 

anteriores, que também procuraram explorar as dinâmicas da colaboração na cadeia 

de suprimentos através de modelos conceituais, em sua maioria elas acompanham 

os achados do presente trabalho.  

Apesar de explorarem a colaboração a partir de um enfoque empírico e 

métodos diferentes, conforme observado acima, os resultados desses trabalhos 

apontaram para a importância de elementos que também foram destacados na 

conclusão do presente trabalho. Autores como Pradabwong et al. (2017), Cao e 

Zhang (2010), que procuraram entender os elementos da colaboração nas relações 

interorganizacionais para associa-los aos diferenciais competitivos obtidos nesse 

processo, também apontaram para variáveis como compartilhamento de 

informações e comunicação e compartilhamento de objetivos comuns como fatores 

para o incremento desses diferenciais. Na mesma medida que a busca pelo 

entendimento sobre desempenho organizacional em empresas da cadeia de 

suprimentos possibilitou a Salam (2017) concluir que a interdependência de 

elementos como confiança e a tecnologia de informação são importantes para 

incremento desse desempenho. 

Outros aspectos encontrados coincidem com as conclusões dos autores 

pesquisados, como o planejamento conjunto trazido por Kumar et al. (2017) e Kumar 

e Banerjee (2014), ou mesmo a congruência de objetivos trazida pela maioria dos 

autores como Yan e Dooley (2014), Cao e Zhang (2010) e Pradabwong et al. (2017). 

Nesse mesmo sentido há destaque para o uso de tecnologia de informações a partir 

dos trabalhos de Pradabwong et al. (2017), Salam (2017) e Anand e Bahinipati 

(2012). 

Apesar dessas variáveis estarem diretamente alinhadas com os resultados 

lançados pelos autores, alguma variedade de elementos que a pesquisa qualitativa 

do pressente trabalho trouxe não foi observada com destaque pelos mesmos 

autores em pesquisas anteriores.  

Ao se investigar as transcrições das entrevistas e a documentação dos 

respectivos casos, houve uma observação clara da importância da adequada 

atribuição das atividades para o correto andamento e consequente conclusão dos 

projetos, ao passo que tal observação não foi devidamente explorada pelos autores 
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consultados. Vale recordar que a divisão de tarefas teve forte aderência as 

proposições associadas às variáveis como engajamento de pessoas, planeamento 

conjunto e congruência de objetivos. 

Outra colaboração do presente trabalho é a importância da definição do 

escopo e o foco na qualidade da entrega, que em determinado grau são alçados ao 

protagonismo na colaboração e por isso podem ser caracterizados com certo 

ineditismo se comparado a pesquisas semelhantes. Tanto Escopo como a Entrega 

foram observados na qualificação das entrevistas e tangenciam as variáveis 

facilitadoras como o uso de tecnologias de informação e congruência de objetivos. 

Pelo fato de pesquisas anteriores não terem dado significativa relevância a 

esses elementos, eles poderão se somar aos achados precedentes para a melhor 

compreensão das dinâmicas na colaboração na cadeia de suprimentos, e colaborar 

juntamente com os demais autores para pesquisas futuras. 

E para esclarecer ainda mais essas afirmações, pesquisas futuras poderão 

realizar investigações a fim de confirmar ou não o modelo proposto. Esses estudo 

poderão contribuir, a partir de diferentes óticas, para o entendimento da importância 

de cada variável facilitadora, inclusive incrementando a importância das variáveis 

aqui evidenciadas como menos importantes para a satisfação das empresas com os 

resultados obtidos em projetos de máquinas. 
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RESUMO 

 

A colaboração no contexto das organizações tem se tornado um assunto de 

destaque no mercado atual. Este é o tema central deste estudo, que busca estudar a 

colaboração em projetos no contexto das indústrias de máquinas e sistemas. 

Em um ambiente de competição, marcado por mudanças tecnológicas, a 

demanda constante das organizações por melhores produtos e serviços muitas 

vezes incrementa a necessidade de interação entre as empresas, sendo relevante 

para a criação e manutenção da vantagem competitiva. Para alcançar o melhor 

desempenho, os atores da cadeia de suprimentos devem buscar a colaboração, que 

pode ser descrita como um processo de tomada de decisões entre as organizações, 

onde os atores assumem responsabilidades conjuntas pelas ações nesse processo. 

A gestão colaborativa tem como premissa a ideia de que as empresas necessitam 

formar parcerias para aumentar o seu desempenho, concordando em investir 

recursos e compartilhar informações e responsabilidades (DOMENEK; MOORI, 

2016). 

Nesse contexto, há uma série de elementos que constituem o processo 

colaborativo e influenciam diretamente no seu resultado. Esses elementos são 

complexos e interdependentes, e entendê-los é importante para a gestão do 

processo colaborativo e para o desenvolvimento das organizações a partir da 

colaboração (VERSCHOORE; BALESTRIN, 2008; GALVÃO, 2017).  

Este trabalho tem como temática principal os elementos do processo 

colaborativo nas relações da cadeia de suprimentos em projetos de integração de 

máquinas e sistemas. Sendo assim, o objetivo geral do estudo é propor um modelo 

de elementos facilitadores da colaboração interorganizacional para a inovação em 

projeto de máquinas e sistemas. 
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