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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo geral investigar a contribuição da gestão da cadeia 
de suprimento para a obtenção de vantagem competitiva por empresas da indústria 
têxtil e da indústria de calçados do Ceará, tendo como foco principal de análise as 
relações inter-organizacionais (díades). Para tal, o referencial teórico contempla 
diferentes correntes explicativas da vantagem competitiva, destacando-se a visão 
relacional da teoria dos recursos, bem como os principais pressupostos da gestão da 
cadeia de suprimento, que culminam com o desenvolvimento de um modelo de 
análise que direciona o estudo empírico, o qual considera um escopo expandido da 
cadeia de suprimento, que inclui o governo e as instituições de fomento como 
representantes do ambiente institucional. Além da consideração da gestão da cadeia 
de suprimento como fonte de vantagem competitiva, o trabalho buscou também 
identificar outras possíveis fontes de vantagem competitiva para as empresas dos 
setores investigados. Trata-se de um estudo de casos múltiplos interpretativo, 
totalizando quatro casos, sendo dois em cada um dos setores, que utilizou como 
instrumento de coleta de dados primários um roteiro de entrevista semi-estruturado. 
Para a análise dos dados foram utilizados diferentes métodos, a análise de conteúdo 
e o método das comparações constantes, procedimento analítico originado da 
estratégia de pesquisa grounded theory, aplicados com auxílio do software Atlas/ti. A 
partir do referencial teórico e do modelo de análise utilizados, foram definidas quatro 
categorias-chaves do trabalho, com suas respectivas propriedades e dimensões: (1) 
características do relacionamento com o fornecedor; (2) relações da empresa com o 
governo; (3) relações da empresa com instituições de fomento e; (4) fontes de 
obtenção de vantagem competitiva. Em linhas gerais, a pesquisa aplicada no setor 
de calçados revelou que nos relacionamentos das empresas pesquisadas com seus 
fornecedores há a predominância do regime de parceria e são aplicados os 
principais pressupostos da gestão da cadeia de suprimento, o que contribui para a 
obtenção de vantagem competitiva relacional, enquanto que, no setor têxtil, são 
aplicados apenas alguns desses pressupostos, com pouca contribuição para a 
vantagem competitiva relacional. O principal recurso acessado pelas empresas de 
ambos os setores através de suas relações com o governo e as instituições de 
fomento são os incentivos fiscais que, para as empresas do setor de calçados, 
contribuem para a obtenção de vantagem competitiva temporária em relação aos 
concorrentes que não possuem instalações produtivas no Nordeste, bem como 
levam à situação de paridade competitiva em relação aos concorrentes que 
possuem instalações produtivas no Nordeste a aos concorrentes no mercado 
externo, enquanto que, para as empresas do setor têxtil, os incentivos fiscais levam 
estas a uma situação de paridade competitiva em relação aos seus concorrentes. 
Ademais, as empresas investigadas nos dois setores possuem fontes de obtenção 
de vantagem competitiva que se alinham a diferentes correntes explicativas (análise 
industrial, teoria dos recursos, escola austríaca e teoria das capacidades dinâmicas), 
embora haja um predomínio da inovação de produto como fonte de vantagem 
competitiva em ambos os setores, devido à vinculação destes às tendências da 
moda. 
 
Palavras-chave: Gestão da Cadeia de Suprimento; Vantagem Competitiva; Visão 
Relacional.  
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ABSTRACT 

 

This work has as its main purpose to investigate the contribution of supply chain 
management in order to obtain competitive advantage by companies from the textile 
industry and from Ceará footwear industry, focusing its analysis mainly in the inter-
organizational relations (dyadic). For this, the theoretical referential contemplates 
different explanatory streams of the competitive advantage, detaching the relational 
perception of the resources theory, as well as, the main presuppositions of the supply 
chain management which culminates with the development of an analysis sample 
that runs the empirical study; the one which considers an expanded purpose of the 
supply chain which includes the government and the abetment institutions as 
institutional environment representatives. Besides supply chain management 
consideration as a competitive advantage source, the work also tried to identify other 
possible competitive advantage sources for the companies of the investigated 
sectors. It represents a study of multiple interpretive cases, having four cases as a 
total; meaning two cases in each one of the sectors, which used as a primary data 
collecting instrument a semi-structured interview schedule. Different methods were 
used for the data analysis, the content analysis and the constant comparison 
methods, the analytical procedure originated from the grounded theory research 
strategy, which were applied the Atlas/ti software recourse. Considering the 
theoretical referential and the used analysis sample, four basic categories of the work 
were defined, including its respective proprieties and dimensions: (1) characteristics 
concerning to the relationship with the supplier; (2) the company relations with the 
government; (3) the company relations with the abetment institutions and; (4) 
obtaining sources of competitive advantage. In general, the applied research in the 
footwear sector revealed that in the relationships of the researched companies 
related to its suppliers, there is a predominance of the partnership system and the 
main presuppositions of the supply chain management are applied which contributes 
for the acquisition of the relational competitive advantage; while in the textile sector, 
only some of these presuppositions are applied, with little contribution for the 
relational competitive advantage. The main resource which was accessed by the 
companies in both sectors through its relationships with the government and the 
abetment institutions are the tax incentives which, for the footwear companies, 
contribute for the acquisition of the temporary competitive advantage in relation to the 
contestants who do not own productive installations in the Northeast region, it also 
conducts to a competitive parity situation in relation to the contestants who own 
productive installations in the Northeast region and to the external market 
contestants; while for the companies of the textile sector, the tax incentives run the 
companies to a competitive parity situation in relation to its contestants. Furthermore, 
the investigated companies from the two sectors possess acquisition sources of the 
competitive advantage which collimate with different explanatory streams (industrial 
analysis, resources theory, Austrian school and the dynamic capabilities theory), 
although there is a predominance of the product innovation as a competitive 
advantage source in both sectors, due to the bond of these with the fashion 
tendencies. 

Keywords: Supply Chain Management; Competitive Advantage; Relational View. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

As mudanças no ambiente de negócios ocorridas no passado recente têm 

forçado as empresas a rever seus conceitos acerca das maneiras de se gerir os 

empreendimentos, adotando-se uma visão mais integrada das diversas funções 

empresariais e, ao mesmo tempo, percebendo-se a necessidade de visualização de 

todos os atores que, de alguma forma, podem influenciar os resultados das 

organizações. Nesse contexto, os relacionamentos inter-organizacionais e a gestão 

da cadeia de suprimentos têm assumido um papel relevante para a obtenção de 

vantagem competitiva por parte das organizações. 

A implementação do conceito de Gestão da Cadeia de Suprimento (Supply 

Chain Management – SCM), que consiste na integração dos fluxos de mercadorias e 

informações ao longo de uma cadeia produtiva, tem se mostrado relevante para a 

sua consolidação como elemento de vantagem competitiva empresarial, em 

consonância com outras variáveis tradicionalmente consideradas quando se busca 

analisar os fatores que facilitam a obtenção de vantagem competitiva por parte das 

empresas, setores econômicos, cadeias produtivas e países. 

Na visão de Handfield e Bechtel (2002), atualmente os gestores das 

organizações percebem que uma nova forma de relacionamento nas cadeias de 

suprimento é necessária para que os fornecedores possam responder mais 

rapidamente aos clientes das cadeias de suprimento globais. 

Muitos são os pressupostos associados ao conceito de gestão da cadeia de 

suprimento. Na análise de Burgess, Singh e Koroglu (2006), baseada em uma 

extensa revisão de literatura sobre SCM, existem seis aspectos principais 

relacionados à gestão da cadeia de suprimento: compartilhamento de informações, 

relacionamentos de longo prazo, colaboração, integração de processos, 

compartilhamento de riscos e retorno e acordo sobre visão e objetivos. Como se 

pode perceber, esses aspectos estão diretamente ligados aos tipos de relações 

inter-organizacionais presentes na cadeia de suprimento. Apesar do conceito de 

SCM ser bastante amplo, envolvendo diversos aspectos da firma e de suas relações 

com outras firmas, Chen e Paulraj (2004) relatam que o principal elemento para 

caracterizar o SCM é constituído pelas relações inter-organizacionais (entre 
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fornecedores e compradores) na cadeia de suprimento, o que balizará a realização 

do presente trabalho.  

Apesar da relativa popularidade do conceito de gestão da cadeia de suprimento 

e de sua propagada importância como elemento de vantagem competitiva 

empresarial, percebe-se a necessidade de se estabelecer um melhor suporte teórico 

à temática do SCM. Na visão de Halldorsson et al. (2007), os modelos teóricos 

atuais relacionados à gestão da cadeia de suprimento apresentam soluções sobre 

como projetar e gerenciar relacionamentos particulares entre vários estágios de uma 

cadeia, porém não visualizam as racionalidades teóricas econômicas, estratégicas e 

sócio-econômicas que existem por trás deles. Dessa forma, Halldorsson et al. (2007) 

entendem que é pertinente estabelecer a discussão e a fundamentação teórica do 

SCM baseando-se em diferentes noções de teorias sócio-econômicas para explicar 

fenômenos inter-organizacionais. 

Segundo Miguel e Brito (2008), apesar de sua importância no mundo 

acadêmico e gerencial, a área de SCM ainda enfrenta dois desafios fundamentais. O 

primeiro refere-se ao desenvolvimento teórico, que continua em estágio inicial. O 

segundo diz respeito à ligação entre adoção de práticas e abordagem geral com 

desempenho superior, que carece de comprovação empírica mais ampla. No que diz 

respeito ao primeiro desafio supracitado, acredita-se que a utilização de teorias 

organizacionais como suporte teórico à gestão da cadeia de suprimento pode ajudar 

a suplantá-lo. Por outro lado, com relação ao segundo desafio, o desenvolvimento 

de modelos teóricos que permitam a realização de estudos que tragam maior 

comprovação empírica, poderá contribuir para a inclusão de novos elementos e o 

fortalecimento do “núcleo” teórico do campo de conhecimento da Gestão da Cadeia 

de Suprimento, considerando-se aqui o conceito de núcleo apresentado por Lakatos 

(1979).   

Ao longo dos últimos anos, percebeu-se o surgimento de diversas correntes 

teóricas que buscam explicar os processos organizacionais e a tomada de decisão 

nas empresas, considerando vários níveis de análise, como forma de propiciar 

suporte teórico para a adaptação das firmas ao ambiente contemporâneo de grande 

competitividade, ausência de barreiras, dinamicidade dos mercados, velocidade de 

inovação, volatilidade, entre outras características que aumentam a complexidade da 

gestão organizacional. Tendo em vista que a gestão da cadeia de suprimento 

preocupa-se com as relações de uma empresa com os diversos componentes de 
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sua cadeia de suprimento, percebe-se a pertinência da utilização de teorias cuja 

unidade de análise tem foco nas relações inter-organizacionais, de modo a 

compreender melhor a dinâmica da gestão da cadeia de suprimento. Entre as teorias 

vigentes, pode-se destacar a teoria da dependência de recursos (PFEFFER; 

SALANCIK, 1978) e a teoria dos custos de transação (WILLIAMSON, 1975; 

WILLIAMSON, 1989), tendo essa última uma maior relevância em diversos trabalhos 

que tratam da formação de relacionamentos colaborativos entre firmas. Na visão de 

Oliver e Ebers (1998), a teoria da dependência de recursos e a teoria dos custos de 

transação (TCT), assim como a teoria da ecologia populacional, poderiam assumir 

um papel mais central em pesquisas sobre redes e relacionamentos inter-

organizacionais. 

Mais recentemente, percebeu-se um crescimento do uso da visão relacional 

(DYER; SINGH, 1998) para analisar e explicar relacionamentos inter-

organizacionais. A visão relacional está inserida no escopo da teoria baseada em 

recursos, conforme a delimitação introduzida por Acedo, Barroso e Galan (2006).   

A teoria da dependência de recursos parte do pressuposto de que nenhuma 

organização possui o controle de todas as condições necessárias para sua própria 

existência, pois as organizações dependem de recursos que não possuem e, assim, 

se tornam dependentes do ambiente em que estão inseridas, por ser o ambiente a 

fonte dos recursos de que necessita. Nesse sentido, a sobrevivência organizacional 

depende não somente de ajustes internos, mas fundamentalmente de ajustes com o 

ambiente externo (PFEFFER; SALANCICK, 1978). Esses aspectos têm reforçado a 

idéia de que, quanto à natureza, a teoria da dependência de recursos apresenta-se 

como um construto para análise inter-organizacional, pois os recursos necessários 

de uma empresa são obtidos por meio de suas relações com outras organizações. 

Entretanto, não se percebe na teoria da dependência de recursos uma ênfase na 

questão da vantagem competitiva, mas sim na dependência das organizações de 

recursos do ambiente externo para sua sobrevivência. 

A teoria dos custos de transação oferece uma abordagem econômica 

normativa para determinar as fronteiras da firma e pode ser utilizada para apresentar 

a eficiência como um motivo para a entrada em arranjos inter-organizacionais 

(WILLIAMSON, 1975). A principal decisão associada aos custos de transação é 

definir sob quais circunstâncias as funções econômicas são realizadas dentro das 

fronteiras de firmas hierárquicas, em vez do que pelos processos de mercado, fora 
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de suas fronteiras. A forma organizacional observada em qualquer situação deve ser 

aquela que apresenta maior eficiência com relação aos custos de transação. 

Ademais, a teoria dos custos de transação tem como fundamentos básicos a 

atuação dos agentes econômicos de acordo com seus interesses particulares, a 

existência de oportunismo, malícia e desonestidade nas relações, bem como a 

racionalidade limitada dos indivíduos.  

Apesar de se reconhecer a relevância dos custos de transação na questão da 

vantagem competitiva das firmas, bem como a importância da teoria dos custos de 

transação para a compreensão dos fenômenos inter-organizacionais, entende-se 

que há a necessidade de se considerar outros elementos para compreender a 

contribuição das relações inter-organizacionais e da gestão da cadeia de suprimento 

para a obtenção de vantagem competitiva. Nesse sentido, por exemplo, Chen, 

Paulraj e Lado (2004) ressaltam que o foco sobre a formação de relacionamentos 

colaborativos com fornecedores, em vez de apenas minimizar os custos de 

transação, pode prover uma base mais robusta para se entender a contribuição da 

chamada “compra estratégica” para os objetivos finais da firma, o que inclui a 

questão mais ampla da vantagem competitiva.  

No Brasil, vários estudos recentemente publicados buscam entender como os 

relacionamentos inter-organizacionais, na forma de parcerias, no contexto da cadeia 

de suprimento, têm sido formados e vêm contribuindo para a melhoria do 

desempenho e da competitividade das empresas envolvidas em tais 

relacionamentos (FERREIRA; PADULA, 2002; MOORI; ZILBER, 2003; BRONZO, 

2004; CLARO; CLARO, 2004; CUNHA; ZWICKER, 2007; PERIM; ZANQUETTO 

FILHO, 2007; LEITE; MOORI, 2008; MIGUEL; BRITO, 2008). Embora alguns desses 

estudos utilizem teorias organizacionais, com destaque para a teoria dos custos de 

transação, para auxiliar suas análises, percebe-se uma carência de estudos que 

busquem compreender, subsidiados por alguma teoria organizacional, como a 

gestão da cadeia de suprimento pode contribuir para a vantagem competitiva das 

organizações e das cadeias produtivas das quais fazem parte. O trabalho de Miguel 

e Brito (2008) avança ao fazer uma discussão integrativa de trabalhos recentes 

sobre SCM com base na teoria dos custos de transação, na visão baseada em 

recursos e na visão relacional, embora tenha foco empírico mais restrito à relação 

entre SCM e desempenho operacional. Com o presente trabalho, pretende-se 

preencher algumas das lacunas ainda presentes nos trabalhos anteriores. 
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A questão da vantagem competitiva vem sendo discutida sob diferentes visões, 

tendo grande inserção no campo teórico da estratégia empresarial. De acordo com 

Vasconcelos e Cyrino (2000), as teorias da estratégia empresarial que tratam da 

questão da vantagem competitiva podem ser divididas em dois eixos principais. O 

primeiro eixo classifica os estudos segundo sua concepção da origem da vantagem 

competitiva, podendo este eixo, por sua vez, ser dividido em duas correntes teóricas: 

(i) as teorias que consideram a vantagem competitiva como um atributo de 

posicionamento, exterior à organização, derivado da estrutura da indústria, da 

dinâmica da concorrência e do mercado; (ii) as teorias que consideram a 

performance superior e, consequentemente, a vantagem competitiva, como um 

fenômeno decorrente de características internas da organização. O segundo eixo 

discrimina as abordagens segundo suas premissas sobre a concorrência: (a) visão 

estrutural, essencialmente estática, da concorrência, fundada na noção de equiíbrio 

econômico; (b) visualização dos aspectos dinâmicos e mutáveis da concorrência, 

acentuando fenômenos como inovação, descontinuidade e desequilíbrio. Nesse 

contexto, as correntes explicativas da vantagem competitiva podem ser divididas em 

quatro grupos: (1) a análise estrutural da indústria; (2) a teoria dos recursos; (3) a 

escola austríaca (processos de mercado) e; (4) a teoria das capacidades dinâmicas. 

Percebe-se que um argumento teórico básico para a existência de vantagem 

competitiva refere-se è heterogeneidade das firmas. Segundo Brito e Vasconcelos 

(2004), as explicações teóricas da heterogeneidade dividem-se em três 

perspectivas: (1) a estrutura da indústria; (2) a escola austríaca e; (3) a visão 

baseada em recursos. No contexto deste trabalho, entende-se que a vantagem 

competitiva pode derivar tanto de recursos e competências únicas de uma firma 

específica, como da posição específica e protegida da estrutura de mercado, 

corroborando a visão de Cool, Costa e Dierickx (2002). Na verdade, assume-se que, 

além dos recursos e competências internas da firma, os recursos e competências 

utilizados e/ou derivados das relações inter-organizacionais da firma também podem 

se constituir em fonte de obtenção de vantagem competitiva. 

Assim sendo, para se analisar as contribuições das relações inter-

organizacionais e da gestão da cadeia de suprimento para a formação de vantagem 

competitiva, percebe-se que a visão relacional (DYER; SINGH, 1998), que faz parte 

da chamada Teoria Baseada em Recursos, na perspectiva de Acedo, Barroso e 

Galan (2006), oferece subsídios teóricos relevantes para sua utilização. O principal 
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argumento da visão relacional é que as firmas que combinam recursos em suas 

relações podem obter os chamados ganhos relacionais e, como consequência, 

apresentar vantagem competitiva em relação aos seus competidores. A visão 

relacional da vantagem competitiva tem o foco sobre as rotinas e processos diádicos 

ou em rede como uma importante unidade de análise para o entendimento da 

vantagem competitiva (DYER; SINGH, 1998).  

O contexto deste trabalho se restringe a dois setores da indústria de 

transformação do estado do Ceará, a indústria têxtil e a indústria de calçados, 

representados por algumas de suas empresas que foram objetos de investigação. A 

seleção dos setores investigados deu-se a partir de sua relevância econômica, 

sendo essa relevância considerada em função do número de vínculos empregatícios 

no ano de 2007, disponível na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS (MTE1, 

2009). Ademais, cada um dos setores selecionados possui pelo menos uma 

empresa com reconhecida liderança setorial, em nível regional e nacional, bem 

como inserção no mercado internacional, fatores estes que podem ser considerados 

como indicadores de vantagem competitiva por parte das referidas empresas, as 

quais fizeram parte do grupo de empresas pesquisadas. 

Desse modo, considerando a contextualização supracitada, pode-se levantar o 

seguinte problema de pesquisa: como a gestão da cadeia de suprimento 

contribui para a obtenção de vantagem competitiva por empresas da indústria 

têxtil e da indústria de calçados? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Pode-se justificar a realização deste trabalho sob quatro perspectivas: a sua 

contribuição para a ciência (contribuição teórica), a sua contribuição para a 

sociedade, a partir do entendimento da dinâmica competitiva de dois setores de 

relevância econômica regional e nacional, a sua contribuição para as empresas e a 

sua contribuição para o pesquisador. 

Do ponto de vista da contribuição teórica, diversos são os estudos que 

ressaltam o papel da gestão da cadeia de suprimento para a obtenção de vantagem 

competitiva. De acordo com Ballou (2007), a visão contemporânea é que o SCM é 

uma nova fronteira para a geração de demanda, constituindo uma verdadeira arma 

competitiva. Da mesma forma, na visão de Evans, Naim e Towill (1996), a gestão da 
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cadeia de suprimento é atualmente percebida como um meio efetivo para alcançar a 

competitividade internacional com sucesso. Entretanto, o conhecimento sobre a 

gestão da cadeia de suprimento permanece em estágio ainda incipiente, 

apresentando problemas relativos a definições e coerência entre as diversas 

pesquisas publicadas (BURGESS; SINGH; KOROGLU, 2006; CHEN; PAULRAJ; 

2004; MENTZER et al., 2001). Segundo Cousins, Lawson e Squire (2006), a 

ausência de um modelo e de conceitos claramente definidos tem resultado em 

estudos fragmentados que dificultam o avanço do conhecimento, bem como tem 

representado uma barreira adicional para que acadêmicos e praticantes comprovem 

a efetividade da implantação do SCM no desempenho das empresas. 

Conforme destacado por Halldorsson et al. (2007), há a necessidade de se 

estabelecer um melhor suporte teórico ao SCM, podendo-se, para tal, utilizar 

diferentes teorias de base sócio-econômica, entre as quais a teoria baseada em 

recursos. Na mesma linha de pensamento, Rungtusanatham et al. (2003) destacam 

que poucos acadêmicos que estudam a temática das relações e da gestão da 

cadeia de suprimento têm utilizado teorias de outras disciplinas (por exemplo, da 

economia industrial), no sentido de prover ricas percepções para melhor entender os 

benefícios que as firmas podem obter de suas relações na cadeia de suprimento. 

Alguns estudos recentes publicados nos principais periódicos nacionais e 

internacionais relacionados à gestão de operações, gestão da cadeia de suprimento 

e gestão estratégica têm buscado trazer contribuições de teorias organizacionais de 

base econômica para o entendimento da gestão da cadeia de suprimento, da 

formação de relacionamentos inter-organizacionais colaborativos e da contribuição 

desses aspectos à melhoria do desempenho organizacional e da competitividade 

das firmas. Dentre esses estudos, têm se destacado aqueles que utilizam como 

suporte a teoria dos custos de transação (por exemplo: BRONZO, 2004; CLARO; 

CLARO, 2004; LEITE; MOORI, 2008).  

Segundo Williamson (1989), a economia dos custos de transação supõe que os 

agentes humanos estão sujeitos a uma racionalidade limitada e se inclinam ao 

oportunismo, na busca do interesse próprio. Williamson (1989) considera que uma 

transação ocorre quando se transfere um bem ou serviço através de uma interface 

tecnologicamente separável. Além disso, a economia dos custos de transação 
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considera a especificidade dos ativos como a dimensão mais decisiva para a 

descrição das transações.  De acordo com Williamson (1991), a especificidade dos 

ativos refere-se ao grau pelo qual um ativo pode ser preparado para usos 

alternativos e por usuários alternativos, sem sacrifício de seu valor produtivo. 

Embora se reconheça a grande importância da teoria dos custos de transação 

para a análise de modos alternativos de estruturação das relações entre empresas 

que transacionam bens ou serviços, modos estes que podem influenciar a 

performance das firmas envolvidas nas transações, percebe-se que, quando se 

busca compreender a contribuição das relações inter-organizacionais e da gestão da 

cadeia de suprimento para a obtenção de vantagem competitiva pelas empresas 

componentes de uma cadeia de suprimento, a utilização da visão relacional da teoria 

baseada em recursos como suporte teórico se mostra mais adequada, por destacar 

os fatores inerentes às relações entre firmas que contribuem para a geração e 

manutenção de vantagem competitiva.  

A visão relacional (DYER; SINGH, 1998) considera a especificidade dos ativos 

(investimentos em ativos específicos) e os custos de transação como alguns dos 

elementos relevantes para a obtenção de ganhos relacionais e, consequentemente, 

vantagem competitiva. Williamson (1989) reforça essa percepção, ao afirmar que, na 

realidade, os argumentos dos custos de transação, com frequência, são melhores 

empregados em conjunto com outros métodos de exame dos mesmos fenômenos, 

ao invés de lhes excluir. Da mesma forma, Oliver (1990) argumenta que as 

diferenças entre os paradigmas teóricos que buscam explicar a formação de 

relacionamentos inter-organizacionais são parcialmente atribuíveis às diferenças em 

seus locus de atenção para explicar esses relacionamentos, devendo-se, então, 

trabalhar com os paradigmas de forma complementar, já que cada um deles revela 

apenas uma parte da verdade sobre o porquê da formação dos relacionamentos. 

Ademais, Lorenzoni e Lipparini (1999) avaliam que, quando se pretende entender as 

fontes de vantagem competitiva, a perspectiva da TCT deve ser associada com as 

suposições da visão baseada em recursos e da visão baseada em conhecimento, 

que fazeem parte da teoria baseada em recursos (ACEDO; BARROSO; GALAN, 

2006), de que a integração de competências, bem como a combinação de 

conhecimentos através das fronteiras das firmas, constitui um importante objetivo da 

ação gerencial.  
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A teoria baseada em recursos, considerando o escopo definido por Acedo, 

Barroso e Galan (2006), se debruça sobre quais características os recursos, 

habilidades e conhecimentos da firma, tanto no nível intra-organizacional, como no 

nível inter-organizacional e de interação da firma com seu ambiente, podem 

contribuir para a obtenção de vantagem competitiva sustentável.  

No âmbito da cadeia de suprimento, Rungtusanatham et al. (2003) ressaltam 

que a aplicação da visão baseada em recursos pode ser útil no avanço conceitual e 

no entendimento pragmático dos impactos das interações na cadeia de suprimento 

sobre a performance operacional. Diaz e Rodriguez (2006), por exemplo, utilizaram a 

teoria baseada em recursos para analisar as vantagens competitivas de redes de 

firmas que formam cadeias de suprimento e canais de distribuição através da 

integração de processos, terceirização e criação de capacidades relacionais, sem 

explorar, entretanto, todos os aspectos teóricos, especialmente da visão relacional, 

que podem contribuir para a compreensão do papel dos relacionamentos inter-

organizacionais e da gestão da cadeia de suprimento na formação de vantagem 

competitiva sustentável. De modo semelhante, Miguel e Brito (2008) utilizaram a 

teoria dos custos de transação e a teoria baseada em recursos, com foco na visão 

relacional, como suporte teórico ao SCM, especificamente para explicar o impacto 

da gestão da cadeia de suprimento no desempenho operacional. 

Entende-se que a ciência avança lentamente, com a incorporação de novos 

modelos e referenciais teóricos àqueles previamente utilizados para explicar 

determinado fenômeno. Como assevera Lakatos (1979), os programas de pesquisa 

científica podem ser caracterizados pelo seu núcleo e a chamada heurística 

negativa, que constitui um conjunto de hipóteses auxiliares que formam um cinto de 

proteção que suporta o impacto de testes e permite ajustes para a defesa do núcleo 

e o fortalecimento deste. Por outro lado, Skjoett-Larsen (1999) sugere que o SCM 

pode ser concebido como um “programa de pesquisa”, de acordo com os 

pressupostos de Lakatos (1979), diferentemente de uma “teoria”, conforme os 

pressupostos de Popper (1980) e de um “paradigma”, de acordo com os argumentos 

de Kuhn (1996), visão esta que é assumida neste trabalho. Nesse sentido, pretende-

se avançar na aplicação da teoria baseada em recursos para o entendimento de 

como as relações e a gestão da cadeia de suprimento podem contribuir para a 

obtenção de vantagem competitiva, incorporando novos elementos e fortalecendo o 
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“núcleo” desse campo de conhecimento, constituindo esta a contribuição do trabalho 

para o avanço da ciência, ou seja, a sua contribuição teórica.  

Sobre os objetos de estudo desse trabalho, tratam-se de dois setores da 

indústria de transformação do Ceará. Os setores a serem pesquisados são a 

indústria têxtil e a indústria de calçados, sendo que ambos possuem relevância 

econômica, tendo em vista empregarem um grande contingente de mão-de-obra, 

estando entre os setores industriais que mais geram emprego no estado. De acordo 

com dados da RAIS (MTE, 2009) a indústria de calçados do Ceará possuía 52.746 

vínculos empregatícios em 2007, sendo o setor da indústria de transformação com 

maior número de vínculos empregatícios no estado, enquanto que a indústria têxtil, 

considerando-se todos os seus segmentos (fiação, tecelagem e malharia), totalizava 

16.107 vínculos em 2007, constituindo o terceiro setor que mais emprega na 

indústria de transformação do Ceará. O segundo setor da indústria de transformação 

com maior número de vínculos empregatícios, no mesmo ano, é o da indústria de 

confecção de artigos do vestuário e acessórios (41.796 vínculos), que constitui um 

setor consumidor de produtos da indústria têxtil, formando com esta a chamada 

Cadeia Têxtil-Confecções, além de possuir fortes interrelações com a indústria de 

calçados. É importante salientar, também, que a indústria de calçados do Ceará 

constitui o setor do estado cujos produtos lideraram a pauta de exportação estadual 

no período 2006-2008 (FIEC2, 2009).  

Ao se realizar o estudo em setores relevantes do ponto de vista econômico, 

tanto em nível estadual e regional, como em nível nacional, por serem geradores de 

grande número de empregos e contribuírem para a geração de renda e o 

desenvolvimento industrial, pode-se contribuir para a sociedade em geral, o que se 

aplica a essa tese. 

Considerando a realidade econômica brasileira, um argumento adicional que 

contribui para a justificativa do presente trabalho é apresentado por Bandeira-de-

Mello (2007b), que entende que os relacionamentos da firma com consumidores e 

fornecedores são uma das mais óbvias questões que influenciam a performance da 

firma, entretanto, em economias emergentes (nas quais se enquadra o Brasil), essas 

operações são complicadas pelo fato de que as transações comerciais são 

conduzidas sob sistemas legais ineficientes e instituições formalmente fracas. 
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Adicionalmente, Child e Rodrigues (2005) relatam que o caso da China sugere 

fortemente que, quando são realizados estudos organizacionais em economias 

emergentes, há a necessidade de se levar em consideração os fatores domésticos 

institucionais, o que constitui um fator impulsionador para que, no contexto desse 

trabalho, algumas características do ambiente institucional sejam consideradas no 

modelo de análise, o qual será discutido no capítulo do referencial teórico. Percebe-

se que as características do ambiente institucional podem ter impacto nas estruturas 

de governança utilizadas e nos tipos de relacionamentos inter-organizacionais 

estabelecidos, daí a necessidade de se investigar os tipos de relações interfirmas 

presentes nas cadeias de suprimento estudadas, o que faz parte dos objetivos do 

trabalho. 

Com relação à contribuição do trabalho para as empresas participantes, 

percebe-se que, ao se buscar explicações para a obtenção de vantagem (ou 

desvantagem) competitiva por parte das mesmas, pode-se trazer contribuições 

significativas, já que, esclarecendo-se os fatores relevantes para a obtenção de 

vantagem competitiva, sejam eles específicos da firma, das suas relações na cadeia 

de suprimento, das suas relações com o ambiente institucional, ou associados a 

outros fatores, abre-se a possibilidade de adoção de estratégias que permitam às 

empresas posicionarem-se na busca por manutenção ou alavancagem da vantagem 

competitiva.  

Por fim, do ponto de vista do pesquisador, essa tese agrega conhecimentos e 

contribui em quatro vertentes: (1) Na temática da gestão da cadeia de suprimento, a 

qual o autor tem se debruçado no desenvolvimento de suas atividades de ensino e 

pesquisa, houve um grande aprofundamento teórico, a partir do entendimento da 

necessidade de se estabelecer um melhor suporte teórico ao tema, com a 

articulação conjunta de teorias organizacionais de cunho econômico e sociológico, 

conforme já descrito no comentário acerca da contribuição da tese para a ciência; (2) 

Na questão da vantagem competitiva, com a qual o autor precisa lidar no 

desenvolvimento dos estudos setoriais em sua atuação no Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

a partir da incorporação de conhecimentos que permitiram a adoção de uma visão 

mais holística, considerando-se, a partir de então, tanto os aspectos de cunho 

macroeconômico e com impactos setoriais, como os aspectos de cunho 

microeconômico, ao nível da firma e de suas relações na cadeia de suprimento, bem 
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como os aspectos dinâmicos da concorrência, numa perspectiva de 

complementaridade entre as diferentes visões; (3) No escopo da teoria baseada em 

recursos, fortemente ligada aos estudos em estratégia, que propiciaram ao autor a 

aderência a uma nova divisão acadêmica, além da gestão de operações e logística 

e; (4) Do ponto de vista metodológico, o trabalho permitiu ao pesquisador o contato 

com uma metodologia de análise (da gronded theory) que, até então, não havia sido 

utilizada pelo mesmo, constituindo um grande desafio e, ao mesmo tempo, um 

enorme aprendizado, inclusive em relação ao uso do software Atlas/ti.      

Tendo em vista o exposto, percebe-se que é importante compreender como os 

relacionamentos existentes em setores relevantes para as economias brasileira, 

nordestina e cearense, considerando também o contexto do ambiente institucional, 

bem como a aplicação dos pressupostos da gestão da cadeia de suprimento nesses 

relacionamentos, influenciam a formação de vantagem competitiva. 

1.3 OBJETIVOS 

No intuito de se estudar o problema proposto, tem-se como objetivo geral 

analisar a contribuição da gestão da cadeia de suprimento para a obtenção de 

vantagem competitiva por empresas da indústria têxtil e da indústria de calçados, 

estando restrito a investigar empresas desses setores que possuam instalações 

produtivas no Ceará, tendo como foco principal de análise as relações inter-

organizacionais (díades). É importante ressaltar que, no escopo das cadeias de 

suprimento estudadas, estão incluídos os prestadores de serviços logísticos 

(aqueles que prestam esse tipo de serviço às empresas pesquisadas), as 

instituições de fomento e o governo, em seus diversos níveis, de modo que as 

características do ambiente institucional também possam ser consideradas na 

análise. Os prestadores de serviços constituem empresas que podem realizar todas 

as atividades logísticas (transporte, armazenagem, gestão de estoques, entre 

outras), de forma integrada ou não, conforme a definição de Novaes (2001). Desse 

modo, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

i. Caracterizar os relacionamentos inter-organizacionais das empresas 

pesquisadas com seus fornecedores de matérias-primas e prestadores de 

serviços logísticos. Essa caracterização envolve a investigação acerca dos 

regimes relacionais, do investimento em ativos específicos, troca de 

informações e conhecimentos e ganhos relacionais; 
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ii. Avaliar a contribuição das relações entre as empresas e os componentes do 

ambiente institucional para a obtenção de vantagem competitiva; 

iii. Identificar as fontes de obtenção de vantagem competitiva do ponto de vista 

das empresas. 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Para que o objetivo desse trabalho fosse alcançado e que se pudesse 

responder ao problema de pesquisa proposto, sua estrutura contempla cinco 

capítulos. Nesse capítulo introdutório, é feita uma explanação sobre o problema de 

pesquisa, são definidos o objetivo geral e os objetivos específicos, bem como se 

procura justificar o trabalho, tanto do ponto de vista de sua contribuição teórica, 

como do ponto de vista de sua contribuição para o entendimento da dinâmica 

competitiva de alguns setores economicamente relevantes regionalmente e 

nacionalmente. 

No capítulo dois realiza-se a fundamentação teórica do trabalho, discutindo-se 

as temáticas relevantes para sua sustentação teórica, no qual são explicitados os 

principais argumentos teóricos relacionados à vantagem competitiva, à cadeia de 

suprimento, às relações inter-organizacionais na cadeia de suprimento, à gestão da 

cadeia de suprimento e à teoria baseada em recursos, tendo essa última temática 

um maior foco sobre a visão relacional. A partir dos diversos aspectos teóricos 

explicitados, procedeu-se a elaboração de um modelo de análise, o qual está 

explicitado também no capítulo dois. 

O capítulo três apresenta os aspectos metodológicos do trabalho, mostrando 

os aspectos epistemológicos do trabalho, as questões norteadoras da pesquisa, o 

delineamento da pesquisa, os tipos de dados e formas de coleta, além das técnicas 

de análise de dados utilizadas.  

No capítulo quatro são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a 

realização da pesquisa nas duas empresas investigadas do setor de calçados, 

contemplando uma caracterização geral do setor, as principais características das 

empresas pesquisadas, uma análise descritiva dos casos e a codificação analítica 

dos mesmos. 

O capítulo cinco assemelha-se ao capítulo quatro, apresentando um mesmo 

enfoque para os casos estudados do setor têxtil. 
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No capítulo seis procede-se uma comparação dos resultados dos principais 

aspectos investigados nos dois setores analisados, de forma a representar o cenário 

dominante encontrado em cada setor e as diferenças mais significativas existentes 

entre os mesmos, no que diz respeito aos objetivos do trabalho, bem como uma 

codificação analítica conjunta dos quatro casos, de modo que se possa ter uma 

representação dos pontos em comum encontrados. 

Finalmente, o capítulo sete apresenta as principais conclusões do trabalho, as 

suas limitações e as sugestões para pesquisas futuras, seguido das referências 

bibliográficas utilizadas e dos apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A partir do problema de pesquisa e dos objetivos apresentados anteriormente, 

para propiciar o suporte teórico necessário ao seu desenvolvimento e à investigação 

empírica a ser realizada, percebe-se a conveniência de se discutir alguns temas. 

Desse modo, serão introduzidos nesse capítulo a questão da vantagem competitiva, 

os elementos constituintes e as características da cadeia de suprimento, os tipos 

possíveis de relacionamentos inter-organizacionais, os conceitos, construtos e 

pressupostos teóricos associados à gestão da cadeia de suprimento, bem como as 

diferentes correntes teóricas que, em conjunto, formam a chamada teoria baseada 

em recursos. A exposição de cada uma dessas temáticas é realizada nos tópicos 

seguintes.  

2.1 VANTAGEM COMPETITIVA 

Observa-se que a questão da vantagem competitiva está no cerne do campo 

da estratégia empresarial, no qual se discute como as empresas devem se 

comportar para atingi-la e quais os fatores que influenciam a obtenção de vantagem 

competitiva pelas organizações. 

De acordo com Vasconcelos e Brito (2004), a vantagem competitiva pode ser 

vista como o objetivo das ações de uma empresa, podendo ser usada para explicar 

a diversidade entre as empresas, como o objetivo final da função corporativa e, por 

último, podendo explicar o sucesso ou fracasso na competição internacional. 

Apesar do uso frequente e comum da expressão “vantagem competitiva” na 

literatura de estratégia e de Administração em geral, sua expressão não é precisa. O 

conceito de vantagem competitiva está, sem dúvida, ligado a um desempenho 

superior das empresas, mas essa ligação tem múltiplas abordagens, dependendo 

dos autores e do contexto. Não há consenso, por exemplo, quanto a uma questão 

fundamental, se a vantagem competitiva deve ser tomada como uma causa do 

desempenho superior ou como a constatação efetiva desse desempenho 

(VASCONCELOS; BRITO, 2004). 

Na visão de Porter (1986, 1989), uma firma adquire uma vantagem competitiva 

em dado mercado se esta obtém um desempenho melhor do que seus 

competidores. A vantagem competitiva pode resultar de um menor custo de 

produção, da habilidade de prover a um grupo de clientes produtos ou serviços com 

maiores benefícios percebidos, ou ambos. 
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Segundo Barney e Hesterly (2007), uma empresa possui vantagem competitiva 

quando é capaz de gerar maior valor econômico do que as empresas rivais, sendo o 

valor econômico a diferença entre os benefícios percebidos ganhos por um cliente 

que compra produtos ou serviços de uma empresa e o custo econômico total desses 

produtos ou serviços. Desse modo, o tamanho da vantagem competitiva de uma 

empresa é a diferença entre o valor econômico que ela consegue gerar e o valor 

econômico gerado pelas suas rivais. 

Percebe-se que a relação entre vantagem competitiva e desempenho superior 

das firmas se apresenta como a visão dominante entre as diversas correntes que 

discutem esse conceito. Segundo Brito e Vasconcelos (2004), o conceito de 

vantagem competitiva surge como construto dominante na explicação dos motivos 

pelos quais algumas empresas apresentam desempenho superior. Entretanto, 

apesar de sua importância, o conceito de vantagem competitiva não tem uma 

definição operacional detalhada. A maior parte dos estudos procura relacionar o 

desempenho diretamente com fatores organizacionais, numa relação de 

causalidade.  

A relação entre vantagem competitiva e desempenho acima da média, ou seja, 

a idéia de que a vantagem competitiva ocorre quando uma empresa obtém uma taxa 

de lucro maior do que a taxa média de lucro de outras empresas disputando o 

mesmo mercado, é denominada por Vasconcelos e Brito (2004) por “vantagem 

competitiva resultante”, ou seja, o resultado dos efeitos combinados dos diversos 

fatores específicos à empresa que afetam seu desempenho. Além dos fatores 

idiossincráticos da firma, podem existir fatores isolados associados de forma única à 

empresa e que influenciam seu desempenho, o que podem trazer a denominada 

vantagem competitiva componente.  Esses fatores podem ter também uma influência 

negativa no desempenho, constituindo uma desvantagem competitiva (componente). 

A vantagem competitiva resultante seria, então, o resultado final de todas as 

influências idiossincráticas da empresa sobre o seu resultado, sejam as mesmas 

positivas ou negativas, bem como os efeitos das interações (VASCONCELOS; 

BRITO, 2004). 

. Essa diferenciação serve para ressaltar a falta de consenso destacada por 

Vasconcelos e Brito (2004), com relação a se a vantagem competitiva deve ser 

tomada como uma causa do desempenho superior ou como a constatação efetiva 

desse desempenho.  



 38

De acordo com Vasconcelos e Cyrino (2000), as teorias da estratégia 

empresarial que tratam da questão da vantagem competitiva podem ser divididas em 

dois eixos principais. O primeiro eixo classifica os estudos segundo sua concepção 

da origem da vantagem competitiva, podendo este eixo, por sua vez, ser dividido em 

duas correntes teóricas: (i) as teorias que consideram a vantagem competitiva como 

um atributo de posicionamento, exterior à organização, derivado da estrutura da 

indústria, da dinâmica da concorrência e do mercado; (ii) as teorias que consideram 

a performance superior como um fenômeno decorrente de características internas 

da organização. O segundo eixo discrimina as abordagens segundo suas premissas 

sobre a concorrência: (a) visão estrutural, essencialmente estática, da concorrência, 

fundada na noção de equiíbrio econômico; (b) visualização dos aspectos dinâmicos 

e mutáveis da concorrência, acentuando fenômenos como inovação, 

descontinuidade e desequilíbrio. Originam-se, então, quatro grupos de correntes 

explicativas da vantagem competitiva, conforme mostra a figura 2.1: (1) a análise 

estrutural da indústria; (2) a teoria dos recursos; (3) a escola austríaca (processos de 

mercado) e; (4) a teoria das capacidades dinâmicas. 

 . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - As Correntes Explicativas da Vantagem Competitiva 
Fonte: Vasconcelos e Cyrino (2000) 

Percebe-se que as duas correntes teóricas que apresentam uma visão estática 
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da análise estrutural da indústria e da teoria dos recursos apresentam uma 

preocupação em travar um embate entre si, na tentativa de se justificar a aderência 

dos autores às respectivas correntes. Apesar do reconhecimento da predominância 

das correntes supracitadas, observa-se que é importante, também, mencionar 

algumas das principais características das correntes teóricas que apresentam uma 

visualização dos aspectos dinâmicos e mutáveis da concorrência. Cada uma das 

diferentes correntes explicativas são exploradas nos tópicos seguintes. 

2.1.1 Correntes explicativas da vantagem competitiva com visão estática da 

concorrência 

2.1.1.1 Análise estrutural 

Consoante Vasconcelos e Cyrino (2000), um dos modelos conceituais mais 

difundidos para a análise da vantagem competitiva é aquele da chamada nova 

organização industrial, configurando-se como um conjunto de idéias que se apóia 

nos trabalhos pioneiros de Edward Mason e Joe Bain sobre a estrutura da indústria, 

modelo este que ficou conhecido como análise SCP (Structure-Conduct-

Performance) ou Estrutura-Comportamento-Performance. Esse modelo supõe que a 

performance econômica das firmas, que pode levar à vantagem competitiva, é o 

resultado direto do comportamento concorrencial destas em termos de fixação de 

preços e custos, sendo que esse comportamento depende da estrutura da indústria 

na qual as firmas estão inseridas. Trabalhos neo-estruturalistas, como os 

desenvolvidos por Michael Porter, sofreram influência do modelo basico de Mason e 

Bain:  

A análise inicial de Porter sobre a vantagem competitiva acentua alguns 
elementos característicos da nova organização industrial. Em primeiro lugar, 
Porter compartilha com o modelo de Maison e Bain a mesma unidade de 
análise, a indústria. (...) Em segundo lugar, a lógica dos modelos de 
organização industrial é muito clara sobre as origens e o sentido de 
causalidade do modelo, começando pela estrutura da indústria que 
determina o comportamento dos agentes econômicos, que determina a 
performance das firmas. Ainda que outros elementos sejam ocasionalmente 
considerados, o posicionamento da firma dentro da estrutura industrial é, 
segundo Porter, o principal determinante de seu sucesso ou fracasso no 
cenário competitivo (VASCONCELOS; CYRINO, 2000, p. 24). 

A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa 

consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela 

empresa. O valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar, e o valor 

superior provém da oferta de preços mais baixos do que os da concorrência por 
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benefícios equivalentes - vantagem competitiva do tipo liderança em custo, ou do 

fornecimento de benefícios singulares que mais do que compensam um preço mais 

alto - vantagem competitiva do tipo diferenciação (PORTER, 1989). A liderança em 

custo e a diferenciação são os dois tipos de vantagem competitiva existentes. 

Quando se fala em valor, preço e custo, pode-se estabelecer uma relação 

direta com a rentabilidade, ou seja, a rentabilidade assume um papel também 

fundamental na obtenção de vantagem competitiva. Nesse sentido, Porter (1989) 

afirma que o primeiro determinante fundamental da rentabilidade de uma empresa é 

a atratividade da indústria da qual a mesma faz parte, sendo que a estratégia 

competitiva deve surgir de uma compreensão sofisticada das regras da concorrência 

que determinam a atratividade de uma indústria. 

Na análise de Porter (1986), a essência na formulação de uma estratégia 

competitiva e, por conseguinte, a busca por vantagem competitiva, é relacionar uma 

firma ao seu meio ambiente, sendo o aspecto principal do meio ambiente de uma 

empresa a indústria ou as indústrias em que ela compete. A estrutura industrial tem 

uma forte influência na determinação das regras competitivas do jogo, assim como 

das estratégias potencialmente disponíveis para uma firma específica. As forças 

externas à indústria são significativas, principalmente em sentido relativo, já que, 

uma vez que as forças externas em geral afetam todas as empresas da indústria, o 

ponto básico encontra-se nas diferentes habilidades das empresas em lidar com 

elas. 

A intensidade da concorrência em uma indústria tem raízes em sua estrutura 

econômica básica, indo além do comportamento dos concorrentes atuais. O grau da 

concorrência em uma indústria depende de cinco forças competitivas básicas 

(PORTER, 1986), apresentadas na figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Forças que dirigem a concorrência na indústria 
Fonte: Porter (1986) 

O conjunto dessas cinco forças competitivas determina o potencial de lucro 

final em uma indústria, o que, consequentemente, tem relevância sobre o potencial 

de obtenção de vantagem competitiva por parte das firmas que atuam em 

determinada indústria. Segundo Porter (1986), a meta da estratégia competitiva para 

uma unidade empresarial em uma indústria é encontrar uma posição dentro dela em 

que a companhia possa melhor defender-se contra essas forças competitivas, ou 

influenciá-las em seu favor. O vigor de cada uma das cinco forças competitivas é 

uma função da estrutura industrial, ou das características técnicas e econômicas 

subjacentes de uma indústria (PORTER, 1989).  

O modelo teórico da estrutura da indústria pode ser aplicado ao nível da 

indústria, do grupo estratégico (ou grupo de firmas com estratégias similares) ou, até 

mesmo, da firma individual. A principal função do modelo é explicar a 

sustentabilidade dos lucros em relação à competição direta e indireta. As diferenças 

de lucro entre uma firma e os seus rivais dependem, então, do posicionamento 

(PORTER; 1991). Mantendo-se a estrutura da indústria constante, uma firma de 

sucesso é aquela que possui uma posição relativa atrativa.  

Ao se retomar os dois tipos básicos de vantagem competitiva – liderança em 

custo e diferenciação – destacados por Porter (1989), torna-se importante mencionar 

que, para cada um desses tipos, existem os chamados condutores (drivers), que 

constituem determinantes estruturais das diferenças entre competidores. Os mais 

importantes condutores da vantagem competitiva em uma atividade incluem sua 
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escala, o aprendizado cumulativo na atividade, as ligações (links) existentes entre a 

atividade e outras atividades, a habilidade para compartilhar a atividades com outras 

unidades de negócio, o padrão de utilização da capacidade na atividade, a 

localização da atividade, a extensão da integração vertical na execução da atividade, 

os fatores institucionais que afetam o modo como a atividade é realizada (por 

exemplo, a regulação governamental), entre outros (PORTER, 1991). Os mesmos 

tipos de direcionadores determinam os custos e a diferenciação relativa, sendo que 

o mix e a significância dos direcionadores individuais variam por atividade, por firma 

e por indústria. Considerando-se os diversos condutores citados, percebe-se que as 

economias de escala, a integração vertical, a localização e os fatores institucionais 

merecem comentários adicionais dentro do contexto do presente trabalho. 

As economias de escala são consideradas por Porter (1989) como um dos 

fatores que influenciam a obtenção de vantagem competitiva baseada em custo e 

estão associadas à habilidade para executar atividades de formas diferentes e mais 

eficientes em um volume maior, ou à habilidade para amortizar o custo de 

intangíveis como publicidade e pesquisa e desenvolvimento (P&D) sobre um maior 

volume de vendas. De forma sucinta, Barney e Hesterly (2007) afirmam que existem 

economias de escala em um setor quando os custos de uma empresa caem em 

função de seu volume de produção. Quando existem economias de escala 

significativas de manufatura, marketing, distribuição, serviços ou outras funções de 

um negócio, as empresas maiores possuem, até certo ponto, vantagens de custo em 

relação às menores. 

A integração vertical é o grau e a extensão de propriedade que uma 

organização tem da cadeia de suprimento de que faz parte (SLACK; CHAMBERS, 

JOHNSTON, 2002). De acordo com Slack, Chambers e Johnston (2002), a 

estratégia de expandir-se no lado do fornecimento da cadeia de suprimento é 

denominada integração vertical a montante (upstream). 

Segundo Porter (1986), a integração vertical representa uma decisão da 

empresa no sentido de utilizar transações internas ou administrativas em vez da 

utilização de transações de mercado para atingir seus propósitos econômicos. Assim 

sendo, o uso da estratégia de integração vertical configura uma estrutura de 

governança do tipo hierarquia, conforme os pressupostos de Williamson (1989). 

Geralmente, as empresas decidem adotar essa estratégia a partir da percepção de 
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que pode trazer ganhos de custo, menores riscos ou quando facilita a coordenação 

das atividades.  

A localização geográfica de uma atividade de valor deve ser tratada como um 

condutor dos custos independentes. A localização relativa a fornecedores é um fator 

importante no custo logístico interno, enquanto a localização relativa aos 

compradores afeta o custo logístico externo. Já a localização das instalações de 

uma firma, umas em relação às outras, tem impacto sobre os custos de transbordo, 

estoque, transporte e coordenação. Assim sendo, a localização influencia o custo de 

quase toda atividade de valor (PORTER, 1989). Considerando-se o objetivo geral 

desse trabalho, observa-se a importância que a localização dos fornecedores pode 

exercer sobre a vantagem competitiva associada aos relacionamentos entre firmas 

na cadeia de suprimento. 

De acordo com Porter (1989), os fatores institucionais, incluindo 

regulamentação governamental, incentivos financeiros, sindicalização, tarifas e 

tributos, bem como normas de contento locais, constituem o principal condutor do 

custo final. Fatores institucionais favoráveis podem reduzir os custos da mesma 

forma que os desfavoráveis podem elevá-los. Embora esses fatores fiquem de fora 

do controle de uma empresa, pode haver meios de influenciá-los ou de minimizar 

seus impactos. Essa visão da influência dos fatores institucionais no custo e, 

consequentemente, na vantagem competitiva, constitui um dos motivos pelos quais 

foram incluídos alguns componentes do ambiente institucional no escopo das 

cadeias de suprimento a serem analisadas nessa tese, conforme será detalhado no 

tópico 2.6. 

As questões ligadas à localização e aos fatores institucionais são abordadas de 

forma conjunta por Porter (1991), através do relato de que a verdadeira origem da 

vantagem competitiva pode estar no ambiente local no qual a firma está baseada. As 

empresas criam e sustentam vantagem competitiva devido à capacidade de 

continuamente de melhorar, inovar e aumentar suas vantagens competitivas ao 

longo do tempo, sob influência do ambiente nas quais estão inseridas.  

Os atributos do ambiente local que influenciam a habilidade da firma em inovar 

e, por conseguinte, aumentar sua vantagem competitiva, são quatro, os quais 

formam o chamado modelo do diamante de Porter (1991): (i) condições dos fatores; 

(ii) estratégia, estrutura e rivalidade; (iii) condições da demanda e; (iv) indústrias 

relacionadas e de suporte. Dentro desse conjunto de atributos, pode-se inserir a 
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base local de fornecedores e o governo, que estão incluídos no modelo de análise 

utilizado no presente trabalho (tópico 2.6). 

A base local de fornecedores e indústrias correlatas provê vantagens em 

termos de informações, acesso a novas tecnologias e pressões de mercado. As 

empresas que possuem uma base local de fornecedores têm a oportunidade de 

influenciar os esforços técnicos destes, auxiliar o estabelecimento de especificações 

adequadas às suas necessidades específicas (customização), servir como local de 

teste para trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, entre outros aspectos, os quais 

aceleram o ritmo da inovação (PORTER, 1991). 

Consoante Porter (1991), o governo pode aumentar ou dificultar a vantagem 

local através de seus investimentos na criação de fatores, da sua influência sobre os 

objetivos dos indivíduos e firmas, do seu papel como comprador ou influenciador das 

necessidades de compras de produtos ou serviços, das suas políticas de competição 

e do seu papel de apoio às indústrias correlatas. O governo representa uma parte 

importante na formação das pressões, incentivos e capacidades das firmas locais. É 

importante ressaltar que o termo local pode se referir a diferentes níveis de análise: 

nacional, regional, estadual, municipal etc.  

Existem fatores associados ao local em que uma firma opera que podem 

influenciar o valor dos seus recursos e, consequentemente, sua vantagem 

competitiva. Entre esses fatores, destacam-se as condições macroeconômicas, a 

infra-estrutura tecnológica e de transporte, o sistema legal, as políticas e regulações 

governamentais, os recursos naturais e as características do mercado 

(FENSTERSEIFER, 2009).  

Adicionalmente, Porter (1989) introduz o conceito de cadeia de valor, que 

consiste na desagregação de uma empresa nas suas atividades de relevância 

estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e as 

fontes existentes e potenciais de diferenciação. As atividades estratégicas que 

formam a cadeia de valor podem ser divididas em atividades primárias (logística 

interna, operações, logística externa, marketing e vendas e serviço) e atividades de 

apoio (infra-estrutura da empresa, gerência de recursos humanos, desenvolvimento 

de tecnologia e aquisição). Uma empresa ganha vantagem competitiva quando 

executa essas atividades estrategicamente importantes de uma forma mais barata 

ou melhor do que a concorrência. 
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Tendo como referência o conceito de cadeia de valor, Barney e Hesterly (2007) 

afirmam que o nível de integração vertical de uma empresa pode ser considerado o 

número de passos de sua cadeia de valor que devem ser cumpridos internamente. 

Uma empresa promove uma integração vertical para trás (a montante) quando 

incorpora mais estágios do início da cadeia de valor, que a aproximam de ganhar 

acesso às matérias-primas. Já a integração vertical para a frente (a jusante) ocorre 

quando a empresa incorpora mais estágios do final da cadeia de valor, 

aproximando-a de interagir diretamente com o consumidor final.  

Ainda abordando a questão da vantagem competitiva com a ênfase da análise 

estrutural da indústria e no ambiente externo, é importante mencionar o trabalho de 

Ghemawat (1986) que, elaborando as definições dadas por Porter3, propõe que as 

fontes estruturais da vantagem competitiva podem ser encontradas em fatores 

ligados à inovação do produto, a processos de produção ou às capacidades de 

marketing das empresas. Em suas análises, Ghemawat (1986) detalha essas 

características genéricas em outras mais específicas, destacando que as vantagens 

competitivas podem decorrer de três categorias: benefícios do tamanho (economias 

de escala, curvas de experiência ou economias de escopo), vantagens de acesso 

privilegiado a recursos ou a clientes (know-how, matérias-primas e mercados), bem 

como do exercício de opções que garantam flexibilidade estratégica. Vale ressaltar 

que essas categorias que podem trazer vantagem competitiva não são mutuamente 

exclusivas; elas podem e devem interagir, quanto mais delas ocorrerem 

simultaneamente, melhor.  

2.1.1.2 Vantagem competitiva baseada em recursos e competências 

Uma segunda corrente teórica sobre vantagem competitiva, que possui uma 

visão estática da concorrência, é a chamada teoria dos recursos. Os primeiros 

trabalhos sobre vantagem competitiva ligados à teoria dos recursos surgiram, de 

certo modo, como um contraponto à visão estrutural da vantagem competitiva. 

Barney (1986), por exemplo, afirma que, do ponto de vista das firmas que buscam 

uma performance econômica acima do normal (que está diretamente ligada ao 

conceito de vantagem competitiva aqui discutido), as escolhas estratégicas devem 

fluir principalmente da análise de suas habilidades e capacidades únicas, em vez de 

                                                
3 Embora nesse trabalho tenham sido utilizados os livros de Porter publicados em língua portuguesa 
(1986 e 1989), os trabalhos originais, escritos em língua inglesa, foram escritos nos anos de 1980 e 
1985, respectivamente. 
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estarem baseadas na análise de seus ambientes competitivos. Para Barney (1986), 

a análise ambiental, que está na base dos estudos de Porter, por si só, não pode 

gerar os insights necessários para o desempenho superior das firmas, enquanto 

que, em algumas circunstâncias, a análise das habilidades e capacidades únicas 

das firmas o pode.  

Anteriormente ao estudo de Barney (1986), alguns trabalhos que discutiram a 

questão da vantagem competitiva do ponto de vista da análise econômica, tais como 

o de Caves (1984), forneceram argumentos que formam a base da teoria dos 

recursos. Segundo Caves (1984), uma estratégia pode levar à vantagem competitiva 

por dois motivos principais: ou porque leva a um monopólio natural, pelo 

desenvolvimento de recursos escassos únicos, ou porque a sua implementação de 

forma hábil por um limitado número de firmas torna a sua replicação inútil para as 

firmas retardatárias.  

Nessa mesma linha de pensamento, Barney (1991) considera que uma firma 

possui vantagem competitiva quando está implementando uma estratégia de criação 

de valor que não está sendo implementada simultaneamente por qualquer 

competidor atual ou potencial; essa vantagem competitiva é dita sustentável quando 

isto acontece e, também, quando as outras firmas são incapazes de replicar os 

benefícios dessa estratégia. Uma vantagem competitiva é sustentável somente 

quando esta continua a existir depois que os esforços para replicá-la têm cessado. 

Ademais, a busca por fontes de vantagem competitiva sustentável deve forcar sobre 

a heterogeneidade e a imobilidade dos recursos da firma. Existem quatro atributos 

que um recurso deve possuir para se constituir uma fonte potencial de vantagem 

competitiva: (a) deve ser valioso; (b) deve ser raro entre os competidores da firma; 

(c) deve ser imperfeitamente imitável e; (d) não existam recursos substitutos com as 

três características anteriores. 

Uma discussão importante sobre os argumentos de Barney (1986) é 

apresentada por Dierickx e Cool (1989), que afirmam que Barney não discute uma 

questão central: se todos os ativos (recursos) necessários para implementar uma 

dada estratégia são comercializáveis. Para Dierickx e Cool (1989), as firmas 

desenvolvem tanto ativos comercializáveis como ativos não-comercializáveis. Muitos 

insumos necessários à implementação da estratégia de uma firma podem ser 

comprados e vendidos nos chamados mercados de fatores. Entretanto, o 

desenvolvimento de tais ativos não confere uma vantagem competitiva sustentável, 
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precisamente porque os mesmos são livremente comercializáveis. Os mercados de 

fatores, contudo, não são completos, e alguns fatores simplesmente não são 

comercializáveis, o que pode trazer à firma que os possui uma vantagem competitiva 

sustentável.   

De acordo com Peteraf (1993), a noção de que as firmas são 

fundamentalmente heterogêneas, em termos de seus recursos, capacidades e 

habilidades internas, permanece há algum tempo no campo da gestão estratégica. 

Essa heterogeneidade dos recursos tem relação direta com a possibilidade de 

obtenção de ganhos acima dos normais por parte das firmas e, por conseguinte, 

com a obtenção de vantagem competitiva. Desse modo, existem quatro condições 

que fundamentam a vantagem competitiva (PETERAF, 1993): 

1) Heterogeneidade dos recursos: Algumas firmas possuem recursos que são 

superiores aos recursos das outras firmas, possibilitando que estas consigam 

produzir produtos ou serviços de modo mais econômico e/ou de modo melhor 

do que os concorrentes, para satisfazer às necessidades dos clientes. Esses 

recursos propiciam os chamados ganhos ricardianos4 ou os ganhos do 

monopólio5; 

2) Limites “ex-post” para competição: Constituem forças que limitam a 

competição pelos ganhos superiores já obtidos por determinada firma. Os 

dois fatores críticos que limitam a competição “ex-post” são a imitabilidade 

imperfeita, associada aos chamados mecanismos de isolamento (direitos de 

propriedade, patentes, assimetria de informação e ambigüidade causal), ou 

seja, aqueles mecanismos que dificultam a imitação, bem como à 

substitutabilidade imperfeita, que se refere à ausência de recursos disponíveis 

no mercado que possam substituir aqueles diretamente responsáveis pela 

obtenção de ganhos superiores; 

3) Mobilidade dos recursos imperfeita: Os recursos imperfeitamente móveis são 

aqueles que, embora sejam comercializáveis, são mais valiosos dentro da 

firma que os emprega do que seriam em outro local, ou seja, são 

especializados para as necessidades específicas da firma. Assim sendo, 

                                                
4 Ganhos ricardianos são os ganhos acima do normal obtidos pelo uso de recursos superiores, 
possibilitando a existência de menores custos médios do que os obtidos por outras firmas. O 
argumento ricardiano considera que esses recursos superiores permanecem limitados no suprimento. 
5 Os ganhos associados ao monopólio ocorrem quando há uma restrição no output, ou seja, a firma 
detentora do monopólio é a única capaz de fornecer determinado produto ou serviço. 
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permanecem nos limites da firma, ou são inerentes às relações desta com 

seus parceiros de negócios, estando disponíveis para uso no longo prazo e 

podendo ser uma fonte de vantagem competitiva. Esse é o caso dos 

chamados recursos relacionais, cujas características são explicitadas no 

tópico 2.5. 

4) Limites “ex-ante” para competição: Ocorre quando, antes do estabelecimento 

de qualquer firma em uma posição superior com relação a recursos, há uma 

limitada competição para tal posição. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando 

uma firma se estabelece em uma localização antes do que qualquer outra 

firma do seu ramo de negócio, estando essa localização diretamente 

associada à obtenção de ganhos superiores. A partir da percepção dessa 

associação por parte das outras firmas, o limite “ex-ante” existiria se os custos 

de instalação de outras firmas na mesma localização passassem e ser 

proibitivos. 

A partir da consideração das quatro condições que fundamentam a vantagem 

competitiva, a figura 2.3 apresenta as bases da vantagem competitiva, de acordo 

com a visão de Peteraf (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - As bases da vantagem competitiva 
Fonte: Peteraf (1993) 
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lucratividade da firma que não podem ser atribuídas a diferenças nas condições da 

indústria nem são explicadas pela participação da firma na indústria.  

Heterogeneidade Limites “ex post” 
para competição 

Mobilidade 
Imperfeita 

Limites “ex ante” 
para competição 

Vantagem 
Competitiva 

Ganhos (de 
monopólio ou 
ricardianos) 

Ganhos 
sustentados 

Ganhos 
sustentados 

dentro da firma 

Ganhos não 
compensados 
pelos custos 



 49

Seguindo o mesmo raciocínio dos autores precursores da teoria dos recursos, 

mas adotando uma visão mais ampla, que suplanta as fronteiras da firma, Dyer 

(1996) afirma que as firmas devem fazer algo especializado ou único de modo a 

desenvolver uma vantagem competitiva. A criação de ativos especializados valiosos 

e não imitáveis é um desafio fundamental para as firmas, tanto individualmente como 

em conjunto com outras firmas. Uma importante dimensão sobre a qual as firmas 

diferem é a extensão da especialização interfirmas, de modo que as firmas podem 

obter vantagem competitiva quando desenvolvem uma rede de produção fortemente 

integrada, caracterizada por um alto grau de especialização interfirmas. Esse 

argumento é a base da chamada visão relacional, cujo principal argumento é que a 

vantagem competitiva pode advir dos ganhos relacionais que, por sua vez, estão 

associados aos recursos relacionais e ao desenvolvimento de ativos específicos 

interfirmas. A visão relacional é melhor detalhada no tópico 2.5. 

Tratando especificamente da heterogeneidade de perfomance entre as 

empresas e da vantagem competitiva em países emergentes, Bandeira-de-Mello 

(2007b) argumenta que a heterogeneidade de performance de firmas domésticas em 

economias emergentes é uma função da efetividade com a qual as firmas gerenciam 

as dependências de recursos, tendo em vista que, muitas vezes, os recursos 

necessários às firmas para obter performance acima do normal e, 

consequentemente, vantagem competitiva, estão nas mãos dos stakeholders da 

firma. Stakeholders de uma firma são considerados nesse trabalho as pessoas, 

grupos de pessoas ou organizações que possuem algum tipo de interesse nas 

operações da firma, podendo influenciar ou serem influenciados por estas 

operações. 

  Quando se analisam as duas correntes teóricas supracitadas, que buscam 

explicar a vantagem competitiva a partir de uma visão estática da concorrência, ou 

seja, a análise estrutural da indústria e a teoria dos recursos, percebe-se uma 

diferença fundamental entre elas, a unidade de análise. Enquanto a análise 

estrutural da indústria tem como unidade de análise a indústria ou setor econômico, 

a teoria dos recursos tem como unidade de análise as firmas individuais ou as 

unidades de negócio. Na verdade, correntes teóricas mais recentes que estão 

inseridas na teoria dos recursos, tais como a visão relacional, ultrapassam as 

fronteiras da firma, ao considerar as relações entre firmas (relações inter-

organizacionais) como unidade de análise.  
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Como fator adicional de diferenciação, pode-se dizer que a análise estrutural 

adota uma abordagem top down, ou seja, de cima para baixo, na qual as 

características do setor e do posicionamento da firma explicam a performance da 

firma. Por outro lado, a teoria dos recursos adota uma abordagem up bottom, ou 

seja, de baixo para cima, na qual as características internas da firma constituem o 

fator de diferenciação de performance com relação a outras firmas de um mesmo 

setor.  

Apesar de reconhecer a importância dos recursos e competências para a 

vantagem competitiva, Porter (1991) ressalta que a ênfase sobre os recursos como 

determinantes da vantagem competitiva deve ser complementada, e não substituída, 

pela ênfase sobre as posições de mercado. Os recursos não são valiosos por si 

mesmos, mas sim porque permitem que as firmas executem atividades que criam 

vantagens em mercados particulares. O valor competitivo dos recursos pode ser 

melhorado ou eliminado devido a mudanças na tecnologia, ao comportamento dos 

competidores ou a mudanças nas necessidades dos clientes, as quais podem não 

serem percebidas quando se tem um foco restrito aos recursos.  

A partir do reconhecimento das complementaridades existentes entre as 

diferentes correntes teóricas da vantagem competitiva, serão abordadas no tópico 

2.1.3 algumas visões que reforçam essa percepção, incluindo as correntes com 

visão dinâmica da concorrência, que são introduzidas no tópico seguinte. 

2.1.2 Correntes explicativas da vantagem competitiva com visão dinâmica da 

concorrência 

Percebe-se a importância de se salientar algumas das características das 

correntes explicativas da vantagem competitiva com visão dinâmica da concorrência, 

seguindo a classificação de Vasconcelos e Cyrino (2000): a escola austríaca 

(processos de mercado) e a teoria das capacidades dinâmicas. 

2.1.2.1 Escola austríaca (processos de mercado) 

Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), para a escola austríaca, representada 

por autores como Hayek e Schumpeter, o mercado é um processo de descoberta 

interativa que mobiliza informações divergentes e conhecimentos dispersos. Assim 

sendo, as firmas obtêm lucros por meio da descoberta de oportunidades e da 

mobilização pioneira de recursos operacionais pelos empreendedores. Os 

empreendedores, motivados pela perspectiva de lucros excepcionais, buscam 
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sempre a inovação, gerando novos arranjos econômicos e, consequentemente, 

causando o desequilíbrio do mercado. Já que os concorrentes procuram imitar e 

suplantar os inovadores, introduzindo novas inovações, o desequilíbrio do mercado 

passa a ser um estado permanente, e não um fenômeno transitório.  

A escola austríaca considera a firma como uma entidade na qual a história e as 

características individuais tornam muito difícil a imitação perfeita pelos concorrentes. 

Para que uma firma possa manter uma rentabilidade elevada, ela deve se basear em 

estratégias de inovação permanente, derivadas de elementos de difícil imitação por 

parte dos concorrentes. Isso torna relevante o papel dos chamados “fatores 

inobserváveis”, que são aqueles fatores capazes de escapar à dinâmica da imitação 

do mercado, sendo, assim, os responsáveis pelo estabelecimento da vantagem 

competitiva. No modelo de pensamento da escola austríaca, a estrutura da indústria 

deve ser vista como o resultado endógeno das diferenças de performance das firmas 

no decorrer do tempo, ao invés de ser considerada um fator determinante desta 

performance (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

Dentro da chamada Escola Austríaca, reconhece-se Schumpeter como um 

representante de destaque, o que torna relevante apresentar seus principais 

argumentos. Ao comentarem algumas das principais obras de Schumpeter 

(“Capitalismos, Socialismo e Democracia” e “A Teoria do Desenvolvimento 

Econômico”), Nelson e Winter (1982) relatam que, quando se discute a questão da 

inovação, deve-se considerar a existência de três classes de relacionamentos que 

precisam ser articulados e examinados: (i) a relação entre a estrutura de mercado e 

a inovação que é gerada; (ii) a natureza do possível tradeoff existente entre a 

eficiência estática e o progresso tecnológico implícito nesses relacionamentos e; (iii) 

as questões relacionadas aos instrumentos políticos disponíveis e suas influências 

ao longo do tempo sobre a estrutura e a inovatividade. 

No que diz respeito à relação entre a estrutura de mercado e a inovação, 

Schumpeter argumenta que os ganhos associados à inovação derivam do 

monopólio provisório de um novo produto ou processo provido por um imitador 

depois de certo tempo. Nos lugares em que os mecanismos de proteção de patentes 

são irregulares e as imitações podem ocorrer rapidamente, a recompensa para o 

inovador depende fortemente da sua habilidade em explorar a inovação durante um 

período de tempo relativamente curto. Assim sendo, as firmas maiores são mais 

eficientes em aproveitar os ganhos associados à inovação (NELSON; WINTER, 
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1982). Observando-se esse relato, percebe-se, novamente, a existência de inter-

relações entre diferentes correntes teóricas explicativas da vantagem competitiva, já 

que as economias de escala são associadas à maior probabilidade da inovação 

influenciar positivamente a obtenção de vantagem competitiva. 

2.1.2.2 Teoria das capacidades dinâmicas 

Assim como a teoria dos recursos, os estudiosos da teoria das capacidades 

dinâmicas também consideram a firma como um conjunto de recursos. Na visão de 

Vasconcelos e Cyrino (2000), partindo dessa concepção geral da firma como um 

conjunto de recursos, o modelo das capacidades dinâmicas procura estudar as 

relações entre os processos de decisão, as ações empreendidas e suas 

consequências gerenciais, em termos da formação, conservação e destruição de 

recursos. 

Antes de se discutir as capacidades dinâmicas, torna-se importante destacar o 

que significa uma capacidade. Consoante Winter (2000), uma capacidade 

organizacional consiste em um conjunto de rotinas que, juntamente com seu fluxo de 

implementação, concede à gestão da firma um conjunto de opções de decisão para 

a produção de resultados significantes de determinado tipo.   

Na análise de Teece, Pisano e Shuen (1997), mais importante do que possuir 

um estoque atual de recursos é ter a capacidade de acumular e combinar novos 

recursos em novas configurações, capazes de gerar fontes adicionais de rendas. A 

posição atual dos recursos é o resultado das ações e decisões tomadas pelos 

integrantes da firma no exercício de suas tarefas e rotinas cotidianas, o que torna 

necessário o entendimento das rotinas e dos processos organizacionais para que se 

possa compreender o sentido da acumulação de recursos. 

De acordo com Barney, Wright e Ketchen Jr. (2001), o valor de um conjunto 

particular de capacidades e habilidades deve ser avaliado no contexto do mercado 

dentro da qual a firma opera. Se esse contexto muda radicalmente, o que eram 

capacidades e habilidades valiosas podem não serem valiosas por muito tempo, o 

que é consistente com a lógica tradicional da teoria dos recursos. 

Com relação à importância de se ter, ao nível da firma, a habilidade de 

reconfiguração dos recursos e capacidades, Porter (1991) ressalta que a firma deve 

possuir a habilidade de transformar as restrições às quais é submetida, através de 
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escolhas estratégicas criativas, do exercício de atividades inovativas e da formação 

de novas capacidades e habilidades necessárias.  

A vantagem competitiva das firmas é vista como resultante dos processos 

distintivos (maneiras de combinar e coordenar recursos), formados pelas posições 

de ativos específicas das firmas (tais como o portfólio de ativos de conhecimento e 

ativos complementares da firma que são dificilmente comercializáveis) e pelo 

caminho evolutivo adotado pelas firmas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997).  

De acordo com Eisenhardt e Martin (2000) as capacidades dinâmicas 

consistem em processos bem conhecidos, tais como formação de alianças, 

desenvolvimento de produtos e tomada de decisão estratégica, que têm sido 

extensivamente estudados. Winter (2003) reforça essa visão, ao relatar que o 

desenvolvimento de novos produtos, como praticado em muitas firmas, constitui um 

exemplo de capacidade dinâmica de primeira ordem. O valor das capacidades 

dinâmicas para a vantagem competitiva está situado em suas habilidades para 

alterar a base de recursos: criar, integrar e/ou recombinar recursos (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000).  

No que diz respeito, especificamente, ao desenvolvimento de produtos, 

Eisenhardt e Martin (2000) afirmam que as rotinas efetivas desta atividade 

tipicamente envolvem a participação de equipes interfuncionais que trazem em 

conjunto diferentes especialidades, as quais, por sua vez, são essenciais para a 

geração de produtos superiores, porque cada uma delas direciona um aspecto único 

da qualidade do produto ou de sua produção. Tais experiências conjuntas 

aumentam a inovação, já que as pessoas com diferentes especialidades não 

somente sabem coisas diferentes, mas também sabem ou conhecem as mesmas 

coisas de forma diferente. As experiências concretas com outros membros da equipe 

de desenvolvimento de produtos criam uma base comum de linguagem e 

experiência que facilita a comunicação entre pessoas de funcionalidades distintas. 

Essa visão pode ser extrapolada para os casos em que a equipe de 

desenvolvimento de produtos de uma empresa trabalha em conjunto com equipes 

de seus fornecedores, o que ocorre com frequência quando se aplica o conceito de 

gestão da cadeia de suprimento, conforme será visto no tópico 2.4.  

Segundo Zollo e Winter (2002), uma capacidade dinâmica constitui um 

aprendizado padrão e permanente de atividades coletivas através do qual a 
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organização sistematicamente gera e modifica suas rotinas operacionais, na busca 

por melhorar sua efetividade, sendo algo estruturado e persistente.  

Na análise de Eisenhardt e Martin (2000), as capacidades dinâmicas exibem 

pontos em comum entre as firmas que estão associadas com efetividade superior e, 

em consonância com a visão de Teece, Pisano e Schuen (1997), uma dada 

capacidade dinâmica pode ser idiossincrática em relação a uma firma e dependente 

do caminho evolutivo adotado em sua emergência. Entretanto, esses pontos em 

comum implicam que as capacidades dinâmicas são semelhantes, de tal modo que 

as empresas possam desenvolvê-las a partir de pontos de partida diferentes e 

através de caminhos diferentes. Desse modo, as capacidades dinâmicas são mais 

homogêneas, móveis e substituíveis do que é frequentemente assumido. Diante 

disso, o potencial de geração de vantagem competitiva de longo prazo está 

vinculado ao uso das capacidades dinâmicas de forma mais rápida, astuta, ou até 

mesmo casualmente, do que os competidores, de modo a criar configurações que 

tenham essa vantagem.  

Assim sendo, Eisenhardt e Martin (2000) sugerem uma concepção modificada 

das capacidades dinâmicas, que adota uma visão expandida das rotinas. Essa visão 

considera que, em mercados moderadamente dinâmicos, as rotinas, na forma de 

capacidades dinâmicas, estão imersas no conhecimento existente e cumulativo. 

Quando esse conhecimento é codificado, as rotinas resultantes são detalhadas e 

explicitadas, com resultados previsíveis. Então, nesse tipo de mercado, as 

capacidades dinâmicas exibem as propriedades anteriormente sugeridas, nas quais 

as rotinas constituem processos eficientes e robustos. 

Em contraste, em mercados altamente dinâmicos, as capacidades dinâmicas 

apóiam-se extensivamente em novos conhecimentos criados para situações 

específicas, fazendo com que as rotinas sejam intencionalmente simples para 

permitir a adaptação emergente. Tendo em vista que o novo conhecimento deve ser 

rapidamente adquirido em cada nova situação que se apresenta, as atividades 

experimentais, tais como prototipagem, que geram conhecimento imediato, 

substituem rapidamente a análise. Dessa forma, nesse tipo de mercado, as rotinas 

eficazes são adaptativas às circunstâncias mutantes, fazendo com que a 

previsibilidade dos resultados seja menor (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

Uma análise adicional importante de Eisenhardt e Martin (2000) diz respeito à 

evolução das capacidades dinâmicas. Essa evolução ocorre ao longo de um único 
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caminho para determinada firma, caminho este que é modelado por mecanismos de 

aprendizagem relativamente bem conhecidos e depende da dinamicidade do 

mercado. Em mercados moderadamente dinâmicos, pequenas e frequentes 

variações através de experiências próximas aprofundam as capacidades. Já nos 

mercados altamente dinâmicos, nos quais o aprendizado pode ser muito rápido, a 

seleção do que se mantém a partir da experiência é mais crítico.         

Observando-se as principais características da teoria das capacidades 

dinâmicas, percebe-se que sua visão da vantagem competitiva se assemelha 

bastante à visão da teoria dos recursos, com a diferença de que, na última, ressalta-

se a necessidade de buscar novas configurações de recursos a partir de mudanças 

no ambiente, considerado bastante dinâmico. Essa percepção é compartilhada por 

Barney, Wright e Ketchen Jr. (2001). Ademais, percebe-se também a importância 

das rotinas e dos mecanismos de aprendizagem como elementos que contribuem 

para o caráter vantajoso das capacidades dinâmicas. A discussão da relevância das 

rotinas, do conhecimento e da aprendizagem para a obtenção de vantagem 

competitiva será retomada no tópico 2.5.1. Com relação à dinamicidade do 

ambiente, é importante ressaltar que em alguns setores econômicos a mesma se 

encontra mais explicitamente presente, em outros nem tanto, o que torna ainda 

relevantes as correntes explicativas da vantagem competitiva que possuem uma 

visão estática da concorrência, detalhadas anteriormente no tópico 2.1.1. 

2.1.3 Complementaridades das correntes explicativas da vantagem competitiva 

Apesar de se conseguir estabelecer várias diferenças nas abordagens 

oferecidas pelas correntes explicativas da vantagem competitiva, percebe-se que 

não se deve tratá-las de modo isolado, pois as mesmas apresentam 

complementaridades importantes. Enquanto a teoria dos recursos inicial, geralmente 

denominada visão baseada em recursos, ressalta a predominância das 

características internas da firma como elemento de vantagem competitiva, numa 

visão mais restrita às fronteiras da firma e mais estática da concorrência, a teoria 

das capacidades dinâmicas reconhece o papel do ambiente externo como 

influenciador da necessidade de mudanças na firma, implementadas a partir de 

novas configurações de recursos, capacidades, habilidades e processos 

organizacionais. A consideração do papel do ambiente externo representa uma 

interseção com alguns dos pressupostos da corrente da análise estrutural da 
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indústria, enquanto que a necessidade de reconfiguração das características 

internas à firma representa uma interseção com o ideal de inovação, que forma a 

base das idéias da escola austríaca.  

Na análise de Porter (1991), a vantagem competitiva deriva de outras fontes 

além dos recursos, tais como a escala, o grau de integração, entre outros fatores; a 

vantagem coletiva adquirida de todas as fontes é que determina o desempenho 

relativo. As condições que tornam um recurso valioso apresentam fortes 

semelhanças com a estrutura da indústria. Como exemplo, pode-se afirmar que a 

característica de não substituibilidade dos recursos está relacionada com a ameaça 

de produtos substitutos do modelo das cinco forças de Porter, enquanto que a 

característica de imitabilidade imperfeita dos recursos pode-se associar às barreiras 

de entrada e mobilidade que, por sua vez, influenciam a questão da ameaça de 

novos entrantes. 

Corroborando essa visão, Fensterseifer (2009), que denomina a análise 

estrutural da indústria de visão baseada no mercado (Market-based View – MBV), 

ressalta que, quando se discute a sustentabilidade da vantagem competitiva, a MBV 

concentra-se nas táticas e estratégias defensivas que trabalham como barreiras aos 

competidores, de modo a proteger a firma em uma desejada posição de mercado. 

Essas barreiras à competição, por sua vez, assemelham-se aos mecanismos 

isolantes da visão baseada em recursos, que funcionam como barreiras vinculadas 

aos atributos dos recursos e que funcionam como proteção para a posição dos 

recursos da firma. 

Ademais, Fensterseifer (2009) acrescenta que a complementaridade das duas 

correntes explicativas da vantagem competitiva com visão estática da concorrência é 

bastante clara. Dentro do contexto da conhecida análise SWOT, por exemplo, 

enquanto o foco da visão baseada em recursos está sobre as forças (Strengths) e 

fraquezas (Weaknesses) internas da firma, o foco da MBV está sobre as 

oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) do mercado. Desse modo, 

ambas as abordagens devem ser consideradas nas análises estratégicas, quando 

se trabalha na direção de consolidar a sustentabilidade das vantagens competitivas 

criadas.   

No contexto deste trabalho, entende-se que a vantagem competitiva pode 

derivar tanto de recursos e competências únicas de uma firma específica, como da 

posição específica e protegida da estrutura de mercado, corroborando com a visão 
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de Cool, Costa e Dierickx (2002). Na verdade, assume-se que, além dos recursos e 

competências internas da firma, os recursos e competências utilizados e/ou 

derivados das relações inter-organizacionais da firma também podem se constituir 

em fonte de obtenção de vantagem competitiva, incluindo-se nessas relações 

aquelas existentes entre uma firma e alguns componentes de seu ambiente 

institucional. Assim sendo, o ambiente institucional local pode influenciar a 

necessidade de inovação que, consequentemente, pode demandar das firmas a 

reconfiguração dos seus recursos, capacidades e habilidades, numa maior ou menor 

dinamicidade. 

Considerando-se os aspectos supracitados, percebe-se que a busca por 

vantagem competitiva passa pela definição de estratégias corporativas, de negócio e 

funcionais que permitam à organização atingir seus objetivos estratégicos. Quando 

se trata de estratégias de operações, Corrêa e Corrêa (2005) ressaltam que seu 

objetivo é garantir que os processos de produção e entrega de valor ao cliente sejam 

alinhados com a intenção estratégica da empresa quanto aos resultados financeiros 

esperados e aos mercados a que pretende servir, bem como adaptados ao ambiente 

em que estão inseridos. Para tal, é necessário incluir, no tratamento de processos 

decisórios em operações, elementos externos à organização, como os clientes, os 

concorrentes, os fornecedores, os acionistas e outros grupos de interesse. Como 

resultado desse processo, a firma deve perseguir os objetivos de desempenho ou 

critérios competitivos baseados em operações, que são a qualidade, a velocidade 

(também denominada agilidade ou rapidez), a confiabilidade, a flexibilidade e o 

custo.   

Observa-se que, ao perseguir os diferentes critérios competitivos destacados 

acima, a firma deverá buscar a vantagem competitiva de maneiras diferentes, com 

base em custo ou diferenciação, por exemplo, e, para tal, necessitará configurar os 

seus recursos de modos variados.    

Sobre a questão da inclusão de componentes do ambiente institucional, 

entende-se que a mesma se torna mais relevante quando se considera a visão de 

Oliver (1996), que argumenta que as diferenças sustentáveis entre as firmas, bem 

como os retornos acima do normal, não são somente uma função das capacidades e 

habilidades da firma, nem das características do mercado e da indústria, conforme 

advogam as correntes explicativas da vantagem competitiva anteriormente 

discutidas. Em vez disso, Oliver (1996) propõe que a imersão social das firmas e 
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mercados em um contexto institucional tem um impacto profundo sobre as 

diferenças entre as firmas. Nesse caso, a imersão social é definida como o 

alojamento das atividades econômicas e estratégicas dentro de um ambiente 

institucional, o qual, por sua vez, refere-se ao contexto social e normativo que cerca 

as firmas e os mercados, em particular àquelas influências externas que definem o 

comportamento econômico socialmente aceito. Esse contexto social inclui o 

governo, os grupos de interesse, a opinião pública e as redes social, de negócios e 

profissional. A análise das relações existentes entre os recursos possuídos pela 

firma e o contexto institucional na qual esta está inserida apresenta-se como um 

campo de pesquisa bastante promissor (FAHY, 2000). 

As diferenças sustentáveis entre as firmas são causadas, além de pelas 

questões relacionadas às firmas e aos mercados, também pela variação em: (a) 

como as firmas constroem socialmente os seus ambientes; (b) o grau de 

conectividade entre a firma e o seu ambiente institucional; (c) a extensão pela qual 

as firmas obedecem às regras e normais sociais; (d) a legitimidade conferida às 

firmas pelo ambiente institucional; (e) o conhecimento das firmas sobre as regras 

institucionais que governam seus comportamentos e; (f) a extensão pela qual as 

restrições institucionais limitam o alcance das opções estratégicas das firmas 

(OLIVER, 1996). 

Assim sendo, Oliver (1996) sustenta que as influências institucionais 

constituem a fonte dos impedimentos institucionais para a eficiência do mercado, 

exercendo um papel vital na origem da heterogeneidade das firmas. Esses 

impedimentos institucionais para a eficiência das atividades do mercado causam as 

chamadas falhas de mercado, e operam sobre a heterogeneidade das firmas 

primariamente através de três mecanismos: os custos de transação, o capital social 

e os custos cognitivos irrecuperáveis (cognitive sunk costs). Os custos de transação 

serão discutidos de forma mais aprofundada no tópico 2.3, mas, de antemão, é 

importante mencionar que, de acordo com Oliver (1996), as conexões institucionais 

da firma diminuem os custos de transação, devido à redução dos problemas de 

oportunismo e incerteza nas transações do mercado.  

Com relação ao capital social, Oliver (1996) menciona que se trata de um 

recurso estratégico distribuído pelo ambiente institucional, que significa a 

credibilidade e a legitimidade de uma firma, as quais, por sua vez, ajudam a firma na 

obtenção de tratamento preferencial, vantagem competitiva através de diferenciação 
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e acesso facilitado a recursos. Desse modo, o capital social constitui uma importante 

fonte de diferenças sustentáveis entre as firmas e retornos econômicos diferentes. 

O capital social cria um ambiente de confiança e reciprocidade que reduz os 

custos de transação e facilita a tomada de ações coletivas. Consequentemente, o 

capital social pode potencialmente contribuir para a eficiência das firmas e das 

aglomerações produtivas, bem como para melhorias associadas à transferência de 

conhecimento e à difusão de inovações (FENSTERSEIFER, 2009).  

Sobre os custos cognitivos irrecuperáveis, Oliver (1996) relata que se referem à 

inabilidade de uma firma em considerar ou perceber a presença de alternativas 

estratégicas. As diferenças entre as firmas em relação às suas habilidades em 

reconhecer e responder à rigidez dos custos cognitivos irrecuperáveis dentro de 

suas próprias estruturas, estratégias e competências, constituem uma importante 

fonte de heterogeneidade das firmas. 

A partir dessa visão ampliada da vantagem competitiva baseada em recursos 

relacionais, na qual se considera a importância das relações de uma firma com 

componentes do ambiente institucional no qual está inserida, estabelece-se uma 

discussão teórica mais aprofundada sobre a teoria baseada em recursos no tópico 

2.5, bem como se detalha no tópico 2.6 o modelo de análise proposto, no qual estão 

contemplados os componentes do ambiente institucional considerados. 

2.2 A CADEIA DE SUPRIMENTO 

As organizações estão geralmente envolvidas em atividades que se destinam a 

atender a uma exigência de um consumidor, podendo esse consumidor necessitar 

de produtos ou serviços. Até que se chegue ao produto ou serviço desejado pelo 

cliente, vários estágios são necessários, muitas vezes sendo desempenhados por 

diversas organizações diferentes. Uma primeira noção de cadeia de suprimento está 

relacionada com esse conjunto de atividades, estágios e empresas que tem como 

objetivo o atendimento da necessidade do consumidor. 

De acordo com Chopra e Meindl (2004), uma cadeia de suprimento engloba 

todos os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, ao atendimento de um pedido 

de um cliente. A cadeia de suprimento não inclui apenas fabricantes e fornecedores, 

mas também transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes. Dentro de 

cada organização, a cadeia de suprimento inclui todas as funções envolvidas no 

pedido do cliente, como desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, 
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distribuição, finanças e o serviço de atendimento ao cliente, entre outras. Uma 

cadeia de suprimento é dinâmica e envolve um fluxo constante de informações, 

produtos e dinheiro (fundos) entre os diferentes estágios. Cada estágio da cadeia 

executa diferentes processos e interage com outros estágios da cadeia. 

A cadeia de suprimento corresponde ao conjunto de processos requeridos para 

obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a concepção dos clientes e 

consumidores e disponibilizar os produtos para o lugar (onde) e para a data 

(quando) que estes os desejarem (BERTAGLIA, 2003). 

Na visão de Turban et al. (2004), uma cadeia de suprimento é o fluxo de 

materiais, informações, pagamentos e serviços, partindo pelos fornecedores de 

matérias-primas, passando pelos setores de produção e de armazenamento das 

empresas e chegando aos consumidores finais, incluindo organizações e processos 

que criam e entregam produtos, informações e serviços aos consumidores. A cadeia 

de suprimento concentra inúmeras atividades, entre as quais compras, fluxo de 

pagamentos, disposição de materiais, planejamento e controle da produção, controle 

logístico e de estoques, distribuição e despacho de mercadorias. 

A cadeia de suprimento é uma meta-organização construída por organizações 

independentes que estabelecem relacionamentos inter-organizacionais e integração 

de processos de negócios além das fronteiras das firmas individuais 

(HALLDORSSON et al., 2007). 

Quando se visualiza uma cadeia de suprimento, deve-se ter como referência 

para sua avaliação um de seus elos, tendo em vista que, muitas vezes, as cadeias 

de suprimento apresentam alto grau de complexidade. Para minimizar a 

complexidade supracitada, torna-se interessante uma divisão em partes 

componentes. Segundo Turban et al. (2004) a cadeia de suprimento envolve três 

partes: 

• Cadeia de suprimento upstream → Este segmento inclui os fornecedores do 

primeiro nível da empresa (que podem também ser fabricantes e/ou 

montadores) e seus fornecedores próprios; 

• Cadeia de suprimento interna → Este segmento inclui todos os processos 

usados por uma empresa para transformar as matérias-primas recebidas dos 

fornecedores nos produtos finais; 
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• Cadeia de suprimento downstream → Este segmento inclui todos os 

processos envolvidos na entrega do produto ao consumidor final. 

Corroborando com a visão dos fluxos para cima e para baixo, Mentzer et al. 

(2001) definem a cadeia de suprimento como um conjunto de três ou mais entidades 

(organizações ou indivíduos) diretamente envolvidas nos fluxos para cima 

(upstream) e para baixo (downstream) de produtos, serviços, dinheiro e/ou 

informação de uma origem para um consumidor. 

Em geral, quando se visualiza um componente específico da cadeia de 

suprimento, as operações realizadas do lado do fornecimento são denominadas de 

operações a montante, enquanto as operações realizadas do lado da demanda são 

denominadas operações a jusante. A figura 2.4 apresenta de forma esquemática os 

componentes da cadeia de suprimento. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Componentes da Cadeia de Suprimento 
Fonte: Adaptado de Turban et al. (2004) 

Há de se ressaltar que, em algumas situações, ocorre também um fluxo de 

materiais no sentido inverso ao tradicional. Nesse caso, trata-se da chamada 

logística reversa, que ocorre quando uma empresa usa materiais reciclados como 

matéria-prima, trabalha com embalagens retornáveis ou, de modo indesejado, 

quando o produto fornecido pela empresa aos seus clientes apresenta algum defeito 

e precisa retornar ao fabricante. 

Apresentando uma visão mais entendida, Mentzer et al. (2001) consideram que 
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(third party logistics supplier), as instituições financeiras e empresas de pesquisa de 

marketing, que provêm informações sobre previsão de demanda.  

Independentemente dos tipos de componentes que formam a cadeia de 

suprimento e de como ocorrem os diversos fluxos na cadeia, toda cadeia de 

suprimento deve possuir objetivos que sejam comuns a todos seus elementos. Na 

análise de Chopra e Meindl (2004), o objetivo de toda cadeia de suprimento é 

maximizar o valor global gerado, sendo este valor a diferença entre o valor do 

produto final para o cliente e o esforço realizado pela cadeia de suprimento para 

atender ao seu pedido. Para a maioria das cadeias de suprimento comerciais, o 

valor estará fortemente ligado à lucratividade da cadeia de suprimento, que é a 

diferença entre a receita gerada pelo cliente e o custo total no decorrer da cadeia. 

Assim sendo, o sucesso da cadeia de suprimento deve ser medido em termos da 

lucratividade da cadeia inteira, e não com base nos lucros de um estágio isolado.  

Observa-se que, geralmente, para que uma empresa passe a perceber a 

importância de se ter uma visão geral da cadeia de suprimento da qual ela faz parte, 

bem como da necessidade de se buscar o máximo de integração entre os diversos 

membros da cadeia, a organização anteriormente tem de visualizar internamente os 

ganhos obtidos pela integração de suas diversas funções, o que muitas vezes é 

conseguido com processos de reestruturação. 

Na visão de Cigolini, Cozzi e Perona (2004), as companhias que passam por 

reestruturação de processos tipicamente iniciam focando objetivos econômicos de 

curto prazo, buscando o corte de custos e dando grande importância aos fluxos de 

produtos e a práticas de gestão orientadas a processos. Nesse estágio, as empresas 

reduzem o número de funções administrativas e encorajam a troca de informações 

entre departamentos. Finalmente, o escopo de integração é estendido além das 

fronteiras da organização para incluir fornecedores e clientes, criando então redes 

de empresas baseadas em parcerias de longo prazo. Percebe-se que, nesse 

momento, passa-se a ter uma visão de cadeia de suprimento. 

O gerenciamento da cadeia de suprimento bem sucedido exige diversas 

decisões relacionadas ao fluxo de informações, de produtos e de recursos 

financeiros. Essas decisões constituem as fases de decisão da cadeia de 

suprimento, as quais se encaixam em três categorias (CHOPRA; MEINDL, 2004): 
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I. Estratégia ou projeto da cadeia de suprimento: Durante essa fase decide-se 

como estruturar a cadeia de suprimento, qual será a configuração da cadeia e 

que processos cada estágio deverá desempenhar. As decisões tomadas 

durante essa fase são decisões estratégicas, incluindo local, capacidade de 

produção e das instalações para armazenagem, produtos a serem fabricados 

ou estocados em diversos locais, meios de transporte a serem disponibilizados 

de acordo com os diferentes turnos de expedição e o tipo de sistema de 

informação que será adotado. 

II. Planejamento da cadeia de suprimento: Nessa fase define-se um conjunto de 

políticas operacionais que lideram as operações de curto prazo. O 

planejamento inclui decisões sobre quais mercados deverão ser supridos e de 

que locais, sobre a construção dos estoques, terceirização, as políticas de 

reabastecimento e estocagem a serem seguidas, as políticas que serão 

desempenhadas em relação a locais de reserva, no caso de incapacidade de 

atender a um pedido, e a periodicidade e dimensão das campanhas de 

marketing. 

III. Operação da cadeia de suprimento: Durante essa fase são tomadas decisões 

sobre pedidos individuais de clientes; as empresas distribuem os pedidos 

individuais para estoque ou produção, determinam a data em que o pedido 

deverá ser atendido, geram inventários nos depósitos, adaptam o pedido a um 

meio de transporte ou expedição apropriados, organizam as entregas dos 

meios de transporte e encaminham os pedidos de reabastecimento. 

Segundo Chopra e Meindl (2004), o projeto, o planejamento e a operação da 

cadeia de suprimento exercem um grande impacto na lucratividade e no sucesso da 

cadeia como um todo. Muitos modelos analíticos e numéricos têm sido propostos 

para tratar dados relacionados com decisões operacionais e de projeto. Entretanto, 

modelos para decisões estratégicas, que necessitam de uma visão completa da 

cadeia de suprimento, são escassos.  

Com relação à estratégia ou projeto da cadeia de suprimento, Chopra e Meindl 

(2004) destacam que inclui decisões a respeito de estoques, transporte, instalações 

para as operações e fluxos de informações na cadeia de suprimento, devendo-se 

sempre buscar o alinhamento dessa estratégia com a estratégia competitiva da 

organização. Para alcançar o alinhamento estratégico, a empresa deve garantir que 
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suas habilidades na cadeia de suprimento apóiem sua habilidade de satisfazer aos 

clientes-alvo. O alinhamento estratégico leva à definição de que tipo de cadeia de 

suprimento deve ser buscada, entre duas situações extremas: (i) cadeia de 

suprimento eficiente e; (ii) cadeia de suprimento responsiva. O quadro 2.1 apresenta 

as principais características desses dois tipos de cadeia de suprimento: 

Características Cadeia de Suprimento 
Eficiente 

Cadeia de Suprimento 
Responsiva 

Objetivo principal Suprir a demanda com o menor 
custo 

Atender à demanda 
rapidamente 

Estratégia de criação do 
produto 

Maximizar o desempenho com 
um custo mínimo por produto 

Criar modularidade que permita 
o adiamento da diferenciação 
do produto 

Estratégia de preços Margens baixas porque o preço 
é o impulsionador do cliente 

Margens mais baixas já que o 
preço não é o impulsionador do 
cliente 

Estratégia de fabricação Reduzir os custos através de 
alta utilização 

Manter flexibilidade na 
capacidade para atender à 
demanda inesperada 

Estratégia de estoques Minimizar os estoques para 
reduzir os custos 

Manter estoques reguladores 
para atender à demanda 
inesperada 

Estratégia de lead time Reduzi-los sem sacrificar os 
custos 

Reduzi-lo agressivamente 
mesmo que os custos sejam 
altos 

Estratégia para fornecedores Selecioná-los baseando-se em 
custo e qualidade 

Selecioná-los baseando-se na 
velocidade, flexibilidade e 
qualidade 

Estratégias de transportes Contar com meios de 
transporte mais baratos 

Contar com meios de 
transporte mais responsivos 

Quadro 2.1 - Comparação entre cadeias de suprimento eficientes e responsivas 
Fonte: Chopra e Meindl (2004) 

As cadeias de suprimento responsivas são adequadas a produtos inovadores e 

com demanda volátil, enfatizando altos níveis de serviço ao consumidor. Há 

necessidade de agilidade no ciclo de planejamento das atividades da cadeia de 

suprimento, a fim de compor variedade de produtos para atender à demanda 

explicitada. A base do relacionamento com fornecedores é constituída pelos 

atributos de flexibilidade e velocidade na montagem final do produto (ASSUMPÇÃO, 

2003).  

Sabe-se que a agregação de valor ao longo da cadeia de suprimento e, 

consequentemente, o aumento da lucratividade da cadeia como um todo é elemento 

essencial para a competitividade de todos os seus componentes. Entretanto, 

diversos problemas inerentes às cadeias de suprimento podem constituir barreiras 

para que os objetivos traçados sejam alcançados. 
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De acordo com Turban et al (2004), os problemas ao longo da cadeia de 

suprimento procedem em geral de duas fontes: 1) as incertezas; 2) a necessidade 

de coordenar diversas atividades, unidades internas e parceiros de negócio. Com 

relação ao primeiro problema, uma fonte importante de incertezas na cadeia de 

suprimento é a previsão de demanda, que está sujeita à influência de fatores como 

concorrência, preços, condições climáticas, entre outros. Além das incertezas 

relacionadas à demanda, existem também as incertezas relacionadas ao 

fornecimento, tais como atraso na entrega, problemas de qualidade nos insumos e 

outras.  

Uma das consequências mais persistentes e comuns relacionada a problemas 

na cadeia de suprimentos é o chamado efeito chicote, que surge quando as 

diversas etapas de atendimento dos pedidos são cumpridas erraticamente para cima 

ou para baixo, ao longo da cadeia de suprimento (LEE et al., 1997, apud TURBAN et 

al., 2004). A distorção na informação é algo extremamente delicado em termos de 

deficiência operacional, estoques exagerados, congestionamento no atendimento ao 

consumidor, prejuízos financeiros, expedição deficiente de mercadorias e 

desorganização na programação da produção. 

Para minimizar os efeitos da incerteza e dos erros relacionados à previsão da 

demanda, uma peça-chave é o compartilhamento de informações ao longo da 

cadeia de suprimento. Power (2005) afirma que o acesso a e a gestão da informação 

são críticos para minimizar a ocorrência de problemas como o efeito chicote.  

Uma boa coordenação proporciona um fluxo normal e sem atrasos dos 

materiais a partir dos fornecedores até fabricantes e clientes, permitindo trabalhar 

com estoques baixos e custos reduzidos (TURBAN et al., 2004). É indispensável 

haver um sistema funcional de comunicação entre os parceiros de negócios. O fluxo 

dinâmico de informação entre os elos das cadeias de suprimentos aumenta 

consideravelmente a sua eficiência. 

Sabendo-se dos potenciais problemas que ocorrem nas cadeias de suprimento 

e das suas possíveis soluções, percebe-se a importância de se avaliar os tipos de 

relacionamentos presentes numa cadeia de suprimento, bem com se buscar uma 

efetiva gestão da cadeia de suprimentos. 
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2.3 RELAÇÕES INTER-ORGANIZACIONAIS NA CADEIA DE SUPRIMENTO 

Quando se busca compreender, entre outras questões, como as relações na 

cadeia de suprimento contribuem para a obtenção de vantagem competitiva 

sustentável, entende-se que é pertinente qualificar, a partir da visão de alguns 

autores, os diferentes tipos de relacionamentos interfirmas que podem ocorrer no 

âmbito da cadeia de suprimento. 

Uma das mais importantes contribuições para a compreensão das diferentes 

estruturas de relações inter-organizacionais foi introduzida pela teoria dos custos de 

transação (WILLIAMSON, 1975, 1989), que considera como unidade de análise 

relevante para os estudos organizacionais as transações entre firmas. A teoria dos 

custos de transação (TCT) tem como fundamentos básicos a atuação dos agentes 

econômicos de acordo com seus interesses particulares, a existência de 

oportunismo, malícia e desonestidade nas relações, bem como a racionalidade 

limitada dos indivíduos. Ademais, Williamson (1989) considera que a dimensão mais 

decisiva para a descrição das transações é a especificidade dos ativos nelas 

envolvidas. De início, a TCT levantou os principais aspectos positivos e negativos da 

realização das transações no mercado ou pela própria firma (hierarquia), tendo como 

referência os custos de transação associados a cada uma das alternativas, 

consideradas, então, como dicotômicas.  

Williamson (1989) considera que o propósito principal e o resultado que se 

busca nas instituições econômicas do capitalismo é o de economizar os custos de 

transação. Os custos de transação constituem aqueles necessários ao 

estabelecimento de salvaguardas, incluindo custos de negociação, custos de união, 

custos de monitoramento e custos de coerção (HILL, 1990). 

A economia dos custos de transação argumenta que a governança das 

relações contratuais se efetua primordialmente através das instituições privadas, e 

não através do centralismo legal. Embora se reconheça a importância do 

alinhamento dos incentivos ex ante, a atenção primordial se concentra nas 

instituições do contrato ex post (WILLIAMSON, 1989). 

Considerando a definição dos custos de transação supracitada, bem como a 

característica de se considerar tanto os aspectos ex ante, como os aspectos ex post 

que governam uma transação, torna-se relevante fazer uma diferenciação entre os 

custos de transação ex ante e ex post. Segundo Williamson (1989), os custos de 
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transação ex ante são aqueles relacionados à redação, negociação e salvaguardas 

de um acordo. Já os custos ex post são aqueles que ocorrem quando há 

necessidade de correção e/ou renegociação dos contratos, tendo em vista possíveis 

desvios de alguma das partes envolvidas na transação em relação aos acertos 

preestabelecidos (ex ante). 

Tendo em vista a visão dicotômica entre mercado e hierarquia, postulada 

inicialmente pela teoria dos custos de transação, surgiram algumas críticas, tais 

como as elaboradas por Hill (1990), que considera que a TCT foi negligente em 

relação às implicações que um contexto ampliado tem sobre os riscos do 

oportunismo, que constitui um elemento chave, assim como a racionalidade limitada 

e a especificidade dos ativos, para os pressupostos da TCT. Hill (1990) inclui no 

chamado contexto ampliado: (a) o contexto social dentro do qual as transações 

econômicas são realizadas e; (b) o mecanismo denominado “mão invisível do 

mercado”. Nessa perspectiva, ao longo do tempo a “mão invisível do mercado” 

favorece os atores que tendem a atuar de forma cooperativa, em vez de 

oportunística. Desse modo, quando o estado de equilíbrio competitivo é atingido, a 

população de atores econômicos (que estão envolvidos em transações) contém 

somente aqueles cujos repertórios de comportamento são marcados pela 

cooperação. Assim sendo, a reputação torna-se uma característica importante para 

os atores econômicos. 

Ciente das limitações presentes nas suas primeiras publicações acerca da 

teoria dos custos de transação, Williamson (1991) relata que, em regimes nos quais 

os efeitos da reputação interfirmas são altamente aperfeiçoados, a solução 

dicotômica entre mercado e hierarquia não é suficiente. Então, Williamson (1991) 

apresenta a estrutura de governança híbrida, que possui características 

intermediárias entre os pólos mercado e hierarquia. Ademais, Williamson (1991) 

ressalta que as características que devem ser levadas em consideração para a 

caracterização das diferentes estruturas de governança são o regime de contrato 

(contract law), o mecanismo de adaptabilidade (autonomia, coordenação) e os 

instrumentos de incentivo e controle das transações. 

Corroborando a sua intenção de absorver algumas das críticas dirigidas aos 

seus trabalhos anteriores, Williamson (2002) reconhece a existência de uma 

transformação fundamental ocorrida nas transações econômicas. Essa 

transformação fundamental refere-se às seguintes mudanças no padrão das 
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transações: (i) diminuição do número de fornecedores com os quais uma empresa 

realiza suas transações no mercado; (ii) as transações genéricas (compradores e 

vendedores anônimos) dão lugar às transações em que a identidade das partes 

importa, nas quais a continuidade da relação possui consequências de custo 

significativas. Desse modo, as transações nas quais há uma condição de 

dependência bilateral são aquelas para as quais a transformação fundamental 

ocorreu, sendo que um fator chave a ser analisados nessas transações é se estão 

presentes investimentos em ativos específicos.  

Para dar conta da transformação fundamental ocorrida, os estudos acerca dos 

possíveis modos de se estruturar as transações das firmas evoluíram, dando origem 

a um campo de estudo denominado por WILLIAMSON (2005) como Economia da 

Governança. Em contraste com a lente ortodoxa da escolha (preços e saída, 

fornecimento e demanda), a economia da governança é uma lente da construção de 

contratos (WILLIAMSON, 2005). Para a economia da governança, a transação 

constitui a unidade básica de análise, a qual possui três princípios: conflito, 

mutualidade e ordem. A governança é o meio pelo qual se introduz ordem, através 

do qual são mitigados os conflitos e obtidos ganhos mútuos entre as partes que 

realizam a transação. 

De acordo com WILLIAMSON (2005), a economia da governança faz a 

distinção entre três estruturas de governança básicas: mercados clássicos (trocas 

simples em mercados spot), estruturas híbridas (contratos de longo prazo) e 

hierarquias. As características-chaves da governança (intensidade de incentivos 

diferenciais, controle administrativo e regime de contrato) são postuladas para variar 

de forma consistente entre modos alternativos. Diferentes combinações de atributos 

trazem forças e fraquezas adaptativas distintas. O quadro 2.2 apresenta as 

principais características das diferentes estruturas de governança apresentadas por 

Williamson (1991): 

Estrutura de 
Governança 

Intensidade de 
Incentivos 

Controle 
Administrativo 

Regime de 
Contrato 

Observações 

Mercado Alta Baixo Regras legais Favorece a adaptação, 
dificulta a cooperação 

Híbrida Média Médio Compromisso Favorece relações de 
longo prazo entre as 
firmas 

Hierarquia Baixa Alto Contrato de 
trabalho 

Dificulta a adaptação, 
favorece a cooperação 

Quadro 2.2 - Principais características das diferentes estruturas de governança  
Fonte: Adaptado de Williamson (1991) 
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De forma resumida, a estrutura de governança híbrida é caracterizada por 

incentivos parciais, um grau intermediário de aparato administrativo, exibe 

adaptações parciais de ambos os tipos (adaptação e cooperação) e funciona bem 

com um regime de contrato semi-legalista. Quando comparada com as estruturas de 

mercado e de hierarquia, que constituem regimes diametralmente opostos, a forma 

híbrida é localizada entre essas duas formas, em todas as características 

supracitadas (WILLIAMSON, 1991). Quando comparada com o mercado, a estrutura 

híbrida sacrifica os incentivos em favor de uma superior coordenação entre as 

partes. Quando comparada com a hierarquia, a estrutura híbrida sacrifica a 

cooperação em favor de uma maior intensidade de incentivos. 

Apesar da teoria dos custos de transação e a economia da governança 

estarem interessadas principalmente na governança das relações contratuais, 

Williamson (1996) ressalta que a governança não opera de modo isolado. A eficácia 

comparativa dos modos alternativos de governança varia com o ambiente 

institucional, por um lado, e com os atributos dos atores econômicos, por outro lado. 

Assim sendo, a definição da estrutura de governança mais apropriada para uma 

transação específica da firma deve considerar as características inerentes ao 

ambiente institucional no qual a transação deve ocorrer. 

A estrutura de governança híbrida é, em algumas situações, considerada uma 

das formas de estruturação das redes de relações inter-organizacionais. Para 

Thorelli (1986) o termo redes se refere a duas ou mais organizações envolvidas em 

relacionamentos de longo prazo. A rede pode ser vista como uma alternativa para a 

integração vertical (hierarquia) e para a diversificação (mercado). O engajamento em 

uma rede pode reduzir os riscos relativos a ambas as situações, participação em 

mercados spot e total integração. 

Uma argumentação adicional relacionada aos relacionamentos inter-

organizacionais e às suas formações é apresentada por Oliver (1990), que conceitua 

os relacionamentos inter-organizacionais (RIOs) como as transações, fluxos e 

ligações relativamente duradouras (ou permanentes) entre uma organização e uma 

ou mais organizações de seu ambiente. As condições sob as quais se formam os 

relacionamentos referem-se aos fatores ambientais e inter-organizacionais que 

aumentam a probabilidade de que diferentes contingências causem a ocorrência dos 

RIOs. Existem seis contingências críticas que influenciam a formação de diferentes 

tipos de RIOs (OLIVER, 1990):     



 70

� Necessidade: Uma organização frequentemente estabelece ligações ou trocas 

com outras organizações de modo a receber amparo legal ou requerimentos 

regulatórios, como, por exemplo, para se adequar a mudanças na legislação ou a 

exigências das agências governamentais reguladoras; 

� Assimetria: Essa contingência refere-se à formação de relacionamentos 

estimulada pelo potencial de se exercer poder ou controle sobre outra 

organização; 

� Reciprocidade: A formação de RIOs baseada em reciprocidade é motivada pela 

busca de cooperação, colaboração e coordenação entre organizações, em vez 

de dominação, poder e controle, de modo a atingir objetivos ou interesses 

mútuos; 

� Eficiência: A formação do relacionamento realiza-se no intuito de se buscar a 

melhoria da eficiência organizacional. Esse é o principal argumento da teoria dos 

custos de transação para a formação de RIOs; 

� Estabilidade: A formação do relacionamento ocorre como uma resposta 

adaptativa à incerteza ambiental, a qual, por sua vez, pode ser ocasionada pela 

escassez de recursos ou pela falta de conhecimento perfeito acerca das 

flutuações ambientais, entre outros motivos; 

� Legitimidade: Os relacionamentos são formados para que as organizações 

envolvidas nestes possam demonstrar ou melhorar suas reputações, imagens, 

prestígios ou congruências às normas prevalecentes no ambiente institucional.   

Entre as seis contingências destacadas por Oliver (1990), apenas a 

necessidade leva a uma decisão para a formação de RIOs que não pode ser 

considerada como voluntária, tendo em vista o seu alinhamento com o atendimento 

a questões legais. Ademais, essas contingências podem interagir ou ocorrerem de 

forma concorrente, ou seja, simultaneamente. 

Voltando-se à questão das três estruturas de governança preconizadas por 

Williamson (1991), percebe-se que a estrutura de governança híbrida, que ressalta o 

papel do comprometimento entre as firmas que realizam a transação, bem como 

pressupõe o estabelecimento de relacionamentos de longo prazo, possui algumas 

características condizentes com a tipologia de relacionamentos inter-organizacionais 

que vieram à tona a partir de estudos realizados na indústria automobilística 

japonesa, os quais têm sido alvo de um grande número de investigações empíricas, 
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sendo comumente denominados relacionamentos colaborativos ou em regime de 

parceria, embora muitos dos atributos desse tipo de relacionamento, especialmente 

a confiança dos parceiros com os quais são realizadas as transações, não estejam 

contemplados nos trabalhos de Williamson (1975, 1989, 1991, 1996, 2002, 2005). 

Devido ao crescente entendimento da importância da confiança para o 

estabelecimento e a manutenção de relacionamentos interfirmas duradouros, o 

papel deste construto nas transações interfirmas tem sido destacado por autores das 

diversas correntes de teorias organizacionais, tanto aqueles de visão mais 

economicista, como aqueles de visão mais sociológica. 

Barney e Hansen (1994), por exemplo, avaliam o papel da confiança entre os 

parceiros de uma transação como fonte de vantagem competitiva. Para tal, adotam o 

conceito de confiança como uma crença mútua de que nenhuma das partes de uma 

transação explorará as possíveis vulnerabilidades da outra parte. Já Uzzi (1997) 

visualiza a confiança expressa como uma crença que um parceiro de troca não age 

com interesse próprio e operaria não como um risco calculado, mas de modo 

heurístico. Os dois conceitos apresentados, apesar de possuírem certa similaridade, 

são diferentes, já que Barney e Hansen (1994) consideram a confiança como algo 

que emerge porque atores racionais, pensando no interesse próprio, não devem se 

comportar de modo oportunista, tanto por razões econômicas, como por razões 

sociais.  

Uma consideração adicional importante sobre a confiança é a visão de Barney 

e Hansen (1994), de que a confiança que emerge entre as partes de uma troca em 

que existem mecanismos sociais de governança, é a mesma que emerge quando 

apenas dispositivos econômicos de governança estão presentes. Em ambos os 

casos, a confiança emerge porque atores racionais, pensando no interesse próprio, 

acreditam que não devem se comportar de modo oportunista, tanto por razões 

econômicas, como por razões sociais. Entre os denominados dispositivos 

econômicos de governança, estão os mecanismos de mercado, que incluem a 

reputação.  

A reputação, por sua vez, é considerada por Hill (1990) como uma 

característica importante para os atores econômicos, que pode influenciar o modo 

como são estruturadas as relações inter-organizacionais. 

De acordo com Johnston et al. (2002), a confiança não é simplesmente um 

insumo para um relacionamento, mas sim representa tanto uma pré-condição, como 
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um resultado do desenvolvimento de um relacionamento. Então, os arranjos 

cooperativos levam a esforços bem sucedidos que edificam a confiança, entretanto, 

a maioria das firmas poderia não empreender esses esforços sem que houvesse 

inicialmente um nível mínimo de confiança. 

Assim sendo, em linhas gerais, é importante destacar em relação à confiança 

que, para os autores com visão economicista, a confiança estabelecida entre firmas 

que realizam transações no mercado é destacada como algo que surge a partir de 

escolhas racionais daqueles que participam da transação, enquanto que, para os 

autores com visão mais sociológica ou comportamental, a confiança está mais 

atrelada a questões culturais, de princípios, valores e laços sociais preexistentes 

entre os atores que participam das transações. Considerando-se o exposto, vale 

ressaltar que, no presente trabalho, não se tem como objetivo discutir com maior 

propriedade as características ou tipos de confianças que emergem nas relações 

inter-organizacionais, mas sim considerar a confiança como algo que pode 

influenciar a natureza dos relacionamentos inter-organizacionais que são 

estabelecidos numa cadeia de suprimento, juntamente com outros elementos 

relevantes para tal. 

Uma característica chave dos relacionamentos interfirmas que influencia a 

estrutura de governança e os tipos de relações existentes é a especificidade dos 

ativos. Segundo Williamson (1991) a especificidade dos ativos refere-se ao grau pelo 

qual um ativo pode ser preparado para usos alternativos e por usuários alternativos, 

sem sacrificar o seu valor produtivo. As distinções que podem ser feitas em relação 

à especificidade de ativos podem ser de seis tipos: especificidade de localização 

(site), especificidade de ativos físicos, especificidade de ativos humanos, capital de 

marca registrada, ativos dedicados (feito a partir do pedido de um cliente específico) 

e especificidade temporal. A especificidade de ativos, especialmente nas cinco 

primeiras formas citadas, cria dependência bilateral e adiciona riscos contratuais, 

fazendo com que os custos de transação de todas as formas de governança 

aumentem (WILLIAMSON, 1991). A especificidade de ativos tem representado um 

papel central nos trabalhos conceituais e empíricos da economia dos custos de 

transação.  

Sobre os investimentos em ativos específicos, Handfield e Bechtel (2002) 

acrescentam que tais investimentos são não transferíveis e seus benefícios são 

irrecuperáveis para a firma que os efetua, caso o relacionamento seja 
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prematuramente dissolvido. Quando executados de forma apropriada, esses 

investimentos permitem uma integração mais estreita, uma melhoria da 

comunicação e o alinhamento entre os parceiros de uma cadeia de suprimento. 

Observa-se que a adoção de diferentes tipos de relacionamentos entre firmas 

de uma cadeia de suprimento constitui um elemento diretamente relacionado com as 

diferenças de performance entre empresas. Na visão de Dyer (1996), uma 

importante dimensão sobre a qual as firmas diferem é a extensão da especialização 

inter-organizacional. A performance de uma firma está ligada à extensão pela qual 

ela e seus fornecedores realizam investimentos em ativos específicos, sejam estes 

ativos físicos, humanos ou de localização (site). As firmas podem obter vantagem 

competitiva quando elas desenvolvem uma rede de produção fortemente integrada, 

caracterizada por um alto grau de especialização inter-firmas. Uma firma pode 

buscar vantagens de eficiência criando ativos que são especializados em conjunção 

com os ativos de um parceiro de negócios (DYER, 1996). Embora Dyer (1996) 

considere a especificidade de ativos um elemento central para a análise de 

relacionamentos interfirmas, corroborando com os pressupostos de Williamson 

(1991), esses dois autores discordam em um ponto chave: enquanto Williamson 

(1991) relata que o aumento na especificidade de ativos de uma relação inter-

organizacional leva a um aumento dos custos de transação, Dyer (1996) acredita 

que a especificidade de ativos leva a uma diminuição dos custos de transação. No 

tópico 2.5 essa discordância é discutida com maior propriedade. 

Um argumento chave defendido por Dyer, Cho e Chu (1998) é de que as firmas 

devem pensar de modo estratégico as suas relações na cadeia de suprimento, 

especialmente no que diz respeito à gestão de fornecedores, de modo a não ter uma 

estratégia única. Cada fornecedor deve ser analisado estrategicamente para se 

determinar a extensão pela qual o produto do fornecedor contribui para as 

competências chaves e a vantagem competitiva da firma compradora. A habilidade 

de uma empresa para segmentar de forma estratégica os fornecedores, de modo a 

obter os benefícios dos possíveis tipos de relacionamentos provê a chave para a 

vantagem competitiva futura na gestão da cadeia de suprimento. 

Assim sendo, Dyer, Cho e Chu (1998) apresentam, baseados em estudos 

realizados na indústria automobilística dos Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul, 

três possíveis regimes de relações inter-organizacionais na cadeia de suprimento, 
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com as suas características principais: regime arm’s length (mercado), regime de 

parceria e regime de quase-mercado. 

Regime arm’s length (mercado) 

Constitui uma visão tradicional, a qual advoga a minimização da dependência 

em relação aos fornecedores e a maximização do poder de barganha. Nesse 

regime, busca-se evitar qualquer forma de comprometimento (DYER; CHO; CHU, 

1998) 

De acordo com Bronzo (2004), no regime arm’s length não existem incentivos 

econômicos ou organizacionais, não há a presença de incentivos econômicos ou 

organizacionais suficientes para que a confiança entre os agentes econômicos seja 

incrementada em uma base contínua, sustentada no longo prazo. Geralmente as 

transações econômicas são acompanhadas por mecanismos mais formais de 

salvaguardas. Os objetivos do relacionamento voltam-se mais para questões de 

eficiência do que para economias de aprendizagem, tendo como reflexo a tendência 

do estabelecimento de contratos de curto prazo baseados em especificações 

detalhadas. 

Geralmente, em um regime arm’s length, o envolvimento dos fornecedores não 

é antecipado no processo de suprimento, sendo menores a frequência e o conteúdo 

da troca de informações entre os agentes, em função do baixo valor agregado ou do 

baixo conteúdo tecnológico dos bens transacionados, ou devido às situações em 

que as compras referem-se a materiais indiretos (BRONZO, 2004). 

 Regime de parceria 

O regime de parceria se contrapõe em várias características ao regime de 

arm’s length. De acordo com Dyer, Cho e Chu (1998), há nesse regime uma maior 

troca de informações e uma melhor coordenação entre tarefas interdependentes; há 

investimento em ativos dedicados ou específicos da relação; a confiança é o 

principal mecanismo de governança. 

As parcerias estratégicas são necessárias quando se trata do fornecimento de 

insumos estratégicos, ou seja, aqueles que tipicamente adicionam valor e 

representam um importante papel na diferenciação do produto final do comprador. 

As parcerias estratégicas requerem múltiplas interfaces entre funções do comprador 

e do fornecedor. Ademais, investimentos específicos da relação são necessários 

para que haja uma coordenação efetiva entre as firmas envolvidas na transação, 
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incluindo investimentos em plantas e equipamentos dedicados, pessoal dedicado e 

processos de manufatura integrados (DYER; CHO; CHU, 1998). 

Na análise de Bronzo (2004), a segmentação em regime de parceria difere do 

regime arm’s length por várias razões, entre as quais se destacam: (i) redução 

drástica do número de fornecedores e estabelecimento de contratos de prazo mais 

longo; (ii) fluxo robusto de informações estratégicas e melhor coordenação inter-

organizacional; (iii) incentivos para o incremento dos investimentos específicos em 

ativos físicos, humanos e de localização; (iv) níveis superiores de serviço em âmbito 

logístico; (v) maior velocidade no desenvolvimento de novos produtos; (vi) as 

relações de cooperação e confiança são sustentadas por mecanismos de 

governança que são capazes de conter práticas oportunistas e, ao mesmo tempo, 

reduzir os custos de transação e; (vii) contratos mais flexíveis ou com um menor 

nível de especificações. 

Regime de quase-mercado 

Segundo Dyer, Cho e Chu (1998), as empresas podem empregar os 

relacionamentos tipo arm’s length duráveis, denominados de quase-mercado, para a 

aquisição de insumos que são necessários, mas não são estratégicos. Esses 

insumos não-estratégicos geralmente diferem dos insumos estratégicos em duas 

dimensões chaves: na especificidade dos ativos (necessidade de investimentos 

específicos da relação) e no valor adicionado pelo componente. Os chamados 

insumos não-estratégicos são padronizados, o que significa um baixo grau de 

interdependência entre comprador e fornecedor, bem como pouca necessidade de 

coordenação e, consequentemente, pouca necessidade de investimentos em ativos 

específicos da relação. Ademais, o valor adicionado pelos insumos não-estratégicos 

é menor do que aquele adicionado pelos insumos estratégicos. 

Para a aquisição de insumos não-estratégicos, tradicionalmente tem 

predominado o uso do regime arm’s length. Entretanto, Dyer, Cho e Chu (1998) 

argumentam que existem três razões que diminuem a eficiência do regime arm’s 

length: 

• Os custos administrativos ou de transação associados com a gestão de um 

grande número de fornecedores tende a suplantar os benefícios; 
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• A divisão das compras entre múltiplos fornecedores reduz a habilidade 

destes para adquirir economias de escala significativas, bem como, não 

necessariamente, leva a um maior poder de barganha do comprador; 

• Pode-se gerar uma competição vigorosa entre poucos fornecedores (dois 

ou três), desde que estes sejam igualmente competentes e sejam 

gerenciados de forma hábil. 

Desse modo, o uso do regime de quase-mercado constitui uma abordagem 

superior ao regime tradicional (arm’s length), para ser utilizado na aquisição de 

insumos não-estratégicos, já que pode minimizar os custos de transação, permitir 

que os fornecedores obtenham ganhos de escala e manter uma vigorosa 

competição entre os fornecedores. 

Consoante Bronzo (2004), a tendência observada nos últimos anos, em 

diferentes países e empresas, é que as estratégias de segmentação em regime de 

quase-mercado estão substituindo, aos poucos, os regimes anteriormente regulados 

de forma exclusiva pela perspectiva de mercado (arm’s length). 

Retomando a questão da importância de se pensar de forma estratégica as 

relações na cadeia de suprimento, Dyer, Cho e Chu (1998) apresentam uma 

comparação entre os regimes de quase-mercado e de parceria, no que diz respeito 

às situações nas quais cada um dos regimes deveriam ser utilizados. Assim sendo, 

o regime de parceria tende a ser o mais indicado: 

• Em indústrias de produtos complexos, nas quais a demanda de 

complexidade aumenta o valor da coordenação efetiva entre as firmas; 

• Durante uma expansão econômica de longo prazo, na qual a escassez de 

recursos pode ser um problema e; 

• Quando o objetivo é a criação de valor de longo prazo, por exemplo, através 

da qualidade dos produtos e de novas tecnologias. 

Por outro lado, a adoção do regime de quase-mercado pode ser mais 

desejável: 

• Em indústrias que fabricam produtos simples ou indústrias com alto nível de 

padronização de componentes; 

• Em indústrias em declínio, nas quais os fornecedores possuem excessos de 

capacidade crônicos, devido às barreiras de saída e aos altos custos fixos 

e; 
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• Quando a redução de custos de curto prazo é o objetivo principal. 

Percebe-se que as nomenclaturas até então discutidas, tanto com relação às 

estruturas de governanças, como em relação aos regimes das relações inter-

organizacionais na cadeia de suprimento, foram trazidas à tona por teorias 

organizacionais de cunho mais econômico. Entretanto, alguns autores que utilizam 

em seus estudos teorias organizacionais de base sociológica também têm discutido 

os diferentes tipos de relações que podem ser estabelecidas entre os atores, 

especialmente no contexto das redes, enfocando tanto as relações entre indivíduos, 

como as relações intra-organizacionais e inter-organizacionais. No caso das 

relações inter-organizacionais, entende-se que o contexto de redes pode ser 

aplicado à cadeia de suprimento. 

Uzzi (1997), por exemplo, destaca a existência de dois possíveis tipos de laços 

entre os atores de uma rede: os laços arm’s-length (laços de mercado) e os laços 

imersos. Os laços de mercado possuem as características inerentes ao regime arm’s 

length supracitado. Já os laços imersos são caracterizados pela natureza pessoal 

dos relacionamentos de negócio, possuindo três componentes principais que 

regulam as expectativas e comportamentos dos parceiros de troca: confiança, 

transferência de informações essenciais e arranjos conjuntos para solução de 

problemas. A troca de informações em relacionamentos imersos é mais privada e 

tácita do que os dados de preço e quantidade trocados comumente através de laços 

de mercado. Os arranjos conjuntos para solução de problemas melhoram as reações 

das organizações pela redução dos erros de produção e do número de ciclos de 

desenvolvimento. Eles substituem a reação simplista “saia ou permaneça” do 

mercado e beneficiam a rede, porque o trabalho na solução de problemas promove 

a aprendizagem e a inovação (UZZI, 1997). A questão da confiança já foi discutida 

anteriormente no presente capítulo. 

Um argumento adicional importante destacado por Uzzi (1997) é de que as 

estruturas de rede que integram laços de mercado e laços imersos otimizam a 

performance organizacional potencial; estruturas de redes que compreendem 

somente laços de mercado ou laços imersos diminuem a performance 

organizacional potencial. Ou seja, do ponto de vista da organização, é importante 

que sejam mantidos mais de um tipo de regime com os componentes da cadeia de 
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suprimento com as quais esta realiza transações, o que é condizente com a visão de 

segmentação defendida por Dyer, Cho e Chu (1998). 

Essa visão da possibilidade, e até mesmo da necessidade, de se estabelecer 

tipos de relacionamentos e regimes diversificados, nas diferentes transações 

realizadas por uma organzação em sua cadeia de suprimento, mostra-se relevante, 

tendo em vista que, em muitas cadeias de suprimento, pelas características dos 

produtos transacionados e do ambiente em que estão inseridas as firmas, é muito 

difícil se estabelecer regimes de parceria.  

De acordo com Cox (2004), não existe uma maneira simples de gestão dos 

relacionamentos de negócio de um comprador que é apropriada em todas as 

circunstâncias. Os compradores necessitam de um guia de ação quando eles se 

confrontam com as circunstâncias do mundo real que ocorrem na gestão de 

suprimento e de fornecedores. Isso é chamado de apropriabilidade ou “a arte do 

possível”. Os compradores normalmente possuem certo número de opções, ao invés 

de apenas uma, quando trabalham com fornecedores. Como resultado, é crítico que 

os compradores desenvolvam a competência para selecionar sabiamente entre um 

conjunto de opções de gestão de relacionamento nas decisões de compra. 

Nos últimos anos tem se desenvolvido uma visão ortodoxa de que a maneira 

mais apropriada para os compradores gerenciarem seus relacionamentos com 

fornecedores é evitando abordagens conflitantes de curto prazo, em favor de 

relações mais transparentes, de longo prazo e colaborativas. Essas abordagens 

reforçam os benefícios de arranjos transparentes, confiáveis, de longo prazo, as 

chamadas relações “ganha-ganha” (COX, 2004). 

O que se percebe, entretanto, é que existem críticas à busca da utilização da 

abordagem supracitada por todas as empresas, em todos os relacionamentos inter-

organizacionais. Segundo Cox (2004), duas escolas de pensamento têm 

questionado o uso indiscriminado dessa abordagem pelos compradores. 

Primeiramente, existem aqueles que têm questionado se a abordagem de relações 

“ganha-ganha”, colaborativas, de longo prazo, é realmente apropriada, já que, em 

alguns setores produtivos, devido às características de incerteza e variabilidade da 

demanda e do fornecimento, não é sempre possível utilizar os pressupostos dessa 

abordagem, ao contrário do que ocorre em setores como a indústria automobilística, 

por exemplo. Nesse caso, o uso de uma abordagem mais ágil e responsiva parece 

ser a mais apropriada. 
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Por outro lado, uma segunda linha de pensamento discorda fundamentalmente 

com a análise ortodoxa da abordagem japonesa. O argumento é que, ao invés de se 

basear em confiança e equidade, com práticas colaborativas de longo prazo, as 

práticas japonesas de negócio tendem a se caracterizar por um alto nível de 

dominância dos compradores sobre os fornecedores “suplicantes”, o que caracteriza 

não uma relação baseada em confiança, mas sim baseada em puro poder (COX, 

2004).  

Considerando a questão da apropriabilidade, ou seja, a adequação do tipo de 

relacionamento entre comprador e fornecedor e as características do produto ou 

serviço transacionada e do setor no qual se realiza a transação, Cox (2004) 

apresenta quatro tipos possíveis de abordagens: 

• Seleção do fornecedor → Nesse caso, o papel essencial do comprador é 

selecionar entre fornecedores disponíveis tendo como base o melhor trade-

off percebido entre funcionalidade e custo. Dessa maneira, o comprador 

opera do modo característico do regime arm’s length, de modo reativo e não 

colaborativo com os fornecedores. O comprador transmite as 

especificações do produto ou do serviço, permitindo ao fornecedor o 

desenvolvimento de suas próprias competências comerciais e operacionais, 

sem se envolver. 

• Avaliação e negociação com fornecedor na cadeia de suprimento → Nesse 

modo de trabalho há muita similaridade com a seleção de fornecedor, 

embora com maiores custos de transação. O papel do comprador ainda é 

essencialmente reativo, com características do regime arm’s length. 

Entretanto, se gasta mais tempo e recursos na busca, seleção e negociação 

com fornecedores através da cadeia de suprimento, ao invés de apenas 

com a primeira camada de fornecedores (first tier suppliers). 

• Desenvolvimento do fornecedor → Nesse modo de trabalho o comprador 

mantém relacionamentos de longo prazo, com o comprometimento de 

prover maior transparência em relação aos seus custos, margens e técnicas 

de produção (e vice-versa), de modo a criar inovação além do que seria 

possível se o comprador simplesmente permitisse a competição baseada no 

mercado, nos moldes do regime arm’s length. Esse regime é restrito à 

primeira camada de fornecedores (first tier suppliers). 
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• Gestão da cadeia de suprimento → Pode ser entendido como a abordagem 

potencialmente mais vantajosa para ser implementada nas relações entre 

comprador e fornecedor, entretanto, é a mais difícil de se implementar na 

prática. Nesse modo de trabalho, o comprador deve se envolver de modo 

proativo no desenvolvimento dos fornecedores, não somente em relação à 

primeira camada de fornecedores, mas também em todos os estágios da 

cadeia de suprimento. Se é possível para compradores e fornecedores 

desenvolverem relacionamentos colaborativos de longo prazo, e se esses 

relacionamentos podem ser direcionados através de constante inovação 

sobre funcionalidade e custo, então essa deve ser a mais vantajosa 

proposição para os compradores do final da cadeia. 

No tópico seguinte, serão discutidos com maiores detalhes os principais 

pressupostos da gestão da cadeia de suprimento.  

Com relação à adequação do tipo de relacionamento entre comprador e 

fornecedor, é comum que sejam utilizados métodos que auxiliam a segmentação dos 

fornecedores, dentro das quatro abordagens supracitadas. Um desses métodos é a 

classificação ABC. De acordo com Francischini e Gurgel (2009), é conveniente que, 

na gestão de suprimentos, seja utilizado algum método de priorização para facilitar a 

análise, devendo-se concentrar em itens que tragam maiores benefícios para a 

organização. A classificação ABC constitui exatamente um método que tem como 

objetivo a segregação dos materiais em diferentes classes para que, a partir disso, 

possam ser definidos os aspectos gerenciais associados a cada uma dessas 

classes. A curva ABC nada mais é do que um gráfico que demonstra o resultado de 

uma classificação ABC, podendo ser utilizada, por exemplo, para mensurar o grau 

de importância de determinada matéria-prima na constituição final do produto. Do 

mesmo modo, a classificação ABC pode ser utilizada para a análise das 

importâncias relativas dos diversos fornecedores dos diferentes materiais, 

componentes e serviços para a organização.   

Finalizando seus argumentos, Cox (2004) ressalta que, para o 

desenvolvimento da apropriabilidade das relações entre compradores e 

fornecedores, além de se conhecer as quatro opções de relacionamento disponíveis 

para a gestão de fornecedores, deve-se entender também os regimes de poder 

dentro dos quais compradores e fornecedores têm para gerenciar seus 
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relacionamentos: dominância do comprador, independência, dominância do 

fornecedor e interdependência. Entretanto, apesar de considerar relevante as 

discussão sobre os regimes de poder, tendo em vista a sua influência no modo como 

são conduzidas as relações inter-organizacionais na cadeia de suprimento, não 

constitui objetivo desse trabalho aprofundar-se em suas questões.  

2.4 A GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO 

O debate acerca da cadeia de suprimento e da gestão da cadeia de suprimento 

tem assumido, ao longo dos últimos anos, um papel relevante nas discussões 

acadêmicas e de cunho prático relacionadas à gestão organizacional. De acordo 

com Cousins, Lawson e Squire (2006), nos últimos vinte anos o SCM tem recebido 

elevada atenção de estudiosos de uma variedade de disciplinas acadêmicas, que 

têm contribuído para o aprofundamento do conhecimento e do desenvolvimento 

teórico desta temática. Entretanto, parece haver pouco consenso acerca das bases 

conceituais e de metodologia de pesquisa do SCM, o que tem contribuído para a 

existência de lacunas na base de conhecimento desse campo (BURGESS; SINGH; 

KOROGLU, 2006). Desse modo, torna-se importante discutir os diversos conceitos 

presentes na literatura, buscando-se a adoção de um conceito único a ser seguido.  

A gestão da cadeia de suprimento é definida como uma filosofia integrativa 

para gerenciar o fluxo total de um canal de distribuição, do fornecedor para o usuário 

final, o que significa uma maior coordenação de processos de negócios e atividades, 

tais como a gestão de estoques, não apenas entre poucos “pares” do canal, mas 

incluindo o canal como um todo (COOPER; ELLRAM, 1993). O SCM é visto como 

um “meio termo” entre sistemas completamente integrados verticalmente e aqueles 

cujos membros do canal operam de modo completamente independente. 

Observando-se esse conceito, percebe-se a semelhança entre o conceito de SCM e 

o conceito de estrutura híbrida de Williamson (1991), assim como entre o conceito 

de SCM e algumas características das redes de relações inter-organizacionais 

(Thorelli, 1986; Grandori; Soda, 1995; Grandori, 1997). 

De acordo com Lambert, Cooper e Pagh (1998), um conceito adequado de 

gestão da cadeia de suprimento é aquele desenvolvido em 1994 e modificado em 

1998 pelos participantes do Fórum Global de Cadeia de Suprimento: SCM é a 

integração de processos chaves de negócios do usuário final até os fornecedores 
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originais, que provêem produtos, serviços e informações que adicionam valor para 

os consumidores e outros stakeholders.  

Tendo em vista as considerações supracitadas, percebe-se que as 

características inerentes à gestão da cadeia de suprimento podem ser mais 

facilmente aplicadas quando se adota uma estrutura de governança híbrida (ver 

quadro 2.2) e, da mesma forma, quando se aplica o regime de parceria nos 

relacionamentos inter-organizacionais na cadeia de suprimento. 

Na visão de Cigolini, Cozzi e Perona (2004), a gestão da cadeia de suprimento 

leva as empresas a cooperar com o objetivo comum de aumentar as vendas e a 

lucratividade de toda a cadeia, mais do que competir por uma maior fatia do 

mercado ou por um lucro específico. Uma maior aceitação desse conceito tem 

levado a mudanças significativas nas maneiras de se fazer negócio. 

Mentzer et al. (2001) examinaram o fenômeno do SCM com maior atenção, 

buscando definir claramente o termo e o conceito, de modo a identificar os fatores 

que contribuem para uma efetiva gestão da cadeia de suprimento, e sugerir como a 

adoção de uma abordagem de SCM pode afetar a estratégia corporativa e a 

performance. Assim sendo, com base nas visões de diferentes autores, as 

definições de SCM foram classificadas em três categorias: uma filosofia de gestão, a 

implementação de uma filosofia de gestão, e um conjunto de processos de gestão. 

O SCM como uma filosofia de gestão sugere que as fronteiras do SCM incluem 

não somente a logística, mas também todas as outras funções dentro da firma e da 

cadeia de suprimento que contribuem para criar valor e satisfação para o cliente. 

Esse enfoque do SCM possui as seguintes características (MENTZER et al., 2001): 

1. Utiliza uma abordagem sistêmica para a visão da cadeia como um todo, bem 

como para gerenciar os fluxos e estoques de bens do fornecedor para o 

consumidor final; 

2. Possui uma orientação estratégica voltada para esforços cooperativos para 

sincronizar e convergir as capacidades estratégicas e operacionais intra-firma 

e inter-firmas como um todo unificado e; 

3. Adota o foco no cliente para criar fontes únicas e individualizadas de valor 

para o cliente, levando à sua satisfação. 

Quando se considera o SCM como um conjunto de atividades para 

implementar uma filosofia de gestão, Mentzer et al. (2001) destacam as seguintes 

atividades como necessárias, baseando-se em trabalhos anteriores de vários 
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autores: comportamento integrado, para incorporar fornecedores e clientes; 

compartilhamento mútuo de informações; compartilhamento mútuo de riscos e 

recompensas; cooperação; o mesmo objetivo e o mesmo foco de servir o cliente; 

integração de processos e; parcerias para formar e manter relacionamentos de longo 

prazo. Por último, na abordagem do SCM como um conjunto de processos de 

gestão, Mentzer et al. (2001) citam Lambert, Stock e Ellram (1998), propondo que, 

para a implementação bem sucedida do SCM, todas as firmas de uma cadeia de 

suprimento devem adotar uma visão de processos, na qual os processos tipicamente 

chaves incluem gestão do relacionamento com clientes, gestão do serviço ao cliente, 

gestão da demanda, gestão do fluxo de manufatura, compras, desenvolvimento de 

produtos, entre outros. 

As diferentes maneiras pelas quais o SCM é conceitualmente formado foi 

também objeto de investigação de Burgess, Singh e Koroglu (2006), que 

identificaram quatro categorias diferentes: atividade (incluindo os casos em que o 

SCM foi descrito como uma função individual de um processo); processo (cadeia de 

atividades relacionadas); sistema (séries de processos relacionados; coleção de 

conceitos imprecisamente conectados; redes); e outros (um profundo nível de 

análise que inclui conceitos psicológicos, sociológicos e filosóficos). Essas quatro 

categorias podem ser vistas como uma escala que vai da perspectiva “micro” para a 

perspectiva “macro”. 

Considerando as diferentes visões supracitadas do SCM, Mentzer et al. (2001) 

chegam a uma definição bastante abrangente, na qual a gestão da cadeia de 

suprimento é considerada uma coordenação sistemática e estratégica das 

tradicionais funções dos negócios e das táticas entre essas funções, dentro de uma 

empresa particular e entre as firmas de uma cadeia de suprimento, com o propósito 

de melhorar a performance de longo prazo das firmas individuais e da cadeia de 

suprimento como um todo. É importante ressaltar que a coordenação inter-funcional 

inclui o exame dos papéis da confiança, comprometimento, risco e dependência da 

viabilidade da coordenação e do compartilhamento funcionais internos. Por outro 

lado, a coordenação inter-firmas inclui mudanças funcionais dentro da cadeia de 

suprimento, o papel dos vários tipos de provedores de serviços terceirizados, como 

os relacionamentos entre empresas devem ser gerenciados, e a viabilidade de 

diferentes estruturas de cadeia de suprimento. A figura 2.5 representa esse modelo 

de SCM. 
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Figura 2.5 - Um Modelo de Gestão da Cadeia de Suprimento 
Fonte: Adaptado de Mentzer et al. (2001). 

Analisando-se a definição supracitada e a figura 2.5, torna-se relevante tecer 

alguns comentários. Em primeiro lugar, a definição de gestão da cadeia de 

suprimento, que inicialmente era fortemente associado à função logística, apresenta 

um escopo ampliado, incluindo todas as funções intra-firmas e inter-firmas que 

contribuem para a agregação de valor ao consumidor final. Desse modo, fica claro o 

papel estratégico da gestão da cadeia de suprimento e a necessidade de 

coordenação inter-funcional e de coordenação inter-firmas. Em segundo lugar, é 

mostrado que um dos principais objetivos da gestão da cadeia de suprimento, ao 

adicionar valor ao cliente e satisfazê-lo, é propiciar vantagem competitiva das firmas 

individuais e da cadeia como um todo. Assim sendo, ressalta-se a necessidade de 

se estabelecer ligações entre teorias sobre vantagem competitiva e SCM, o que 

constitui um dos objetivos desse trabalho, com o uso da visão relacional. Por último, 

o modelo apresenta também uma visão ampliada da cadeia de suprimento, 

ressaltando a importância de se visualizar o ambiente competitivo global, do papel 

dos provedores de serviços terceirizados, e da estruturação de relacionamentos 

inter-organizacionais condizentes com as necessidades e objetivos da cadeia de 

suprimento.  
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Quando se pretende avançar na construção da base conceitual de um campo 

de estudo, é importante que os diferentes conceitos sejam agrupados em construtos. 

Segundo Cooper e Schindler (2003, p. 53), “em pesquisa na área de ciências 

sociais, um construto é uma imagem ou idéia inventada especificamente para uma 

determinada pesquisa e/ou criação de teoria”. Os construtos são construídos ao se 

combinar os conceitos mais simples, especialmente quando a idéia ou imagem que 

se pretende transmitir não está diretamente sujeita à observação (COOPER; 

SCHINDLER, 2003).     

Sabendo-se da variedade de conceitos e abordagens associadas à gestão da 

cadeia de suprimento, parece evidente a necessidade de se definir construtos, que 

permitam, por conseguinte, a definição de variáveis associadas aos principais 

pressupostos do SCM. Na análise de Burgess, Singh e Koroglu (2006), para o 

campo de estudo do SCM, não parece haver um consenso em relação a um 

conjunto de construtos comuns. 

Nesse sentido, Chen e Paulraj (2004) desenvolveram um modelo de pesquisa 

para o SCM, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de construtos de 

SCM, a partir de um conjunto inicial de medidas operacionais. A figura 2.6 apresenta 

o referido modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Um Modelo de Pesquisa de Gestão da Cadeia de Suprimento 
Fonte: Adaptado de Chen e Paulraj (2004). 

O modelo apresentado na figura 2.6 considera como antecedentes críticos à 

gestão da cadeia de suprimento os seguintes construtos (CHEN; PAULRAJ, 2004): 
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• Incerteza ambiental → Construto formulado com base na incerteza do 

fornecimento (atendimento às necessidades, entrega de produtos com 

qualidade), incerteza da demanda (variações na demanda, variações nas 

necessidades de fornecimento) e incerteza da tecnologia (velocidade da 

mudança tecnológica, impacto das mudanças tecnológicas na 

competitividade); 

• Foco no cliente → Construto formulado com base na importância dada 

para os clientes na execução do planejamento estratégico, iniciativas de 

qualidade, customização de produtos e responsabilidade; 

• Suporte da alta gestão → Construto caracterizado em termos do tempo e 

dos recursos com os quais a alta gestão contribui para a compra 

estratégica e desenvolvimento dos relacionamentos com os fornecedores; 

• Prioridades competitivas → Construto formulado com base nos critérios 

competitivos: qualidade, flexibilidade, inovação, velocidade, tempo e 

fidelidade; 

• Compra estratégica → Construto que inclui a proatividade da função 

compra, a sua contribuição para o sucesso da firma e a gestão estratégica 

dos relacionamentos com os fornecedores; 

• Tecnologia da informação → Os indicadores desse construto são 

conceitualizados para denotar a presença de transações eletrônicas e 

comunicação de várias formas entre os parceiros da cadeia de suprimento.  

Esses antecedentes críticos influenciam a adoção ou não dos pressupostos da 

gestão da cadeia de suprimento, os quais, por sua vez, estão diretamente 

relacionados a como se estrutura a cadeia de suprimento, como se dá a integração 

logística entre as firmas e quais as características dos relacionamentos entre 

comprador e fornecedor (díade). Consoante Chen e Paulraj (2004), o construto 

estrutura da rede de suprimento reflete uma relação estrutural entre os membros da 

cadeia de suprimento não baseada em poder, com grande coordenação inter-firmas 

e com a presença de sistemas sociais informais que se formam a partir da rede de 

relações. Já o construto integração logística pressupõe a integração da função 

logística dos vários parceiros da cadeia de suprimento. 

Tendo em vista o papel da tecnologia da informação como antecedente crítico 

para a adoção do SCM, torna-se importante destacar algumas ferramentas de TI que 
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têm sido utilizadas pelas empresas e tornado-se fundamentais para a consolidação 

do papel relevante da TI, entre as quais se destacam os sistemas de planejamento 

das necessidades de materiais (MRP – Materials Requirement Planning), a troca 

eletrônica de informações (EDI – Electronic Data Interchange) e o estoque 

gerenciado pelo fornecedor (VMI – Vendor Management Inventory). 

O sistema MRP permite que as empresas calculem quanto de cada tipo de 

material é necessário e em que momento, utilizando para tal os pedidos existentes 

em carteira ou as previsões de demanda dos produtos. A partir dessas informações, 

o MRP necessita também do plano mestre de produção, da lista de materiais (ficha 

técnica do produto), das informações relativas ao estoque de produtos, 

componentes e materiais, bem como dos lead times de compra e fabricação, para 

que seja possível calcular as necessidades líquidas de cada um dos materiais que 

compõem o produto (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

De acordo com Ballou (2006), o EDI configura-se como um link eletrônico 

exclusivo entre os computadores de compradores e vendedores, constituindo uma 

comunicação segura, mas que exige equipamento e acesso a linhas de transmissão 

exclusivas. 

Segundo Chopra e Meindl (2003), com o uso do VMI, os fornecedores ficam 

responsáveis por todas as decisões acerca dos estoques de produtos do comprador, 

assumindo o controle da decisão de ressuprimento. Para tal, o comprador necessita 

compartilhar informações sobre a demanda de seus produtos com os fornecedores. 

Observa-se que o principal elemento utilizado por Chen e Paulraj (2004) para 

caracterizar o SCM é constituído pelas relações entre compradores e fornecedores 

que, por sua vez, podem ser representadas por cinco construtos: 

• Redução da base de fornecedores → Esse construto inclui indicadores 

relacionados à quantidade (reduzida) de fornecedores; 

• Relações de longo prazo → Construto operacionalizado para envolver as 

iniciativas tomadas pelas firmas compradoras para encorajar o 

estabelecimento de relacionamentos de longo prazo com os fornecedores; 

• Comunicação → Esse construto pressupõe fluxos de comunicação e 

interação nos dois sentidos entre compradores e fornecedores; 
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• Equipes inter-funcionais → Construto operacionalizado para definir os 

esforços realizados para utilizar equipes do comprador envolvidas com o 

fornecedor; 

• Envolvimento do fornecedor → Construto baseado no envolvimento do 

fornecedor nos processos de projeto e planejamento. 

Por último, o modelo apresentado por Chen e Paulraj (2004) considera que a 

adoção dos pressupostos do SCM supracitados tem impacto nas performances do 

fornecedor e do comprador. Os construtos relacionados à performance consideram a 

performance operacional do fornecedor, medida em termos de qualidade, custo, 

velocidade, entrega e rapidez de resposta; a performance operacional do 

comprador, especialmente com relação à performance baseada em tempo, que 

possui como dimensões-chaves a velocidade de entrega, o tempo para 

desenvolvimento de produtos, a confiabilidade do produto e o lead time de produção; 

e a performance financeira do comprador, cujos indicadores podem ser o retorno 

sobre o investimento, o lucro, o valor presente e a renda líquida. 

Percebe-se que o modelo apresentado por Chen e Paulraj (2004) apresenta 

uma rica contribuição para a operacionalização e a medição de diversos aspectos 

inerentes ao SCM, a partir da utilização das diversas variáveis introduzidas para a 

medição dos constructos. Entretanto, esse modelo utiliza como unidade de análise a 

díade entre comprador (firma focal) e seus fornecedores de 1ª camada. Esse modelo 

poderia ter sua unidade de análise entendida, a partir da incorporação, pelo menos, 

dos clientes da firma focal, que também constitui uma díade, na unidade de análise. 

Considerando que há uma ausência de consenso com relação a um conjunto 

comum de construtos do SCM, Burgess, Singh e Koroglu (2006) utilizam o trabalho 

de Chen e Paulraj (2004) e outros trabalhos para definir sete construtos relacionados 

à gestão da cadeia de suprimento: (i) liderança, que deve capturar a natureza 

estratégica do SCM e a necessidade do envolvimento proativo da alta gestão; (ii) 

relacionamentos intra-organizacionais, que foca sobre a natureza e o tipo das 

associações econômicas e sociais entre os stakeholders, dentro das organizações; 

(iii) relacionamentos inter-organizacionais, que foca sobre a natureza e o tipo das 

associações econômicas e sociais entre os stakeholders, entre as organizações;   

(iv) logística, que descreve as questões associadas com o movimento de materiais 

dentro e entre as organizações de uma cadeia de suprimento; (v) orientação para 
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melhoria dos processos, que aborda os arranjos processuais que facilitam as 

interações dentro e entre as organizações, com a visão de melhoria contínua; (vi) 

sistemas de informação, que inclui aspectos de comunicação dentro e entre as 

organizações e; (vii) resultados do negócio, que busca capturar os impactos da 

adoção do SCM na performance organizacional. 

Para fins deste trabalho, foi definido um modelo de análise, contemplando os 

construtos e variáveis relacionadas ao SCM a serem utilizadas, modelo este 

detalhado no tópico 2.6.   

Com relação ao uso atual do conceito de gestão da cadeia de suprimento, 

Ballou (2007) apresenta algumas conclusões importantes que servem para se ter 

uma idéia mais geral sobre o tema: (i) o SCM está interessado no aproveitamento 

das oportunidades relacionadas com a gestão do fluxo de produtos e de processos 

funcionais e entre membros da cadeia de suprimento; (ii) a logística é agora vista 

como um subconjunto do SCM; (iii) compras e gestão da produção estão agora 

incluídos dentro do escopo do SCM; (iv) muitas áreas funcionais da firma estão 

abrangidas pelo SCM, o que pode ser perigoso, pois uma visão muito ampla pode 

fazer com que o SCM perca sua identidade e seu foco; (v) apesar do SCM promover 

a coordenação, a integração, a formação de relacionamentos e a colaboração 

através de toda a cadeia de suprimento, isso atualmente tem ocorrido em grau 

limitado, geralmente entre as firmas e seus fornecedores de 1º nível. 

A colaboração e a coordenação serão os elementos-chave para que sejam 

alcançados os benefícios do SCM. Quando ambos os parceiros que se relacionam 

numa cadeia de suprimento obtêm ganhos semelhantes devido a suas ações de 

cooperação, os benefícios ficam mais próximos de serem conseguidos e o 

relacionamento permanece intacto. A colaboração entre os membros da cadeia é o 

coração do SCM e a chave de seu sucesso futuro (BALLOU, 2007). Isso requer: (1) 

o compartilhamento de informações e espírito de cooperação; (2) sistemas de 

informação com fronteiras estendidas; (3) métricas inter-organizacionais; (4) 

métodos para identificação dos benefícios e; (5) maneiras de compartilhar os 

possíveis danos da cooperação. 

Apesar das dificuldades inerentes à implementação de todos os pressupostos 

da gestão da cadeia de suprimento, o que tem constituído uma barreira para sua 

aplicação nas empresas, alguns teóricos têm buscado desenvolver melhor a 

temática, até como meio de buscar uma maior facilidade de internalização do 
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conceito nos ambientes organizacional e inter-organizacional, destacando algumas 

tendências no SCM. 

As maiores mudanças relacionadas ao SCM no futuro próximo são 

enumeradas por Ballou (2007): 

• Uma estratégia de geração de receita para a cadeia de suprimento será tão 

importante quanto uma estratégia para redução de custos; 

• Os benefícios da expansão das fronteiras organizacionais do SCM podem 

ser fáceis para identificar, mas serão difíceis de realizar; 

• A coordenação e a colaboração, em conjunto com a confiança, serão os 

elementos mais importantes para a realização das oportunidades de 

expansão das fronteiras organizacionais; 

• O compartilhamento de informações entre os membros da cadeia deve 

continuar com o avanço das tecnologias, podendo ser chamado 

coordenação, compromisso e cooperação; 

• A necessidade de utilização de métricas para identificar os benefícios da 

cadeia de suprimento; 

• Os métodos para o compartilhamento dos benefícios necessitam de melhor 

definição e refinamento. 

Aumentando o escopo de impacto das tendências, Bowersox, Closs e Cooper 

(2000) relacionam as chamadas mega-tendências que mudarão as bases dos 

relacionamentos de negócios, bem como promoverão a gestão do valor adicionado, 

com grande relevância para o SCM, quais sejam: (a) a colaboração será a mais 

estratégica habilidade nas cadeias de suprimento estendidas; (b) serviço e suporte 

irão se tornar mais importantes do que o próprio produto fornecido; (c) as empresas 

irão prover suas capacidades de prestação de serviços para uma melhor adaptação 

a ambientes turbulentos e; (d) ativos e funções que não fazem parte do centro do 

valor de entrega serão abstraídos.  

Levando em consideração os aspectos anteriormente discutidos, percebe-se 

que, apesar de ainda haver pouco consenso nas bases teóricas e metodológicas 

aplicadas ao estudo do SCM, alguns esforços estão sendo realizados no meio 

acadêmico, no sentido de trazer novas abordagens teóricas para a gestão da cadeia 

de suprimento. Cousins, Lawson e Squire (2006) citam, por exemplo, o uso de 

algumas teorias, tais como a economia dos custos de transação e a visão baseada 
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em recursos, cada uma utilizando suas próprias “lentes’, buscando analisar e 

explicar as atividades das firmas relacionadas ao suprimento. Entretanto, 

Halldorsson et al. (2007) acreditam que existe a carência de uma base teórica sócio-

econômica que pode ser utilizada para explanar e entender o arranjo inter-

organizacional proposto pelo SCM. A partir dessa constatação, presume-se a 

necessidade de se apresentar e discutir teorias organizacionais para a gestão da 

cadeia de suprimento.  

No âmbito do presente trabalho, será utilizada a visão relacional, que constitui 

uma subdivisão da teoria baseada em recursos, como suporte teórico à gestão da 

cadeia de suprimento, no sentido de estruturar um modelo de análise que permita o 

entendimento de como o SCM e os relacionamentos na cadeia de suprimento 

podem contribuir para a formação de vantagem competitiva, considerando dois 

setores industriais. Com esse modelo, são contempladas questões que permitam 

avaliar, por exemplo, se existem recursos compartilhados na cadeia de suprimento 

estudada, se são efetuados investimentos em ativos relacionais, bem como a 

maneira pela qual as rendas desses ativos são apropriadas. 

2.5 TEORIA BASEADA EM RECURSOS 

Observa-se que os primeiros argumentos teóricos relacionados com a visão de 

uma firma como um amplo conjunto de recursos remonta ao trabalho de Penrose 

(2006), em sua versão original em inglês publicada em 1959. Entretanto, a 

visualização desses recursos como elementos fundamentais para a vantagem 

competitiva das firmas, e o surgimento do campo teórico da teoria baseada em 

recursos, podem ser associados ao trabalho de Wernerfelt (1984). Desde então, a 

teoria baseada em recursos vem evoluindo e se constituindo em um campo teórico 

marcante para a gestão estratégica e para os estudos de estratégia competitiva. 

Essa evolução foi marcada por uma extensão do foco nos recursos internos para 

uma visão mais abrangente, a qual considera a importância dos chamados recursos 

relacionais, bem como do ambiente institucional no qual as firmas estão inseridas, 

para a formação de vantagem competitiva sustentável. Desse modo, será 

considerado nesse trabalho o escopo da teoria baseada em recursos conforme 

definida por Acedo, Barroso e Gallan (2006), que subdivide esse campo teórico em 

três grupos de teorias que se complementam: a Visão Baseada em Recursos (RBV), 

a Visão Baseada em Conhecimento (KBV) e a Visão Relacional. 
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2.5.1 Visão baseada em recursos e visão baseada em conhecimento 

De acordo com Wernerfelt (1984), para a firma, os recursos e produtos 

constituem dois lados de uma mesma moeda, tendo em vista que a maioria dos 

produtos requer um conjunto de recursos para serem fabricados, e a maioria dos 

recursos pode ser utilizada em muitos produtos. Ambas as perspectivas, baseadas 

em produtos ou em recursos, são refletidas na literatura sobre estratégia 

organizacional. Observa-se, entretanto, que o conceito tradicional de estratégia é 

expresso em termos da posição dos recursos (pontos fortes e fracos) da firma, 

enquanto a maioria das ferramentas econômicas formais opera sobre o lado do 

produto-mercado. Deste modo, de acordo com os pressupostos da RBV, a compra e 

acumulação de recursos tornam-se necessidades estratégicas. Diferentemente da 

ênfase tradicional externa, a visão baseada em recursos enfatiza os aspectos 

internos da firma. 

A RBV aborda as vantagens competitivas relacionadas com a posse da firma 

de recursos heterogêneos (financeiros, físicos, humanos, tecnológicos, 

organizacionais e de reputação) e habilidades, propiciadas pela combinação de dois 

ou mais recursos (GRANT, 1991). 

Na visão de Bandeira-de-Mello e Cunha (2001), a RBV baseia-se nas idéias 

propostas originalmente por Penrose (2006), de que a lucratividade e crescimento da 

empresa não são provenientes de produtos bem posicionados na indústria, mas da 

posse e utilização produtiva, pela empresa, de recursos essenciais, únicos e 

idiossincráticos. 

Os aspectos mais dinâmicos da visão baseada em recursos consideram as 

competências centrais da firma como sendo sua habilidade para reagir rapidamente 

às mudanças, no sentido de construir competências adicionais ou habilidades 

dinâmicas. Por conseguinte, a competitividade da firma é associada com a 

configuração dos recursos e habilidades de acordo com o desenvolvimento dos 

mercados (PRAHALAD; HAMEL, 1990).   

Consoante Barney e Hesyerly (2007) os recursos, no modelo da RBV, são 

definidos como ativos tangíveis e intangíveis que a empresa controla e que podem 

ser usados para criar e implementar estratégias. Os recursos podem ser 

classificados em quatro amplas categorias: recursos financeiros, recursos físicos, 

recursos individuais e recursos organizacionais. Entre os chamados recursos 
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intangíveis, a aprendizagem e a reputação são destacadas por Barney e Hansen 

(1994), a partir do relato de diversos pesquisadores acerca de ganhos 

organizacionais associados à posse desses recursos.  

Segundo Barney (1991), uma questão chave considerada na visão baseada em 

recursos refere-se às características necessárias aos recursos da firma para prover 

vantagens competitivas sustentáveis. Para possuir esse potencial, o recurso deve ter 

quatro atributos: (a) deve ser valioso; (b) deve ser raro entre os competidores da 

firma; (c) deve ser imperfeitamente imitável e; (d) não possua recursos substitutos 

com as três características anteriores. Dessas características, a não imitabilidade 

dos recursos merece algumas considerações adicionais, já que possui um papel 

fundamental na manutenção da vantagem competitiva. 

Os recursos da firma podem ser imperfeitamente imitáveis por uma das ou a 

combinação de três razões: (i) a habilidade da firma para obter um recurso depende 

de condições históricas únicas – sua posição no tempo e no espaço; (ii) a ligação 

entre os recursos possuídos por uma firma e sua vantagem competitiva sustentável 

é causalmente ambígua – a ligação não é entendida ou é entendida de modo 

imperfeito, dificultando a replicação da vantagem competitiva por outras firmas e; (iii) 

o recurso que gera a vantagem da firma é socialmente complexo – relações inter-

pessoais dos gerentes, cultura organizacional, reputação da firma entre clientes e 

fornecedores etc. 

Tendo como referência os aspectos supracitados, Barney (1991) relata que, 

para que uma empresa tenha vantagem competitiva associada ao pioneirismo (first 

mover advantages), de acordo com os pressupostos de Lieberman e Montgomery 

(1988), as firmas de uma indústria devem ser heterogêneas em termos dos recursos 

que possuem e, adicionalmente, esses recursos devem ser imperfeitamente 

imitáveis. As firmas que atuam como first mover podem ganhar acesso a canais de 

distribuição, desenvolver uma boa imagem junto a seus clientes, bem como 

desenvolver uma boa reputação no mercado, antes das outras firmas que possam 

implementar estratégias semelhantes algum tempo depois. 

De acordo com Lieberman e Montgomery (1988), as decisões relacionadas ao 

tempo de entrada em determinado mercado, que podem ou não serem acertadas, 

depende das forças e fraquezas da base de recursos da firma existente. As firmas 

que possuem habilidades relacionadas ao desenvolvimento de novos produtos 

geralmente caracterizam-se por serem first movers. As vantagens associadas ao 
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pioneirismo são moderadas por diferenças existentes nos recursos e capacidades 

das firmas. Adicionalmente, Lieberman e Montgomery (1998), baseando-se em 

diversos estudos empíricos acerca das vantagens do pioneirismo, ratificam que os 

efeitos associados à ordem de entrada das firmas (a firma ser uma pioneira ou uma 

seguidora) existem, especialmente em relação à participação no mercado, embora 

não possam ser considerados efeitos diretos, mas sim efeitos de interação. A 

magnitude das vantagens do pioneirismo varia de forma significativa entre categorias 

de produtos e mercados geográficos. 

Na visão de Fahy (2000), um recurso somente se torna uma vantagem 

competitiva sustentável quando é aplicado a uma indústria ou trazido para o 

mercado. O papel da gestão torna-se, então, converter os recursos em algo de valor 

para os consumidores, o que envolve a identificação, o desenvolvimento e a 

proteção da base de recursos da firma. Assim sendo, os elementos essenciais da 

RBV são os recursos-chaves da firma e o papel da gestão em converter esses 

recursos para uma posição de vantagem competitiva, levando a um desempenho 

superior no mercado. 

 No intuito de se permitir a avaliação do potencial competitivo dos recursos, 

Barney e Hesterly (2007) introduzem o modelo VRIO, que diz respeito às quatro 

questões que devem ser levantadas sobre o recurso, que são as questões do Valor, 

da Raridade, da Imitabilidade e da Organização, as quais são resumidas no quadro 

2.3. 

1. Questão do Valor: O recurso permite que a empresa explore uma oportunidade ambiental e/ou 
neutralize uma ameaça do ambiente? 
2. Questão da Raridade: O recurso é controlado atualmente apenas por um pequeno número de 
empresas concorrentes? 
3. Questão da Imitabilidade: As empresas sem o recurso enfrentam uma desvantagem de custo 
para obtê-lo ou desenvolvê-lo? 
4. Questão da Organização: As outras políticas e procedimentos da empresa estão organizados 
para dar suporte à exploração de seus recursos valiosos, raros e custosos para imitar? 

Quadro 2.3 - Perguntas necessárias para conduzir uma análise do potencial competitivo dos recursos 
Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2007) 

Ao se comparar o modelo VRIO com o argumento de Barney (1991) acerca das 

características necessárias aos recursos da firma para prover vantagens 

competitivas sustentáveis, percebe-se uma diferença, que é a exclusão do critério de 

substituibilidade do recurso e a inclusão da questão da organização. De acordo com 

Barney e Hesterly (2007), os inúmeros componentes da organização de uma 

empresa são relevantes para essa questão, incluindo sua estrutura formal, seus 
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sistemas formais e informais de controle gerencial e suas políticas de remuneração. 

Esses componentes da organização são muitas vezes chamados de recursos e 

capacidades complementares, porque têm, isoladamente, capacidade limitada de 

gerar vantagem competitiva, entretanto, quando combinados com outros recursos ou 

capacidades, permitem que uma empresa aproveite todo o seu potencial para gerar 

vantagem competitiva. 

O agrupamento das questões do modelo VRIO e a sua aplicação permitem o 

entendimento do potencial de retorno associado à exploração de quaisquer recursos 

e capacidades de uma empresa, através da compreensão das implicações 

competitivas dos recursos e capacidades, as quais podem ser de quatro tipos 

(BARNEY; HESTERLY, 2007): desvantagem competitiva, paridade competitiva, 

vantagem competitiva temporária e vantagem competitiva sustentável. O quadro 2.4 

detalha as situações em que cada uma das implicações competitivas pode ocorrer. 

O recurso ou capacidade é: 
Valioso? Raro? Custoso de imitar? Explorado pela 

organização? 
Implicações Competitivas 

Não - - Não Desvantagem competitiva 
Sim Não -  Paridade competitiva 
Sim Sim Não  Vantagem competitiva 

temporária 
Sim Sim Sim Sim Vantagem competitiva 

sustentável 

Quadro 2.4 - O modelo VRIO 
Fonte: Barney e Hesterly (2007) 

Observando-se o modelo VRIO, percebe-se que sua aplicação não deve se 

limitar aos recursos internos da firma, podendo também ser efetuada nos chamados 

recursos relacionais, por exemplo.  

Tendo-se em mente os conceitos fundamentais ligados à RBV, bem como a 

dinamicidade do ambiente competitivo contemporâneo, percebe-se uma evolução 

nas abordagens relacionadas à competição baseada em recursos, ocorrida no 

sentido de se adequar os pressupostos teóricos às mudanças organizacionais 

necessárias à manutenção da vantagem competitiva nos diversos níveis de análise. 

Entre essas mudanças, destaca-se o papel relevante do conhecimento como 

elemento de vantagem competitiva. 

Na análise de Grant (1996), a visão baseada em conhecimento (knowledge-

based view – KBV) considera o conhecimento como o mais estrategicamente 

importante recurso da firma, portanto, podendo ser considerada uma consequência 
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da RBV. As questões com as quais a KBV preocupa-se estão além dos interesses 

tradicionais da gestão estratégica – escolha estratégica e vantagem competitiva -, 

direcionando-se para alguns outros interesses fundamentais da teoria da firma, 

notadamente a natureza da coordenação dentro da firma, a estrutura organizacional, 

o papel do gerenciamento e da alocação dos direitos da tomada de decisão, os 

determinantes dos limites da firma e a teoria da inovação. 

De acordo com Kogut e Zander (1992), o conhecimento da firma, 

diferentemente do aprendizado, é relativamente observável: regras operacionais, 

tecnologias de manufatura e bancos de dados dos clientes são representações 

tangíveis desse conhecimento. Entretanto, o perigo dessa simples caracterização é 

que tudo que descreve uma firma torna-se um aspecto de seu conhecimento. Então, 

o foco teórico deve ser direcionado ao entendimento da base de conhecimento da 

firma que conduz a um conjunto de capacidades que aumentam as chances de 

crescimento e sobrevivência.  

Nesse sentido, Grant (1996) destaca que a literatura sobre análise e gestão do 

conhecimento aponta para as seguintes características como pertinentes para a 

utilização do conhecimento dentro da firma para criar valor: possibilidade de 

transferência (transferability), capacidade para agregação (que é maior quando o 

conhecimento pode ser expresso numa linguagem comum), apropriabilidade 

(habilidade do possuidor do recurso receber um retorno igual ao valor criado pelo 

recurso), especialização na aquisição do conhecimento e relevância do 

conhecimento como insumo para a produção. 

Observa-se que essas características podem variar de acordo com os 

diferentes tipos de conhecimento. Várias são as classificações relacionadas com os 

tipos de conhecimento. Para fins deste trabalho, será considerada a classificação 

proposta por Kogut e Zander (1992), que categorizam o conhecimento 

organizacional em dois tipos, informação e know how. Informação é o conhecimento 

que pode ser transmitido sem perda de integridade, uma vez que as regras sintáticas 

requeridas para sua decifração são conhecidas. Informação inclui fatos, proposições 

axiomáticas e símbolos; conhecimento como informação implica saber o que algo 

significa. Citando Von Hippel (1988), Kogut e Zander (1992) definem know how 

como as habilidades práticas ou expertises acumuladas que permitem alguém fazer 

alguma coisa de modo eficiente e com facilidade, devendo o know how ser estudado 

e adquirido; know how implica saber como fazer algo. 
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Utilizando a tipologia proposta por Kogut e Zander (1992), Grant (1996) associa 

o conhecimento do tipo informação ao chamado conhecimento explícito, enquanto o 

conhecimento tipo know how é denominado conhecimento tácito. 

Independentemente dos tipos de conhecimentos gerados, internalizados e aplicados 

nas firmas, o maior interesse repousa na contribuição desse tipo de recurso para a 

vantagem competitiva sustentável. Consoante Kogut e Zander (1992), as firmas 

diferem em seus conhecimentos, tanto tácitos como explícitos, e essas diferenças, 

quando são economicamente interessantes, têm efeitos sobre a performance 

relativa. Então, uma característica central a ser explicada é a persistente diferença 

nas capacidades e habilidades, isto é, a dificuldade em sua transferência e imitação. 

A persistência nas diferenças no desempenho das firmas situa-se no problema 

conjunto da dificuldade de transferência e imitação do conhecimento. 

Além de se perceber, através da KBV, a importância do conhecimento na 

formação de diferentes capacidades e habilidades e, consequentemente, na geração 

de heterogeneidade entre as firmas, torna-se relevante destacar as inter-relações 

existentes entre a visão baseada em conhecimento e as outras correntes 

explicativas da vantagem competitiva em que este se configura como uma categoria 

central, que são as correntes com visão dinâmica da concorrência. 

Segundo Zollo e Winter (2002), as capacidades dinâmicas surgem do 

aprendizado, já que constituem os métodos sistemáticos de uma firma utilizados 

para modificar as rotinas operacionais. Devido ao fato de os mecanismos de 

aprendizagem serem, eles mesmos, sistemáticos, estes podem ser reconhecidos 

como capacidades dinâmicas de segunda ordem. Existem três mecanismos de 

aprendizagem envolvidos na criação e na evolução das capacidades dinâmicas 

(ZOLLO; WINTER, 2002), nos quais se percebe a importância do conhecimento: (1) 

Rotinas operacionais e acumulação de experiência; (2) Articulação do conhecimento 

e; (3) Codificação do conhecimento. Assim sendo, as capacidades dinâmicas 

surgem através da evolução conjunta do processo de acumulação de experiência 

tácita e das atividades de articulação e codificação do conhecimento explícito.  

Na perspectiva mais ampla da gestão da cadeia de suprimento, o 

conhecimento da firma consiste também na informação sobre outros atores da 

cadeia, bem como sobre os procedimentos pelos quais os recursos são adquiridos e 

as transações e a cooperação são conduzidas. Para tal, mostra-se relevante a 
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utilização de uma visão com foco nos relacionamentos da firma com os 

componentes da cadeia de suprimento, o que é propiciada pela visão relacional.    

2.5.2 Visão relacional 

Na análise de Dyer e Singh (1998), os estudos em estratégia, entre outras 

questões, têm buscado por fontes de vantagem competitiva das firmas, destacando-

se duas visões que têm emergido em relação às fontes de retornos acima do normal: 

a visão da estrutura da indústria, associada ao trabalho de Porter (1986), que sugere 

que esses retornos estão associados à presença da firma em uma indústria (setor 

econômico) com características estruturais favoráveis; e a visão baseada em 

recursos (RBV), que entende que a performance diferencial de uma firma é função 

da heterogeneidade desta, bem como de sua capacidade de acumular recursos e 

habilidades que são raros, valiosos, não substituíveis e difíceis de imitar. Assim 

sendo, Dyer e Singh (1998) consideram que essas duas visões ignoram o fato de 

que as vantagens ou desvantagens de uma firma individual são frequentemente 

ligadas às vantagens e desvantagens das redes de relacionamentos nas quais a 

firmas está imersa, e que os recursos críticos de uma firma podem se estender além 

das fronteiras desta. Desse modo, as ligações exclusivas inter-firmas podem ser 

uma fonte de ganhos relacionais e vantagem competitiva.  

Continuando em suas análises, Dyer e Singh (1998) apresentam a visão 

relacional da vantagem competitiva, que tem o foco sobre as rotinas e processos 

diádicos ou de rede como uma importante unidade de análise para o entendimento 

da vantagem competitiva. Define-se um ganho relacional como um lucro acima do 

normal conjuntamente gerado em um relacionamento de troca que não pode ser 

gerado por qualquer firma de modo isolado, podendo ser criado somente através de 

contribuições conjuntas exclusivas dos parceiros específicos de uma aliança (DYER; 

SINGH, 1998). De modo resumido, as quatro fontes de ganhos relacionais são: (1) 

investimentos em ativos específicos para a relação; (2) troca substancial de 

conhecimento, incluindo a troca de conhecimento que resulta em aprendizagem 

conjunta; (3) combinação de recursos e capacidades ou habilidades 

complementares, porém escassos, que resultam na criação conjunta de novos 

produtos, serviços ou tecnologias únicas e; (4) baixos custos de transação em 

relação a alianças competidoras, devido a mecanismos de governança mais 

efetivos. 
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Segundo Pauraj, Lado e Chen (2008), a visão relacional constitui um modelo 

teórico relevante para a investigação dos aspectos inerentes aos relacionamentos 

colaborativos entre compradores e fornecedores na cadeia de suprimento e os 

resultados de seus desempenhos, por três motivos principais: 

� A visão relacional adota o nível de análise inter-organizacional e avalia a 

extensão pela qual as capacidades relacionais formam a base das 

vantagens estratégicas duráveis; 

� Os usuários da visão relacional examinam como as competências 

relacionais permitem às firmas ganhar e sustentar vantagens colaborativas 

e; 

� A visão relacional destaca os fenômenos comportamentais, tais como a 

comunicação inter-organizacional, como condutores do desempenho da 

firma. 

Percebe-se que as bases teóricas da visão relacional, embora incorporem 

elementos da visão baseada em recursos e da visão baseada em conhecimentos, 

tendo em vista o foco na explicação das fontes de heterogeneidade entre as firmas, 

formaram-se a partir dos estudos realizados por Jeffrey Dyer para comparar 

empresas da indústria automobilística do Japão e dos Estados Unidos (DYER, 1996; 

DYER, 1997), no que diz respeito ao relacionamento das montadoras com os seus 

fornecedores. 

De acordo com Dyer (1996) existe uma relação positiva entre os investimentos 

na especialização de ativos inter-firmas e a performance da rede de produção, que 

pode ser considerada a cadeia de suprimento da qual a firma faz parte. Entretanto, 

os investimentos específicos das transações parecem resultar em vantagem 

competitiva quando: a) as firmas envolvidas na transação desenvolvem 

salvaguardas que podem controlar o oportunismo com custos relativamente baixos; 

e b) as atividades realizadas ao longo da cadeia de suprimento são caracterizadas 

por um alto grau de interdependência.  

De modo geral, o trabalho de Dyer (1996) confirmou que há uma relação 

positiva entre a especificidade de ativos (físicos, humanos ou de localização) da 

cadeia de suprimento e a sua performance, sendo esta medida através de 

parâmetros como qualidade do produto, tempo de desenvolvimento de novos 

produtos, investimentos em estoques e lucratividade. Entretanto, Dyer (1996) 
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ressalta que existem condições limitantes que podem influenciar a eficácia dos 

investimentos específicos da transação como uma fonte de vantagem competitiva: (i) 

o ambiente institucional e contratual; (ii) o nível de volatilidade e incerteza do setor e; 

(iii) a interdependência entre tarefas e produtos ao longo da cadeia de suprimento. 

Pela análise das duas primeiras considerações, percebe-se a relevância de se 

avaliar as condições do ambiente institucional (externo) quando se analisa a questão 

da vantagem competitiva. No setor estudado por Dyer (1996), as chamadas 

condições limitantes eram favoráveis aos resultados encontrados. 

Uma questão discutida de forma mais aprofundada é a relação entre os 

investimentos em ativos específicos e os custos de transação. WILLIAMSON (1991) 

afirma que a especificidade de ativos aumenta os custos de transação de todas as 

formas de governança, ou seja, os custos de transação aumentam quando a 

especificidade de ativos aumenta, especialmente devido ao comportamento 

oportunista dos envolvidos na transação. 

Por outro lado, Dyer (1997) argumenta que, mesmo quando o nível de 

especificidade de ativos entre os envolvidos numa transação é idêntico, os custos de 

transação podem diferir. A escolha da estrutura de governança por parte dos 

agentes da transação influencia não somente os custos de transação, mas também 

os incentivos para se engajar em iniciativas de criação de valor. Devido a diferenças 

na história, preferências, ambiente institucional, entre outras questões, os agentes 

podem empregar diferentes estratégias, tanto em relação ao nível de especificidade 

de ativos, como em relação aos tipos de salvaguardas escolhidas. 

O estudo de Dyer (1997) sugere que os custos de transação não 

necessariamente aumentam quando há um aumento nos investimentos em ativos 

específicos. No caso das empresas da indústria automobilística (americanas e 

japonesas), há diferenças nos custos de transação devido a: (1) diferenças no 

comprometimento das empresas com seus fornecedores no sentido de se engajar 

em transações que se repetem; (2) diferenças na escala e no escopo das trocas 

entre fornecedores e montadoras; (3) diferenças no compartilhamento de 

informações inter-firmas; (4) diferenças no mix de salvaguardas escolhidas para 

governar as transações e; (5) diferenças nos investimentos em ativos co-

especializados. Mecanismos de governança eficientes (confiança, por exemplo) 

podem simultaneamente diminuir os custos de transação e aumentar os 
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investimentos em ativos específicos da relação, proporcionando a criação de 

vantagem competitiva (DYER, 1997). 

Apesar dos estudos realizados na indústria automobilística terem um maior 

foco sobre os ativos físicos, humanos e de localização, sabe-se que, corroborando a 

visão baseada em conhecimento, o conhecimento é um dos ativos que possibilitam a 

obtenção de vantagem competitiva. Desse modo, o conhecimento pode se constituir 

num ativo específico de uma relação. Corroborando com os argumentos anteriores, 

Dyer e Hatch (2006) afirmam que, quando uma firma é capaz de participar de uma 

rede com rotinas estabelecidas para uma eficiente transferência de conhecimento 

entre seus membros, pode-se esperar que esta tenha vantagens em relação a 

outras firmas sem acesso àqueles recursos de conhecimento da rede. Os recursos 

da rede resultam em performance diferencial da firma, mesmo em redes de 

suprimento nas quais existem rivais comprando dos mesmos fornecedores. 

Além da preocupação inerente à obtenção de ganhos relacionais, a visão 

relacional também destaca a importância de que sejam buscados mecanismos que 

preservem os ganhos relacionais. Além dos mecanismos relacionados às 

características que tornam os recursos imperfeitamente imitáveis, de acordo com os 

argumentos já apresentados de Barney (1991), Dyer e Singh (1998) destacam os 

seguintes mecanismos: (a) interconectividade dos ativos inter-organizacionais; (b) 

escassez do parceiro; (c) indivisibilidade do recurso e; (d) ambiente institucional. 

   Percebe-se que, ao levar em conta o mecanismo denominado ambiente 

institucional, a teoria baseada em recursos avança no sentido de, pelo menos 

indiretamente, considerar o papel do ambiente na formação de vantagem 

competitiva sustentável. De certo modo, esse fato contempla o argumento defendido 

por Oliver (1996), de que os impedimentos institucionais para a atividade econômica 

são determinantes da heterogeneidade das firmas, que se origina no ambiente 

institucional, conforme introduzido no tópico 2.1.3. Da mesma forma, Dyer (1997) 

considera o ambiente institucional uma das condições limitantes que podem 

influenciar a eficácia dos investimentos específicos da transação como uma fonte de 

vantagem competitiva. Para os propósitos desse trabalho, entende-se que essa 

visão mais ampla apresenta-se como mais adequada. Considerando-se essa visão 

mais ampla, partiu-se para a definição do modelo de análise, detalhado no tópico 

seguinte. 
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Alguns estudos empíricos recentes reforçam a pertinência do uso da visão 

relacional como suporte teórico à gestão da cadeia de suprimento, bem como 

apresentam resultados consistentes acerca das relações entre os construtos da 

gestão da cadeia de suprimento e a obtenção de ganhos relacionais. 

Em seu estudo acerca da evolução das redes interfirmas e das capacidades 

das firmas para interagirem em relacionamentos inter-organizacionais, Lorenzoni e 

Lipparini (1999) relatam que as empresas desenvolvem estratégias colaborativas 

com seus fornecedores no intuito de acessar competências complementares. As 

organizações têm aprendido a como ganhar acesso e transferir conhecimentos 

através de alianças e redes, de modo a acompanharem o ritmo dos 

desenvolvimentos tecnológicos dentro da indústria. As firmas líderes estão se 

esforçando bastante para criar plataformas interativas com parceiros selecionados, 

na quais o conhecimento e a informação são gerados e transferidos. Isso pode 

encorajar o processo de aprendizagem na rede, ao mesmo tempo em que torna 

difícil aos competidores perseguirem práticas imitativas, especialmente quando os 

relacionamentos entre as firmas tornam-se idiossincráticos. Nesse caso, as 

organizações parceiras tornam-se ativos estratégicos que influenciam a 

sustentabilidade da vantagem competitiva das empresas líderes. 

Considerando-se o exposto, Lorenzoni e Lipparini (1999) concluem que as 

firmas líderes potencialmente podem diminuir os custos de coordenação e de 

produção de uma rede a partir do estabelecimento de relacionamentos múltiplos, 

frequentes e baseados em confiança, com fornecedores chaves. Ademais, esses 

relacionamentos favorecem as empresas líderes a acessarem capacidades 

complementares e conhecimentos especializados, com efeitos positivos sobre a rede 

como um todo. 

Percebe-se que diversos trabalhos (BARNEY; HANSEN, 1994; HANDFIELD; 

BECHTEL, 2002; JOHNSTON et el., 2004) têm ressaltado o papel da confiança 

como elemento importante na formação e manutenção de relacionamentos inter-

organizacionais e influenciador da obtenção de vantagem competitiva baseada 

nesses relacionamentos.  O estudo de Handfield e Bechtel (2002) argumenta que o 

principal requisito relacional para a melhoria da responsividade (responsiveness) ou 

capacidade de resposta em uma cadeia de suprimento é o desenvolvimento de 

maiores níveis de confiança entre as organizações compradores e seus 

fornecedores. Entende-se que a responsividade está diretamente relacionada ao 
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lead time de entrega, que constitui um dos principais fatores analisados no 

estabelecimento e na avaliação dos relacionamentos inter-organizacionais de uma 

cadeia de suprimento. 

Entre os resultados encontrados por Handfield e Bechtel (2002), a partir da 

realização de uma pesquisa em uma amostra de empresas industriais americanas, 

pode-se destacar que os fornecedores que investem mais em ativos específicos de 

localização (site) aumentam o nível de confiança que os compradores possuem 

nestes. Adicionalmente, maiores níveis de confiança no fornecedor estão associados 

a maiores níveis de responsividade dos fornecedores. 

A influência da confiança no desempenho de empresas que adotam 

relacionamentos colaborativos foi avaliada por Johnston et el. (2004), os quais 

destacam que maiores níveis de confiança na empresa compradora levam os 

fornecedores a um maior envolvimento em comportamentos cooperativos que 

facilitam um melhor desempenho de ambos. Nesse caso, foram destacados três 

diferentes comportamentos cooperativos que são mais comuns: 

a) Responsabilidade conjunta para resolução de problemas, que pode incluir a 

tomada de decisão integrada, o desenvolvimento de produtos e a modificação 

de produtos e processos; 

b) Planejamento compartilhado, que inclui a troca de informações acerca de 

mudanças de capacidade, mudanças futuras nos produtos, planos de 

produção, entre outras; 

c) Flexibilidade na disposição de lidar com situações inesperadas, no sentido 

de se adequar os termos contratuais a mudanças nas condições como, por 

exemplo, novas pressões de custo ou quantidades, mudanças nas 

especificações, necessidade de prestação de serviços adicionais etc. 

Entre os comportamentos destacados por Johnston et al. (2002), o 

planejamento compartilhado e a flexibilidade em relação a situações inesperadas 

confirmaram-se como aqueles que, de fato, estão associados a melhorias no 

desempenho das empresas envolvidas no relacionamento. Ademais, destaca-se 

como mensagem clara para as empresas compradoras o fato de que o envolvimento 

dos fornecedores que leva a resultados positivos é parcialmente uma função da 

confiança que o fornecedor tem na firma compradora. 
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Ao se resgatar os construtos da gestão da cadeia de suprimento enumerados 

por Chen e Pauraj (2004), conforme descrito no tópico 2.4, pode-se destacar a 

comunicação e o fluxo de informações entre compradores e fornecedores como um 

dos construtos essenciais para caracterizar a gestão da cadeia de suprimento. A 

partir dessa consideração, Pauraj, Lado e Chen (2008) realizaram um estudo que 

considera a comunicação inter-organizacional uma competência relacional, dentro 

dos pressupostos da visão relacional.  

Os achados do trabalho de Paural, Lado e Chen (2008) destacam a 

importância estratégica dos relacionamentos com orientação de longo prazo, da 

governança da rede e da tecnologia da informação, respectivamente, em estimular a 

comunicação colaborativa nos relacionamentos entre compradores e fornecedores. 

Essa comunicação colaborativa é fundamental para a disseminação e 

compartilhamento de informações e conhecimentos estrategicamente importantes 

para os ganhos mútuos. Ademais, confirmou-se a existência de uma relação positiva 

entre a comunicação inter-organizacional e o desempenho de ambos, fornecedores 

e compradores. Por fim, destaca-se também que a comunicação inter-organizacional 

pode funcionar como um mediador das ligações entre os antecedentes chaves 

(relacionamento com orientação de longo prazo, governança da rede e tecnologia da 

informação) e as variáveis de resultado dentro do contexto dos relacionamentos 

diádicos entre compradores e fornecedores. Assim sendo, a comunicação inter-

organizacional pode realmente ser considerada uma competência relacional, a qual 

gera vantagem estratégica para as firmas que formam os relacionamentos. 

2.6 MODELO DE ANÁLISE 

A elaboração do presente modelo tem como principal objetivo detalhar os focos 

da análise a ser realizada, a partir do referencial teórico apresentado. O modelo 

constitui um primeiro avanço teórico deste trabalho, facilitando o delineamento da 

metodologia e do instrumento de pesquisa. 

Para a formulação do modelo de análise, os principais aspectos teóricos 

considerados foram os construtos relacionados à gestão da cadeia de suprimento, 

que permitem a investigação de quais aspectos do conceito de SCM são aplicados 

nas relações estabelecidas entre as empresas investigadas e seus parceiros na 

cadeia de suprimento, bem como os pressupostos da teoria baseada em recursos, 

com foco principal na visão relacional, tendo em vista que, considerando-se as 
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correntes explicativas da vantagem competitiva, apresentadas no tópico 2.1, busca-

se analisar neste trabalho a contribuição (ou não) da gestão da cadeia de 

suprimento para a obtenção de vantagem competitiva baseada em recursos 

relacionais, embora a análise esteja aberta também à descoberta de outras 

possíveis explicações para a obtenção de vantagem ou desvantagem competitiva 

por parte das organizações a serem investigadas.    

Na formulação do presente modelo, foi considerado um escopo mais amplo da 

cadeia de suprimento, incluindo atores que podem, de alguma forma, influenciar a 

performance da cadeia e de suas empresas constituintes. Assim sendo, foram 

incluídos os prestadores de serviços logísticos, as instituições de fomento e o 

governo, em seus diversos níveis, de modo que as características do ambiente 

institucional possam ser consideradas na análise.  

A consideração de alguns componentes do ambiente institucional na análise 

baseia-se em dois argumentos principais. O primeiro, sustentado por Oliver (1996), 

considera que as causas das ineficiências do mercado e da heterogeneidade das 

firmas são tanto econômicas como institucionais. Dessa forma, a habilidade de uma 

firma em desenvolver uma vantagem competitiva deriva não somente de suas 

respostas estratégicas às características do mercado, mas também de sua 

habilidade para explorar a distribuição irregular de informação, recursos, legitimidade 

e custos de transação que resultam dos impedimentos institucionais à eficiência do 

mercado.  

A conectividade das firmas ao ambiente institucional pode ser medida pelo grau 

com o qual uma firma cumpre as regras e mandatos governamentais; o grau com o 

qual uma firma é ativamente envolvida em suas associações setoriais; a extensão 

pela qual a firma adapta-se às linhas de conduta traçadas pelas associações 

setoriais em relação à conduta ética, qualidade do produto ou segurança do produto; 

e aos tipos e diversidade dos laços inter-organizacionais das firmas com o governo, 

grupos de interesse público e instituições de caridade (OLIVER, 1996). 

Na visão de Oliver (1996), através da aquisição de capital social, da redução 

dos custos cognitivos irrecuperáveis e do aproveitamento das vantagens relativas 

aos custos de transação das relações institucionais, as firmas podem tirar proveito 

da imersão social institucional e aumentar suas possibilidades de sucesso e 

sobrevivência. Da mesma forma, Baum e Oliver (1991) argumentam que as ligações 

entre organizações e instituições podem ser alvos de avaliações sociais que, por sua 
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vez, podem ter importantes implicações para a habilidade das relações institucionais 

em contribuir para a sobrevivência organizacional. Instituições são definidas por 

Baum e Oliver (1991) como constituintes do governo ou da comunidade que fazem 

parte do ambiente em que uma organização está inserida, os quais possuem 

abrangência na sociedade e incontestável aceitação social (por exemplo, escolas 

públicas, igrejas), ou autoridade legislativa e administrativa nesse ambiente (por 

exemplo, agências governamentais, comissões regulatórias). 

 O segundo argumento, sustentado por Bandeira-de-Mello (2007b), considera 

que a heterogeneidade de performance de firmas domésticas em economias 

emergentes, tais como a do Brasil, e a consequente possibilidade de obtenção de 

vantagem competitiva, é função da efetividade dessas firmas na gestão da 

dependência de recursos dos stakeholders. O fato de uma empresa ter contratos 

com o governo e a sociedade é associado com uma performance superior da firma. 

Considera-se, aqui, que essa questão é ainda mais crítica quando as firmas atuam 

no Nordeste do Brasil, região que apresenta vários tipos de desigualdades em 

relação às regiões mais desenvolvidas do país, bem como em setores produtivos 

que são dependentes de subsídios e incentivos governamentais para a manutenção 

de suas operações produtivas em regiões menos desenvolvidas, condições essas 

nas quais se enquadram alguns setores produtivos objetos de estudo deste trabalho. 

Para fins do presente trabalho, o ambiente institucional será representado pelo 

Governo, em seus diversos níveis, e pelas instituições de fomento (bancos públicos 

e privados e agências de desenvolvimento).  

Feitas essas considerações, apresenta-se na figura 2.7 o escopo considerado 

no modelo de análise. Essa visão de cadeia de suprimento é baseada naquela 

apresentada no trabalho de Lambert, Cooper e Pagh (1998), que denominam o 

núcleo principal de “empresa focal”, visão esta que pode ser estendida a vários 

níveis de fornecedores e clientes, até o esgotamento de todos os entes participantes 

da cadeia de suprimento cujas análises sejam consideradas relevantes.   
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Figura 2.7 - Escopo da Cadeia de Suprimento Considerado no Modelo de Análise 
Fonte: Elaboração do Autor 

Nesse escopo da cadeia de suprimento considerado, além de se analisar as 

relações entre as empresas que constituem a cadeia propriamente dita, ou seja, 

aquelas que realizam operações sucessivas que agregam valor ao produto ou 

serviço que está sendo processado (fornecedores de 2o nível, fornecedores de 1º 

nível, núcleo principal, clientes de 1º nível e clientes de 2º nível), também é 

importante analisar como as empresas do núcleo central estabelecem relações com 

o governo em seus diversos níveis, com as instituições de fomento e com os 

prestadores de serviços logísticos. O intuito é verificar como essas relações 

contribuem para a formação de vantagem ou desvantagem competitiva para as 

empresas investigadas.  

O chamado núcleo principal de análise é formado pelas empresas que 

representam de forma mais relevante as cadeias de suprimento a serem analisadas. 

No tópico 3.4 são detalhados os componentes do núcleo principal de análise do 

presente trabalho.  

Considerando a teoria baseada em recursos (WERNEFELT, 1984; BARNEY, 

1991), esse modelo de análise deve verificar como se configuram os recursos 

internos das empresas do núcleo principal de análise, bem como, do ponto de vista 

das empresas, como esses recursos contribuem para a obtenção de rendas acima 

do normal e, consequentemente, para a formação de vantagem competitiva. No 

conjunto de recursos analisados, tendo como referência os pressupostos da visão 

baseada em conhecimento (KOGUT; ZANDER, 1992; GRANT, 1996), é importante 
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ressaltar a relevância a ser dada, na análise, à geração, aplicação e difusão do 

conhecimento no âmbito das empresas. 

Apesar de se contemplar com o modelo a análise dos recursos internos à 

empresa, será dada maior ênfase à análise dos recursos relacionais, conforme 

definidos na visão relacional (DYER; SINGH, 1998), ou seja, aqueles que são 

compartilhados pelas empresas em seus relacionamentos inter-organizacionais no 

âmbito do escopo considerado da cadeia de suprimento; ademais, deve-se 

investigar a apropriação das rendas desses recursos, já que essa apropriação é que 

permite a formação de vantagem competitiva sustentável, desde que os referidos 

recursos possuam as características preconizadas na teoria baseada em recursos. 

Da mesma forma, o modelo prevê a análise das relações das empresas do núcleo 

principal da cadeia de suprimento, com componentes do ambiente institucional, 

conforme previsto na visão relacional, que, de alguma forma, podem influenciar a 

performance das empresas da cadeia em relação a seus concorrentes em âmbito 

global. Cada um dos componentes considerados pode influenciar a aquisição e 

manutenção de recursos que, por sua vez, podem contribuir para a formação de 

vantagem competitiva na cadeia de suprimento: 

• Instituições de fomento: Podem permitir a aquisição de recursos financeiros, 

tanto para investimento como para capital de giro, que, dependendo das 

condições de aquisição (taxas de juros, prazos etc.), podem trazer ou não 

vantagens relativas da cadeia de suprimento analisada sobre seus 

concorrentes em âmbito nacional e global; 

• Governo: No ambiente contemporâneo de competitividade global, 

especialmente em economias emergentes, os governos podem influenciar a 

performance e a competitividade empresarial, ao deliberar sobre concessão 

de subsídios e incentivos fiscais, taxa básica de juros, câmbio, barreiras 

tarifárias e não tarifárias, entre outras questões. Da mesma forma, o 

governo possui papel crucial na definição das regras do mercado, os 

chamados marcos regulatórios, bem como no cumprimento dessas regras, 

a partir do estabelecimento de instituições reguladoras e jurídicas fortes. A 

maneira como as empresas da cadeia de suprimento, atuando de forma 

isolada ou em conjunto, através de suas entidades de classe, se relacionam 

com os diversos níveis de governo e podem influenciar as suas 
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deliberações, constitui um importante foco de análise para a formação de 

vantagem competitiva. 

   Com relação aos prestadores de serviços logísticos, que constituem 

organizações que permitem às empresas de uma cadeia de suprimento, caso isso 

seja desejado, a terceirização das diversas etapas do processo logístico 

(armazenagem, manuseio de materiais, gestão de estoques, transporte), torna-se 

interessante avaliar, para as empresas que se pretende analisar com o uso do 

modelo, se existem prestadores de serviços logísticos atuando, bem como a maneira 

como estes se relacionam com as empresas que fazem parte do escopo de análise. 

Observa-se que, em muitas situações, para entender as necessidades operacionais 

de determinada cadeia de suprimento, os prestadores de serviços logísticos 

necessitam desenvolver recursos específicos, em conjunto com as empresas para 

as quais prestam serviços, os quais podem ser considerados recursos relacionais.  

De forma resumida, pode-se afirmar que o modelo proposto permite analisar 

como a gestão da cadeia de suprimento contribui para a formação de vantagem 

competitiva, estando a análise subdividida em três níveis, conforme mostrado no 

quadro 2.5. 

Nível de Análise Unidade de Análise Foco da Análise Objetivo da Análise 
1. Intra-organizacional Firmas individuais que 

formam o núcleo 
principal de análise 

Recursos financeiros 
Recursos humanos 
Recursos tecnológicos 
Recursos materiais 
Recursos de 
conhecimento  

Características dos recursos 
Contribuição dos recursos 
para a obtenção de rendas 
acima do normal e a 
obtenção de vantagem 
competitiva 

2. Inter-organizacional Relações inter-
organizacionais das 
firmas da cadeia de 
suprimento e destas 
com os prestadores de 
serviços logísticos 

Tipos de relações 
estabelecidas 
Recursos relacionais 

Caracterizar os tipos de 
relações inter-organizacionais 
Identificar investimentos em 
ativos específicos e recursos 
relacionais 
Avaliar troca de informações 
e de conhecimento, 
combinação de recursos, 
capacidade e habilidades nas 
relações 
Identificar ganhos relacionais 
e mecanismos de 
preservação 

3. Ambiente 
Institucional 

Relações das 
empresas da cadeia de 
suprimento com 
componentes do 
ambiente institucional 

Instituições de fomento 
Governo 

Avaliar a influência dessas 
relações no acesso a 
recursos e na obtenção de 
vantagem competitiva 

Quadro 2.5 - Modelo de Análise 
Fonte: Elaboração do autor 



 110

Tendo em vista que o objetivo geral deste trabalho é analisar a contribuição da 

gestão da cadeia de suprimento para a obtenção de vantagem competitiva baseada 

em recursos relacionais, com ênfase nas relações inter-organizacionais, o foco da 

análise se restringirá às relações entre as empresas do núcleo principal com seus 

fornecedores e componentes do ambiente institucional, ou seja, ao 2º (inter-

organizacional) e 3º (ambiente institucional) níveis de análise. Na figura 3.1 

anteriormente apresentada, as relações a serem analisadas são representadas 

pelas setas contínuas. Desse modo, embora se reconheça a importância dos 

recursos internos às empresas para a obtenção de vantagem competitiva, não 

constitui objetivo do presente trabalho a investigação do 1º nível de análise (intra-

organizacional). A descrição detalhada das variáveis a serem investigadas, em cada 

um dos níveis de análise considerados, será feita no capítulo da metodologia. 
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3 METODOLOGIA 

Observa-se que a definição dos métodos e técnicas de pesquisa a serem 

utilizadas em um trabalho, os quais serão aqui tratados como estratégias de 

pesquisa, depende primordialmente do objeto de pesquisa e das questões 

norteadoras da pesquisa. Ademais, os objetivos traçados nesse trabalho exigiram a 

elaboração de um referencial teórico de escopo relativamente amplo, a partir do qual 

se pode formatar um modelo de análise mais focado, no intuito de permitir uma 

definição mais operacional dos construtos e variáveis a serem investigados, que, por 

sua vez, pode facilitar o delineamento da pesquisa.  

Com o objetivo de facilitar o entendimento dos diversos procedimentos 

metodológicos necessários ao desenvolvimento dessa tese, esse capítulo inicia-se 

(tópico 3.1) com o relato dos aspectos epistemológicos aos quais o trabalho está 

relacionado, o que, por sua vez, serve de referência para a definição das estratégias 

de pesquisa a serem seguidas. O tópico 3.2 traz à tona as questões norteadoras da 

pesquisa, as quais estão diretamente relacionadas aos objetivos específicos. No 

tópico 3.3 são definidas as variáveis da pesquisa, considerando os níveis de análise 

especificados e as questões norteadoras da pesquisa. No tópico 3.4, apresenta-se o 

delineamento da pesquisa, no qual se destaca o tipo de pesquisa em que o trabalho 

se enquadra, a estratégia de pesquisa utilizada, os setores pesquisados e a 

quantidade de empresas investigadas. O tópico 3.5 refere-se aos tipos de dados e 

formas de coleta destes. Já no tópico 3.6, são relatadas as técnicas de análise de 

dados que foram utilizadas. Finalmente, no tópico 3.7, aborda-se os procedimentos 

seguidos pelo pesquisador, no intuito de atender aos diversos critérios de 

julgamento de uma pesquisa.  

3.1 ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 

A partir da definição dos objetivos de uma pesquisa e das bases teóricas da 

investigação, que subsidiam a elaboração de modelos de análise, parte-se para 

definição das estratégias de pesquisa, cujas escolhas que a orientam estão 

relacionadas diretamente à posição epistemológica do pesquisador. Segundo Godoi 

e Balsini (2007), os pressupostos epistemológicos e teóricos do pesquisador 

determinam a coerência entre a noção de sujeito e as relações de objeto, acabando 

por definir a escolha metodológica da investigação.  
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Na visão de Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2007), até a década de 1990, o 

debate epistemológico era intrínseco aos domínios da filosofia das ciências e da 

história das ciências, ou seja, ao saber especializado de filósofos e sociólogos. De 

forma gradativa, os cientistas passaram a adquirir interesse filosófico, a 

problematizar sua prática, além de preocuparem-se com as condições sociais e os 

contextos culturais dos modelos de investigação científica. 

Nesse contexto mais amplo do debate epistemológico, os estudos 

organizacionais passaram a explicitar suas aderências a determinadas orientações 

epistemológicas, com grande predominância da aderência à lógica positivista, 

estando esta atrelada ao projeto modernista de ciência.  

O positivismo procura compreender e prever o que acontece no mundo social 

através da busca por regularidades, fazendo uma análise causal de seus elementos 

constituintes (BURREL; MORGAN, 1979). Segundo Adorno (1980), o cerne da 

concepção positivista pressupõe o uso da lógica formal por toda a ciência, 

perseguindo, intencionalmente, a mais extrema objetividade, “purificada” de todas as 

projeções subjetivas. Percebe-se, então, que a epistemologia positivista advém da 

abordagem tradicional que é dominante nas ciências naturais; aplicada aos estudos 

organizacionais, essa abordagem busca a consolidação de características universais 

da realidade organizacional.  

Na busca por se dar uma maior ênfase aos pressupostos epistemológicos 

presentes em estudos ligados à teoria social, em geral, e à teoria das organizações, 

em particular, Burrel e Morgan (1979) argumentaram que quatro amplas visões de 

mundo, refletidas em diferentes grupos de suposições metateóricas sobre a natureza 

da ciência (a dimensão subjetivo-objetiva) e a natureza da sociedade (dimensão da 

regulação-mudança radical), podem ser utilizadas para a análise desses estudos: o 

paradigma funcionalista, o paradigma interpretativista, o paradigma humanista 

radical e o paradigma estruturalista radical. Dessas quatro visões do mundo, a visão 

funcionalista, que representa a lógica positivista, assim como a visão 

interpretativista, operam em um ambiente sociológico de regulação, que predomina 

nos estudos organizacionais. Por outro lado, os paradigmas humanista radical e 

estruturalista radical estão associados à sociologia da mudança radical. A figura 3.1 

apresenta os quatro paradigmas introduzidos por Burrel e Morgan (1979), a partir da 

perspectiva de Morgan (2005). 
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Figura 3.1 - Paradigmas que Representam Diferentes Visões da Realidade Social   
Fonte: Adaptado de Morgan (2005) 

Do ponto de vista do paradigma interpretativista, o que se passa como 

realidade social não existe em qualquer sentido concreto, sendo um produto da 

experiência subjetiva e intersubjetiva dos indivíduos. A sociedade é entendida a 

partir do ponto de vista do participante em ação, em vez do observador. O teórico 

social interpretativista tenta entender os processos pelos quais as múltiplas 

realidades compartilhadas surgem, se sustentam e se modificam (MORGAN, 2005). 

O presente trabalho possui características que, por um lado, o aproximam do 

paradigma funcionalista (positivista), já que se busca encontrar regularidades e 

causalidades entre os tipos de relacionamentos existentes entre empresas (cliente-

fornecedor), a aderência desses relacionamentos aos pressupostos da gestão da 

cadeia de suprimento e, por fim, a contribuição (ou não) desses elementos para a 

vantagem competitiva, considerando os argumentos da visão relacional. Por outro 

lado, o pesquisador está aberto a dados contraditórios, que se reportam a outros 

argumentos teóricos ou, até mesmo, a dados que tragam novos insights teóricos, a 

partir do trabalho de observação e interpretação desses dados. Desse modo, o 

trabalho apresenta, também, características inerentes à lógica do paradigma 

interpretativista.  

Assim sendo, pode-se afirmar que essa tese se encontra, do ponto de vista 

epistemológico, numa zona de transição entre o positivismo e o interpretativismo, 

conforme introduzidas por Gioia e Pitre (1990, apud Silva e Roman Neto, 2007). As 

zonas de transição são regiões intermediárias, com linhas móveis de demarcação 

entre os paradigmas; nesse caso, a zona de transição na qual se insere o presente 

trabalho representa uma negação da dicotomia objetivo-subjetivo, apresentada por 

Burrel e Morgan (1979), já que se compreende que em um mesmo estudo é possível 

Paradigma Funcionalista Paradigma Interpretativista 

Paradigma Humanista 
Radical 

Paradigma Estruturalista 
Radical 

Objetivo Subjetivo 

Sociologia da Regulação 

Sociologia da Mudança Radical 
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haver características de objetividade e subjetividade, o que implica a consideração 

de que essas características não são mutuamente excludentes. 

Essas características são condizentes com a abordagem da Adaptive Theory 

ou Teoria Adaptativa que, segundo Layder (1998), não pode ser considerada nem 

como positivista, nem como interpretativista, mas sim como representante de uma 

prudente combinação de um moderado objetivismo com subjetivismo, de acordo 

com a demanda da natureza da pesquisa. Os pressupostos da teoria adaptativa 

foram utilizados no presente trabalho durante a análise de dados, conforme será 

exposto no tópico 3.6. 

Feitas as considerações supracitadas, parte-se para a elaboração das 

questões norteadoras da pesquisa, a ser feita no tópico seguinte. 

3.2 QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 

De acordo com Gondim e Lima (2002), a metodologia deve explicitar as 

questões norteadoras e as estratégias que serão utilizadas para a abordagem 

empírica do objeto. Nesse sentido, considerando o problema de pesquisa exposto - 

como a gestão da cadeia de suprimento contribui para a obtenção de 

vantagem competitiva por empresas da indústria têxtil e da indústria de 

calçados do Ceará? - algumas questões norteadoras podem ser elaboradas, as 

quais, por sua vez, devem ser condizentes com os objetivos específicos do trabalho: 

• Como se dão as relações inter-organizacionais estabelecidas entre as 

empresas, seus principais fornecedores (1ª camada) e seus prestadores de 

serviços logísticos? 

• Quais os investimentos em ativos específicos e os recursos relacionais 

presentes nas relações inter-organizacionais investigadas? 

• Como se trocam informações e conhecimentos e se combinam recursos, 

capacidades e habilidades nas relações inter-organizacionais estudadas? 

• Quais os ganhos relacionais das relações inter-organizacionais investigadas 

existentes e como eles são apropriados e preservados? 

• Como as empresas avaliam a influência de suas relações com as intituições 

de fomento e o governo na obtenção (ou não) de vantagem competitiva? 

• Quais as fontes de obtenção de vantagem competitiva por parte das 

empresas analisadas?  
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3.3 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE PESQUISA 

A partir da consideração do modelo de análise e dos níveis de análise 

propostos para essa tese (inter-organizacional e ambiente institucional), detalhados 

no tópico 2.6, bem como das questões norteadoras de pesquisa supracitadas, pode-

se partir para a definição das variáveis de pesquisa, as quais, por sua vez, 

subsidiaram a formatação dos instrumentos de pesquisa.  

No nível de análise inter-organizacional, para a definição das variáveis, utilizou-

se como referência os possíveis tipos de relações inter-organizacionais existentes 

nas cadeias de suprimento analisadas (DYER; CHO; CHU, 1998; BRONZO, 2004), 

as estruturas de governança (WILLIAMSON, 1991) predominantes, os elementos 

que se supõe contribuírem para a obtenção de vantagem competitiva, conforme os 

pressupostos da visão baseada em recursos (BARNEY, 1991; GRANT, 1991; 

KOGUT; ZANDER, 1992; GRANT, 1996; DYER; SINGH, 1998; ACEDO; BARROSO; 

GALLAN, 2006), bem como os construtos relacionados à gestão da cadeia de 

suprimento (MENTZER et al., 2001; CHEN; PAULRAJ, 2004; BURGESS; SINGH; 

KOROGLU, 2006) que têm impacto potencial sobre a performance das firmas e, 

consequentemente, podem contribuir para a obtenção de vantagem competitiva. 

Desse modo, as variáveis a serem investigadas no nível de análise inter-

organizacional são as seguintes:  

• Estruturas de governança predominantes e localização dos principais atores 

que compõem as cadeias de suprimento estudadas, considerando o escopo 

definido pelo modelo de análise; 

• Regimes relacionais presentes nos relacionamentos inter-organizacionais 

entre empresas que formam o núcleo principal de análise, seus 

fornecedores de 1ª camada e seus prestadores de serviços logísticos: 

regime de mercado (arm’s length), regime de parceria ou regime de quase-

mercado; 

• Investimentos em ativos específicos das relações e recursos relacionais 

presentes nas relações das empresas estudadas; 

• Mecanismos de troca de informações e de conhecimentos utilizados nas 

relações entre as empresas pesquisadas, incluindo os recursos 

desenvolvidos para permitir as trocas; 
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• Combinações de recursos, capacidades ou habilidades complementares 

nas relações inter-organizacionais investigadas, incluindo a coordenação 

entre equipes das empresas envolvidas nas relações em processos de 

desenvolvimento de produtos, produção e logística; 

• Ganhos relacionais e formas de apropriação e preservação desses ganhos 

entre os componentes das relações inter-organizacionais investigadas; 

No nível de análise ambiente institucional, pretende-se identificar possíveis 

elementos que, do ponto de vista das empresas, em suas relações com as entidades 

pertencentes a este ambiente, trazem algum tipo de vantagem competitiva, a partir 

da consideração dos argumentos apresentados por Oliver (1996) e Bandeira-de-

Mello (2007b), conforme explicitado anteriormente. Por exemplo, nas relações das 

empresas com o Governo, se existem subsídios ou incentivos fiscais de qualquer 

tipo; nas relações com as instituições de fomento, deve-se focar o acesso aos 

recursos financeiros, investigando-se quais os instrumentos creditícios existentes 

que são considerados vantajosos. 

Por fim, além de se investigar a contribuição dos relacionamentos supracitados 

para a obtenção (ou não) de vantagem competitiva, também serão investigadas 

outras possíveis fontes de vantagem competitiva. 

No intuito de propiciar um melhor entendimento do papel de cada uma das 

variáveis a serem investigadas, são apresentadas, no quadro 3.1, as inter-relações 

entre as variáveis, os objetivos específicos e os tópicos do referencial teórico que 

subsidiaram as suas definições.  
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Variável Objetivo Específico 
Relacionado 

Tópico do Referencial Teórico 
que Subsidia sua Definição 

Estruturas de governança 
predominantes  

Caracterizar os relacionamentos 
inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus 
fornecedores de matérias-primas 
e prestadores de serviços 
logísticos 

2.3. Relações inter-organizacionais 
na cadeia de suprimento 

Regimes relacionais 
presentes  

Caracterizar os relacionamentos 
inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus 
fornecedores de matérias-primas 
e prestadores de serviços 
logísticos 

2.3. Relações inter-organizacionais 
na cadeia de suprimento 

Investimentos em ativos 
específicos e recursos 
relacionais presentes 

Caracterizar os relacionamentos 
inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus 
fornecedores de matérias-primas 
e prestadores de serviços 
logísticos 

2.5. Teoria baseada em recursos 

Mecanismos de troca de 
informações e de 
conhecimentos utilizados  

Caracterizar os relacionamentos 
inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus 
fornecedores de matérias-primas 
e prestadores de serviços 
logísticos 

2.4. Gestão da cadeia de 
suprimento 
2.5. Teoria baseada em recursos 

Combinações de recursos, 
capacidades ou habilidades 
complementares  

Caracterizar os relacionamentos 
inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus 
fornecedores de matérias-primas 
e prestadores de serviços 
logísticos 

2.4. Gestão da cadeia de 
suprimento 
2.5. Teoria baseada em recursos 

Ganhos relacionais e formas 
de apropriação 

Caracterizar os relacionamentos 
inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus 
fornecedores de matérias-primas 
e prestadores de serviços 
logísticos 

2.5. Teoria baseada em recursos 

Mecanismos de preservação 
dos ganhos relacionais 

Caracterizar os relacionamentos 
inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus 
fornecedores de matérias-primas 
e prestadores de serviços 
logísticos 

2.5. Teoria baseada em recursos 

Contribuições das relações 
das empresas com o 
governo e as instituições de 
fomento para a obtenção de 
vantagem (ou desvantagem) 
competitiva 

Avaliar a contribuição das 
relações entre as empresas e os 
componentes do ambiente 
institucional para a obtenção de 
vantagem competitiva  

2.1. Vantagem competitiva 

Fontes de obtenção de 
vantagem competitiva 

Identificar as fontes de obtenção 
de vantagem competitiva do 
ponto de vista das empresas. 
 

2.1. Vantagem competitiva 

Quadro 3.1- Relação das Variáveis a Serem Investigadas com os Objetivos Específicos e os Tópicos 
do Referencial Teórico 
Fonte: Elaboração do autor 
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Vale ressaltar que as variáveis enumeradas no quadro 3.1 estão diretamente 

relacionadas aos objetivos da análise contemplados no modelo de análise, conforme 

mostrado anteriormente no quadro 2.7. 

Considerando-se o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, as 

questões norteadoras e as variáveis de pesquisa e, consequentemente, o modelo de 

análise, partiu-se para a definição das categorias analíticas do trabalho. Foram 

definidas quatro categorias-chaves: (1) Características do relacionamento com os 

fornecedores; (2) Relações das empresas com o Governo; (3) Relações das 

empresas com Instituições de Fomento e; (4) Fontes de obtenção de vantagem 

competitiva. Os métodos utilizados para a análise dessas categorias são detalhados 

no tópico 3.6. 

3.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A partir da definição do problema de pesquisa e das questões norteadoras, 

pode-se classificar um estudo de diversas formas. Numa abordagem mais geral, Gil 

(2004) apresenta uma tipologia de pesquisa bastante usual, que divide as pesquisas 

em três tipos principais: 

a) Pesquisa exploratória: Tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses, tendo como 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Embora o 

planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos 

assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso; 

b) Pesquisa descritiva: Tem com objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Uma de suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática, assumindo geralmente a forma de levantamentos; 

c) Pesquisa explicativa: Tem como preocupação central a identificação dos fatores 

que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, sendo o tipo 

de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a 

razão, o porquê das coisas. A maioria das pesquisas deste grupo pode ser 

classificada como experimentais e ex-post facto.   

Considerando os aspectos supracitados, pode-se definir esse estudo 

primordialmente como uma pesquisa explicativa, já que a preocupação central 
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consiste em identificar os fatores que determinam, ou que contribuem, para a 

ocorrência de fenômenos. No presente estudo, o fenômeno principal investigado é a 

contribuição da gestão da cadeia de suprimento para a obtenção de vantagem 

competitiva, tendo como pano de fundo os construtos do SCM e os pressupostos da 

visão relacional dos recursos. Ademais, buscou-se também investigar quais outros 

fatores contribuem para a obtenção de vantagem competitiva por parte das 

empresas pesquisadas. 

Do ponto de vista da estratégia de pesquisa, Yin (2005) relata que existem 

muitas maneiras de se fazer pesquisa em ciências sociais, sendo que cada 

estratégia apresenta vantagens e desvantagens próprias, dependendo basicamente 

de três condições: (a) o tipo de questão da pesquisa; (b) o controle que o 

pesquisador tem sobre os eventos comportamentais efetivos e; (c) o foco em 

fenômenos históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos.  

Observando-se o objetivo geral do trabalho e as questões norteadoras da 

pesquisa, percebe-se a existência de questões do tipo “que” (ou qual) e do tipo 

“como”, sendo esse último tipo o predominante. Ademais, na presente investigação, 

houve pouco controle do pesquisador sobre os acontecimentos, já que a realização 

das entrevistas, que propiciaram a coleta da maior parte dos dados utilizados no 

trabalho, dependeu totalmente da disponibilidade dos entrevistados, tendo muitas 

delas sido realizadas em outros estados, sempre nas dependências das empresas 

das quais os entrevistados fazem parte. Assim sendo, o foco do trabalho foi a 

observação de fenômenos contemporâneos inseridos no contexto ambiental das 

organizações pesquisadas. Desse modo, a estratégia utilizada foi o estudo de caso, 

pois, na visão de Yin: 

 
Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem 
pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real 
(2005, p. 19). 

 

A realização de estudos de caso em trabalhos científicos sobre o tema 

estratégia, bem como sobre a questão da vantagem competitiva, é incentivada por 

Porter (1991), que relata a necessidade de estudos de caso em profundidade para 

identificar variáveis significantes, explorar o relacionamento entre as mesmas, bem 

como lidar com a especificidade da indústria e da firma nas escolhas estratégicas. Já 
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que essa tese lida com a questão da vantagem competitiva na perspectiva, 

principalmente, das relações inter-organizacionais na cadeia de suprimento, 

entende-se que o uso da estratégia de estudo de caso mostra-se pertinente. 

Ao tratar especificamente dos diferentes tipos de estudo de caso, Yin (2005) 

apresenta uma classificação semelhante àquela definida por Gil (2004), relatando a 

existência de estudos de caso exploratórios, descritivos e explanatórios (ou causais), 

os quais possuem características que se aproximam àquelas das pesquisas 

exploratórias, descritivas e explicativas, respectivamente. 

Com relação aos tipos de pesquisa, Yin (2005) comenta que uma interpretação 

equivocada muito comum é a que as diversas estratégias de pesquisa devem ser 

dispostas hierarquicamente. Ademais, Yin (2005) ressalta que muitos cientistas 

sociais ainda acreditam profundamente que os estudos de caso são apropriados 

apenas à fase exploratória de uma investigação6, que os levantamentos de dados e 

as pesquisas históricas são apropriados à fase descritiva e que os experimentos 

constituem a única maneira de fazer investigações explanatórias ou causais. Essa 

visão hierárquica reforça a idéia de que os estudos de caso são apenas uma 

ferramenta exploratória preliminar e não podem ser utilizados para descrever ou 

testar proposições, visão esta que pode ser questionada, pois pode haver estudos 

de caso exploratórios, descritivos e explanatórios.  

A predominância das questões do tipo “como” configura um estudo de caso 

explanatório, considerando a perspectiva de Yin (2005), que possui as 

características da pesquisa explicativa na visão de Gil (2004).  

Apesar de haver uma predominância do uso da tipologia apresentada por Gil 

(2004) e Yin (2005) nos trabalhos científicos de variadas áreas do conhecimento, 

percebe-se que a classificação em que o presente trabalho melhor se enquadra é 

apresentada por Godoy (2007), que introduz o chamado estudo de caso 

interpretativo que, além de conter uma rica descrição do fenômeno estudado, 

busca encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias conceituais que 

possibilitem ilustrar, confirmar ou oporem-se a suposições teóricas, características 

estas que estão bastante alinhadas com os objetivos dessa tese. 

Na visão de Bruyne, Herman e Schoutheete (1977), o estudo de caso permite o 

estudo em profundidade de casos particulares, possibilitando uma análise intensiva 

                                                
6 Essa é, por exemplo, a visão de Gil (2004), que considera o estudo de caso uma estratégia típica 
das pesquisas exploratórias. 
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e minuciosa. Ademais, Becker (1997) considera que o estudo de caso tem, na 

maioria das vezes, um duplo propósito: tenta chegar a uma compreensão 

abrangente e também tenta desenvolver declarações teóricas mais gerais, sobre 

regularidades do processo e das estruturas sociais.  

Como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, 

para contribuir com o conhecimento que se tem dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos 

relacionados (YIN, 2005). A necessidade pelos estudos de casos surge do desejo de 

se compreender fenômenos sociais complexos; o estudo de caso permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real. Segundo Eisenhardt (1989), o estudo de caso é uma 

estratégia de pesquisa que tem o foco sobre o entendimento da dinâmica presente 

em determinado ambiente. 

Considerando a utilização da estratégia de estudo de caso, é importante a 

definição de que se trata de um caso único ou de casos múltiplos. Consoante Yin 

(2005), os estudos de caso único e de casos múltiplos refletem situações de projeto 

diferentes e, dentro desses dois tipos, pode haver também unidades de análise 

unitárias ou múltiplas. A unidade de análise está diretamente relacionada às 

questões iniciais da pesquisa (questões norteadoras) e, de acordo com Godoy 

(2007), a definição da unidade de análise estabelece as fronteiras de interesse do 

pesquisador, a quem caberá decidir: Onde observar? Quando observar? Quem 

observar? O que observar? Como observar? Quando toma essas decisões, o 

pesquisador decide em quais ambientes o estudo será realizado, quando os dados 

serão coletados, qual o tempo estimado para a coleta, quais atores serão 

envolvidos, quais situações-chaves e incidentes críticos fazem parte do caso. 

Baseando-se nas considerações supracitadas, pode-se afirmar que essa tese 

teve, dentro de cada caso estudado, duas unidades de análise incorporadas: (i) os 

relacionamentos das empresas do núcleo principal de análise com outras empresas 

ou instituições - principais fornecedores de 1ª camada, seus prestadores de serviços 

logísticos e os componentes que representaram o ambiente institucional (governo e 

instituições de fomento) – no intuito de atender aos dois primeiros objetivos 

específicos do trabalho e; (ii) características das firmas (casos) que contribuem para 

a obtenção da vantagem competitiva, no intuito de atender ao terceiro objetivo 

específico. 
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Retornando-se à questão dos tipos diferentes de projetos de estudo de caso, 

convém apresentar as idéias de Yin (2005), que apresenta quatro tipos resultantes: 

(1) projetos holísticos de caso único (tipo 1), projetos incorporados de caso único 

(tipo 2), projetos holísticos de casos múltiplos (tipo 3) e projetos incorporados de 

casos múltiplos (tipo 4). Projetos de casos múltiplos apresentam vantagens e 

desvantagens distintas em comparação aos projetos de caso único, mas, em geral, 

os casos múltiplos são considerados mais convincentes, levando a estudos mais 

robustos. Por outro lado, a definição sobre a realização de estudos de caso 

holísticos ou incorporados depende da necessidade ou não de se pesquisar mais de 

uma unidade de análise dentro de cada caso, necessidade esta que configura a 

realização de um estudo de caso incorporado. A figura 3.2 apresenta os quatro tipos 

básicos de projetos de estudos de caso, na qual a sigla UAI significa Unidade 

Incorporada de Análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Tipos Básicos de Projetos para Estudos de Casos 
Fonte: Adaptado de Yin (2005) 
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Uma boa ocasião para a definição por estudos de casos múltiplos é, conforme 

Meredith (1998), quando existe algum conhecimento sobre o fenômeno em estudo, 

mas ainda existe muito a se conhecer. Nesse caso, a inclusão de casos e de 

categorias diametralmente opostos é altamente conveniente. A utilização deste tipo 

de múltiplos casos aumenta a possibilidade de generalização dos dados, o que, por 

sua vez, pode diminuir a força das críticas dirigidas aos estudos de casos em 

relação a esse critério. Com relação à generalização, é importante mencionar a 

diferença existente entre a chamada generalização estatística, que é típica dos 

trabalhos que utilizam uma abordagem quantitativa, e a denominada generalização 

analítica, que constitui um dos objetivos do estudo de caso qualitativo, no sentido de 

propiciar uma maior robustez ao estudo. 

Na visão de Yin (2005), a generalização analítica utiliza uma teoria previamente 

desenvolvida como modelo com o qual se devem comparar os resultados empíricos 

do estudo de caso. Se dois ou mais casos são utilizados para sustentar a mesma 

teoria, pode-se solicitar uma replicação, seja uma replicação literal, para prever 

resultados semelhantes, ou uma replicação teórica, para prever resultados 

contrastantes apenas por razões previsíveis. Os resultados empíricos podem ser 

ainda mais fortes se dois ou mais casos sustentam a mesma teoria, mas não 

sustentam uma teoria igualmente plausível. 

No presente trabalho, optou-se por projetar um estudo de caso múltiplo do tipo 

incorporado (tipo 4), em pares de organizações pertencentes a diferentes setores. O 

fato de se investigar diferentes setores permite considerar a influência do ambiente 

externo, de forma comparativa, para cada setor. Por outro lado, dentro de cada setor 

foram investigadas organizações diferentes em vários aspectos, especialmente no 

que diz respeito aos produtos oferecidos e aos mercados alvos, o que, 

potencialmente, poderia levar a situações diferentes em termos de desempenho, da 

tipologia dos relacionamentos inter-organizacionais estabelecidos e às fontes de 

vantagem competitiva, estando essas características mais relacionadas a 

fenômenos intra e inter-organizacionais do que à influência do ambiente externo. 

Pode-se, então, considerar o trabalho um estudo comparativo de casos múltiplos. 

Para a escolha dos casos a serem estudados, definiu-se que o primeiro 

parâmetro que fossem empresas pertencentes à indústria de transformação, fazendo 

parte de setores que possuam relevância econômica para o estado do Ceará. A 

relevância econômica foi considerada em função do número de vínculos 
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empregatícios no ano de 2007, disponível na RAIS (MTE, 2009). Assim sendo, foram 

selecionados como setores a serem estudados a indústria de calçados e a indústria 

têxtil. A indústria de calçados constitui o setor com maior número de vínculos 

empregatícios da indústria de transformação do Ceará, totalizando 52.746 vínculos 

em 2007. Já a indústria têxtil, considerando-se todos os seus segmentos (fiação, 

tecelagem e malharia), totalizava 16.107 vínculos em 2007, constituindo o terceiro 

setor que mais emprega na indústria de transformação do Ceará. O segundo setor 

da indústria de transformação com maior número de vínculos empregatícios, no 

mesmo ano, é o da indústria de confecção de artigos do vestuário e acessórios 

(41.796 vínculos), que constitui um setor consumidor de produtos da indústria têxtil, 

formando com esta a chamada Cadeia Têxtil-Confecções, além de possuir fortes 

inter-relações com a indústria de calçados. 

É importante mencionar que, embora façam parte de setores econômicos 

industriais diferentes, todos os casos estudados pertencem à indústria de 

transformação de bens não-duráveis, estando, possivelmente, sujeitos a impactos 

macroeconômicos similares.  

Em cada setor estudado, foram escolhidas duas empresas com características 

diferentes em termos dos aspectos supracitados (tipos de produtos que oferecem, 

segmentos de mercado em que atuam) e que, além disso, estivessem disponíveis 

para a realização da pesquisa. Quanto à questão da disponibilidade, houver certa 

dificuldade do autor, especialmente no setor têxtil, para obter a permissão 

necessária à execução da pesquisa. As empresas foram contatadas a partir de uma 

relação mais próxima das mesmas com a instituição em que o autor trabalha. No 

caso da segunda empresa do setor têxtil, só foi possível o contato através de 

relações pessoais que o autor possui e que possibilitaram o contato do mesmo com 

a empresa, bem como a permissão para a realização da pesquisa. Desse modo, 

quatro empresas, sendo duas pertencentes a cada setor acima mencionado, foram 

investigadas. Essas quatro empresas compuseram o chamado núcleo principal de 

análise. 

Além das quatro empresas, foram também investigadas empresas 

fornecedoras de matérias-primas utilizadas nos processos produtivos das empresas 

do núcleo principal. A intenção era se trabalhar com um fornecedor para cada setor, 

desde que estes cumprissem o requisito de serem fornecedores comuns para cada 

par de empresas dos setores investigados. A inclusão das empresas fornecedoras 
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teve como principal função ratificar as informações relatadas pelas quatro empresas 

compradoras, o que satisfaz um requisito importante a ser seguido na coleta de 

dados, conforme os pressupostos de Yin (2005): a utilização de múltiplas fontes de 

evidências, que constitui a técnica de triangulação dos dados. Outros elementos 

contribuíram para a referida triangulação, como, por exemplo, a utilização de 

diferentes tipos de dados (primários e secundários).  

No caso do setor de calçados, não foi possível trabalhar com apenas uma 

empresa fornecedora, pois as empresas fabricam produtos diferentes que, 

consequentemente, necessitam de insumos diferentes, embora existam algumas 

matérias-primas que são utilizadas pelas duas empresas. Mesmo no caso dos 

insumos utilizados por ambas as empresas (por exemplo, adesivos), percebeu-se 

que estas se relacionavam com fornecedores diferentes para atender as suas 

unidades produtivas do Ceará. Desse modo, foi necessária a realização da pesquisa 

em dois fornecedores, sendo um para cada empresa do núcleo principal. Já no setor 

têxtil, foi possível trabalhar com apenas um fornecedor que, embora não tenha 

mantido relações frequentes com as duas empresas pesquisadas, satisfaz o 

requisito de ter o relacionamento com as duas e, além disso, constitui um grande 

player do mercado brasileiro de produção de algodão, que constitui a principal 

matéria-prima utilizada pelas duas empresas do setor têxtil analisadas.  

Apesar do fato de o total de empresas investigadas tenha sido sete, é 

conveniente ressaltar que se trata de um estudo de caso comparativo múltiplo de um 

total de quatro empresas, já que as empresas fornecedoras foram incluídas com o 

intuito principal de se fazer a ratificação, ou não, das informações fornecidas pelas 

empresas compradoras (as quatro empresas do núcleo principal de análise, sendo 

duas de cada setor investigado).  

É importante resgatar que dois níveis de análise fazem parte dessa pesquisa, 

conforme mostrado no tópico 2.6. O nível de análise inter-organizacional, que inclui 

as sete empresas supracitadas, além dos prestadores de serviços logísticos e o 

nível de análise ambiente institucional, do qual fazem parte o governo e as 

instituições de fomento. Convém mencionar que, no caso das relações das 

empresas do núcleo principal de análise com os prestadores de serviços logísticos, 

as instituições de fomento e o governo, as informações relevantes foram coletadas a 

partir das entrevistas realizadas nas empresas do núcleo principal. 
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Um último fator a ser considerado em relação à estratégia de pesquisa é a 

abordagem a ser utilizada: qualitativa, quantitativa ou uma combinação de ambas. 

Na presente pesquisa foi utilizada uma abordagem eminentemente qualitativa. 

Richardson et al. (1985) relatam que a abordagem qualitativa permite descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis e 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais.  

De acordo com Merriam (2002, apud Godoi e Balsini, 2007), a pesquisa 

qualitativa constitui um conceito “guarda-chuva”, que abrange várias formas de 

pesquisa e ajuda a compreender e explicar o fenômeno social com o menor 

afastamento possível do ambiente natural. Nesse cenário não se buscam 

regularidades, mas a compreensão dos agentes, daquilo que os levou a agir do 

modo como agiram, sendo essa empreitada possível somente se os sujeitos forem 

ouvidos a partir da sua lógica e exposição de razões. Nas pesquisas de cunho 

qualitativo, tanto a delimitação quanto a formulação do problema possuem 

características próprias, ambas exigindo do pesquisador a imersão no contexto que 

será analisado (GODOI; BALSINI, 2007). 

Ao falar sobre análise qualitativa, Strauss e Corbin (2008) referem-se não à 

quantificação de dados qualitativos, mas sim ao processo não-matemático de 

interpretação, feito com o objetivo de descobrir conceitos e relações nos dados 

brutos, bem como organizar esses conceitos e relações em um esquema 

explanatório teórico. Os três principais componentes da pesquisa qualitativa 

envolvem a possibilidade de coleta de dados de diversas fontes distintas, a 

interpretação e organização dos dados por meio de categorias e codificação, além 

da apresentação dos resultados escritos ou verbalizados oralmente, em artigos, 

livros, palestras ou revistas científicas. No presente trabalho, os dados brutos foram 

analisados no intuito de se buscar relações entre as variáveis observadas e se 

verificar a adequação ou não dessas relações aos argumentos descritos no 

referencial teórico, bem como buscar explicações alternativas, se for o caso. Os 

tipos de dados coletados e as técnicas de análise utilizadas são descritos nos 

tópicos seguintes.   

3.5 TIPOS DE DADOS E FORMAS DE COLETA 

Para atender aos objetivos do trabalho e responder às questões norteadoras 

da pesquisa, foi necessária a coleta de dados primários e dados secundários. 
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Os dados primários foram coletados a partir da aplicação de entrevistas semi-

estruturadas (ver roteiro no Apêndice A), realizadas nas sete empresas investigadas, 

sendo que o roteiro completo foi aplicado apenas às quatro empresas do núcleo 

principal. Nas três empresas fornecedoras, foi aplicada apenas a parte do roteiro que 

trata das questões necessárias ao entendimento de como se dão as relações 

comprador-fornecedor.  

Segundo Godoy (2007), a entrevista semi-estruturada tem como objetivo 

principal a compreensão dos significados que os entrevistados atribuem às questões 

e situações relacionadas ao tema de interesse. Nesse caso, a entrevista é utilizada 

com o intuito de recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

possibilitando ao investigador o desenvolvimento de uma idéia sobre a maneira 

como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. É importante salientar que 

utilização do roteiro não trouxe rigidez à pesquisa, pois houve possibilidade de os 

entrevistados se expressarem com uma lógica diferente da do entrevistador; 

inclusive, entende-se que, ao se flexibilizar a interação entre entrevistador e 

entrevistado, aumenta-se a possibilidade de expressão de diferentes pontos de 

vista, que podem potencializar o surgimento de novos insigths acerca da temática 

investigada.  

Antes da aplicação dos instrumentos de pesquisa nas empresas que comporão 

os estudos de casos múltiplos, foi realizado um pré-teste do roteiro de entrevista, em 

uma empresa da indústria de transformação, do setor de alimentos (produção de 

castanha de caju), localizada em Cascavel-CE. O pré-teste serviu para explicitar a 

necessidade de alteração de algumas perguntas, de modo que os questionamentos 

ficassem mais claros aos entrevistados, quaisquer que fossem os setores industriais 

nos quais os mesmos estivessem inseridos.  

As entrevistas foram aplicadas, nas quatro empresas dos dois setores 

investigados (núcleo principal de análise), a gestores das áreas responsáveis pelas 

transações com fornecedores (compras, suprimento, logística). Já nas três empresas 

fornecedoras daquelas que compuserem o núcleo principal de análise, as 

entrevistas foram dirigidas aos gestores das áreas responsáveis pelas transações 

com clientes (marketing, comercial, vendas, logística), utilizando parte do mesmo 

roteiro semi-estruturado, conforme supracitado. Todas as entrevistas foram gravadas 

e, posteriormente, transcritas.  
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Na primeira empresa do setor de calçados, denominada Calçados1, foi 

entrevistado um total de cinco pessoas da própria empresa, sendo que uma das 

entrevistas foi realizada, ao mesmo tempo, com dois funcionários, que respondiam 

às perguntas de acordo com suas especificidades. Além dos funcionários da 

empresa, no intuito de se fazer de triangulação dos dados, foram entrevistados, 

simultaneamente, dois funcionários de uma empresa fornecedora de matérias-

primas para a empresa, que participam diariamente das operações que caracterizam 

o relacionamento do fornecedor com a empresa. Assim sendo, chegou-se a um total 

de cinco entrevistas, que receberam, para a análise de dados, as denominações 

detalhadas no quadro 3.2:  

Entrevista Entrevistados Data da Entrevista Duração 
Calçados1Ent1 Gerente de Controladoria 22/10/2009 65 min 
Calçados1Ent2 Coordenador de Compras de 

Matérias-Primas 
23/11/2009 78 min 

Calçados1Ent3 Coordenador de Suporte e Logística 23/11/2009 52 min 
Calçados1Ent4 Assessor de Compras e Comprador 

(dois entrevistados) 
23/11/2009 79 min 

Calçados1Ent5 Supervisor Administrativo e Auxiliar 
Comercial da empresa fornecedora 
(dois entrevistados) 

14/01/2010 44 min 

Quadro 3.2 - Relação das Entrevistas Realizadas – Empresa Calçados1 
Fonte: Elaboração do autor 

Na segunda empresa do setor de calçados, denominada Calçados2, foram 

entrevistadas duas pessoas que são funcionários da empresa e uma pessoa que 

trabalha no escritório de advocacia que presta assessoria à empresa no estado do 

Ceará. Seguindo-se o processo de triangulação dos dados, foi entrevistado também 

um funcionário de uma empresa fornecedora de matérias-primas para a Calçados2. 

Desse modo, chegou-se a um total de quatro entrevistas relacionadas à empresa 

Calçados2, conforme mostra o quadro 3.3.  

  Entrevista Entrevistados Data da Entrevista Duração 
Calçados2Ent1 Gerente de Compras e Logistica 24/11/2009 125 min 
Calçados2Ent2 Superintendente Financeiro 24/11/2009 14 min 
Calçados2Ent3 Assessora Jurídica 16/12/2009 32 min 
Calçados2Ent4 Gerente de Filial da empresa 

fornecedora 
14/01/2010 35 min 

Quadro 3.3 - Relação das Entrevistas Realizadas – Empresa Calçados2 
Fonte: Elaboração do autor 

Na primeira empresa do setor têxtil, denominada Têxtil1, foi entrevistado um 

total de três pessoas da própria empresa. As três entrevistas receberam, para a 

análise de dados, as denominações apresentadas no quadro 3.4. É importante 
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salientar que, como foi feita uma entrevista com um fornecedor comum às duas 

empresas do setor têxtil, não se pode associar a entrevista com o fornecedor a 

alguma das empresas, preferindo-se apresentar a mesma separadamente: 

Entrevista Entrevistados Data da Entrevista Duração 
Têxtil1Ent1 Comprador de Algodão 21/09/2009 54 min 
Têxtil1Ent2 Gerente de Supply Chain 21/09/2009 90 min 
Têxtil1Ent3 Coordenadora de Planejamento e 

Análise 
17/09/2009 62 min 

Quadro 3.4 - Relação das Entrevistas Realizadas – Empresa Têxtil1 
Fonte: Elaboração do autor 

Na segunda empresa do setor têxtil, denominada Têxtil2, foram entrevistadas 

seis pessoas que são funcionários da empresa, sendo que uma das entrevistas foi 

realizada simultaneamente com três pessoas. Desse modo, chegou-se a um total de 

quatro entrevistas relacionadas à empresa Têxtil2, conforme mostra o quadro 3.5. 

  Entrevista Entrevistados Data da Entrevista Duração 
Têxtil2Ent1 Gerente de Negócios, Analista de 

Negócios e Analista de Comércio 
Exterior (três entrevistados) 

08/04/2010 69 min 

Têxtil2Ent2 Gerente Financeiro 28/01/2010 58 min 
Têxtil2Ent3 Gerente de Controladoria 04/05/2010 18 min 
Têxtil2Ent4 Diretora Administrativa 28/01/2010 53 min 

Quadro 3.5 - Relação das Entrevistas Realizadas – Empresa Têxtil2 
Fonte: Elaboração do autor 

Além dos funcionários das empresas do setor, no intuito de se fazer de 

triangulação dos dados, foram entrevistados, simultaneamente, dois funcionários de 

uma empresa fornecedora de algodão para o setor têxtil em geral, que mantém ou já 

manteve relações comerciais com ambas as empresas do setor investigadas. Esses 

funcionários participam diariamente das operações que caracterizam o 

relacionamento do fornecedor com as empresas do setor têxtil. Os dados da 

entrevista com o fornecedor são detalhados no quadro 3.6:  

  Entrevista Entrevistados Data da Entrevista Duração 
ForTexEnt1 Diretor de Vendas, Analista de 

Mercado (dois entrevistados) 
25/11/2009 83 min 

Quadro 3.6 - Relação das Entrevistas Realizadas – Fornecedor das Empresas do Setor Têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 

Apesar da entrevista com os funcionários do fornecedor ter sido realizada antes 

das entrevistas com os funcionários da empresa Têxtil2, os entrevistados citaram a 

empresa como um dos seus clientes no estado do Ceará e, também, deixaram claro 

que as informações relatadas aplicavam-se a todos os clientes desse fornecedor.  
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Quanto aos dados secundários, estes foram coletados para permitir a escolha 

das empresas a serem pesquisadas em cada um dos setores investigados, com a 

consulta a publicações que retratassem o desempenho financeiro das empresas, a 

participação das mesmas no mercado, bem como publicações recentes na mídia 

escrita acerca das empresas. Também foram solicitados às próprias empresas 

documentos que possibilitassem a coleta dessas informações. Ademais, 

documentos escritos contendo informações setoriais relacionadas aos setores 

pesquisados também foram consultados.  

A partir da definição dos casos a serem estudados e da elaboração dos 

instrumentos de coleta dos dados, foi elaborado um protocolo de estudo de casos, 

seguindo a recomendação de Yin (2005), o qual contém os seguintes elementos: 1) 

visão geral do projeto dos estudos de casos; 2) procedimentos de campo; 3) 

questões dos estudos de casos. O protocolo é uma das táticas para aumentar a 

confiabilidade da pesquisa de estudo de caso, destinando-se a orientar o 

pesquisador ao realizar a coleta de dados (YIN, 2005). O protocolo de estudo de 

casos elaborado na presente pesquisa é apresentado no apêndice A. 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

De acordo com Yin (2005), a análise de dados consiste em examinar, 

categorizar, classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as evidências 

quantitativas e qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo. Cada 

estudo de caso deve ter uma estratégia analítica geral, de modo a estabelecer as 

prioridades do que deve ser analisado e por quê.  

Existem três estratégias gerais que são introduzidas por Yin (2005): a 

estratégia que se baseia em proposições teóricas, a estratégia que pensa sobre 

explanações concorrentes e a estratégia que desenvolve uma descrição do estudo 

de caso. No presente estudo, o pesquisador se baseará nas proposições teóricas 

gerais relacionadas à vantagem competitiva baseada em recursos relacionais, mas 

também estará aberto a achados referentes a argumentos teóricos concorrentes 

e/ou complementares, tais como os que ressaltam o papel do ambiente externo para 

a obtenção de vantagem competitiva. 

A análise de dados desse trabalho foi feita em duas etapas, utilizando-se 

métodos de análise diferentes. A primeira etapa consistiu em análises descritivas 

dos quatro casos estudados, cujos resultados são apresentados nos tópicos 4.2 e 
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5.2, separando-se os tópicos de acordo com o setor estudado. As análises 

descritivas procuraram apresentar os principais achados referentes aos aspectos 

investigados, utilizando-se trechos das entrevistas transcritas para ilustrar esses 

achados. Ademais, nas análises descritivas buscou-se também relacionar os 

aspectos ilustrados com os pressupostos teóricos que compuseram o referencial 

teórico dessa tese. Para a análise descritiva dos dados, foi utilizada a técnica de 

análise do conteúdo que, de acordo com Quivy e Campenhoudt (1998), consiste em 

desmontar a estrutura e os elementos dos conteúdos das entrevistas para esclarecer 

suas diferentes características e extrair sua significação. 

O procedimento básico da análise de conteúdo refere-se à definição de 

categorias pertinentes aos propósitos da pesquisa. De acordo com Bardin (1977), as 

categorias são classes que reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, 

sendo esse agrupamento realizado em razão dos caracteres comuns dos elementos. 

No presente trabalho definiram-se quatro categorias analíticas, as quais foram 

apresentadas no tópico 3.3. 

A segunda etapa foi denominada codificação analítica dos casos, cujos 

resultados são apresentados nos tópicos 4.3 e 5.3, os quais também estão 

separados por cada setor estudado. Nessa etapa, optou-se por utilizar o 

procedimento analítico da estratégia de pesquisa grounded theory (STRAUSS; 

CORBIN, 2008), denominado de método das comparações constantes (BANDEIRA-

DE-MELLO; CUNHA, 2007), principalmente por esta se preocupar bastante com a 

questão do rigor na pesquisa qualitativa. Na verdade, tendo em vista que se partiu 

de teorias pré-existentes para a análise dos dados, pode-se afirmar que foram 

utilizados os fundamentos da adaptive theory ou teoria adaptativa (LAYDER, 1998). 

Nesse caso, buscou-se a integração entre os principais aspectos que emergiram dos 

dados e a teoria pré-existente relatada na literatura. 

A grounded theory, ou teoria fundamentada nos dados, foi desenvolvida na 

década de 1960, pelos sociólogos Barney Glaser e Anselm Strauss, como alternativa 

à tradição hipotético-dedutiva da sociologia da época, tendo como objetivo a 

geração de explicações, com a mínima intervenção do pesquisador, sobre a ação 

dos indivíduos em um contexto delimitado, a partir da realidade destes (BANDEIRA-

DE-MELLO; CUNHA, 2007).  

Segundo Strauss e Corbin (2008), o termo “teoria fundamentada” relaciona-se 

a uma teoria que foi derivada dos dados, sistematicamente reunidos e analisados 
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por meio de processo de pesquisa. Nesse método, coleta de dados, análise e 

eventual teoria mantêm uma relação próxima entre si; o pesquisador não começa 

um projeto com uma teoria preconcebida em mente, mas sim com uma área de 

estudo, permitindo que a teoria surja a partir dos dados.  

Apesar de não se buscar a geração de teoria fundamentada nos dados no 

presente trabalho, e de se ter teorias preconcebidas para subsidiar a análise, a 

escolha por esse método de análise justifica-se pelo fato de que a sistematização 

metodológica da grounded theory e de seu processo de pesquisa utiliza 

procedimentos que ajudam a garantir padronização e rigor para o processo. Os 

procedimentos de codificação da grounded theory podem ser assim resumidos 

(STRAUSS; CORBIN, 2008): 

i. Construir teoria; 

ii. Fornecer aos pesquisadores as ferramentas analíticas para lidar com as 

massas de dados brutos; 

iii. Ajudar os analistas a considerar significados alternativos para os fenômenos: 

iv. Ser sistemático e criativo, simultaneamente e; 

v. Identificar, desenvolver e relacionar os conceitos que são os blocos de 

construção da teoria.  

Ademais, a estratégia metodológica da grounded theory possui três 

características, conforme a visão de Bandeira-de-Mello e Cunha (2007), que se 

adaptam aos objetivos desse trabalho, especialmente a primeira: (a) o 

balanceamento entre sensibilidade (criatividade) e objetividade; (b) a circularidade 

entre as fases de coleta e análise dos dados e; (c) interação entre o pesquisador e a 

realidade dos sujeitos. 

Um procedimento relevante assegurado pelo uso do método da grounded 

theory é denominado, por Strauss e Corbin (2008), como ordenamento conceitual, 

que consiste na organização dos dados em categorias discretas segundo suas 

propriedades e dimensões, seguido de uma descrição para elucidar essas 

categorias. Assim como outros métodos de análise de dados utilizados em pesquisa 

qualitativa, no método da grounded theory há a necessidade de se fazer a 

codificação que, nesse caso, está dividida em três fases (STRAUSS; CORBIN, 

2008): codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva.  

A codificação aberta envolve a quebra, a análise, a comparação, a 

conceituação e a categorização dos dados. Durante a codificação aberta, os dados 
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são separados em partes distintas, rigorosamente examinados e comparados em 

termos de similaridades e diferenças. Eventos, acontecimentos, objetos e 

ações/interações considerados conceitualmente similares em natureza ou 

relacionados em significado são agrupados sob conceitos mais abstratos, as 

chamadas categorias. Um exame rigoroso dos dados em busca de diferenças e 

similaridades permite uma boa diferenciação entre as categorias (CORBIN; 

STRAUSS, 2008). Considerando a codificação aberta como um processo passo a 

passo, podem ser destacadas as seguintes etapas desse processo: 

1. Conceituação: Consiste na rotulação de fenômenos presentes nos dados 

brutos, a partir do agrupamento de fatos, acontecimentos e objetos similares 

sob um tópico ou uma classificação comum, utilizando análise comparativa; 

2.  Descobrimento de categorias: Consiste no agrupamento dos conceitos 

anteriores em conceitos mais abstratos, de ordem mais alta, baseando-se em 

suas capacidades de explicar o que está acontecendo. Esse agrupamento 

forma as categorias que, por sua vez, podem ser divididas em subcategorias. 

Enquanto uma categoria representa um fenômeno, uma subcategoria 

responde a questões sobre o fenômeno, do tipo quando, onde, por que, 

quem, como e com que consequência, dando um maior poder explanatório ao 

conceito;  

3. Desenvolvimento de categorias em termos de propriedades e dimensões: As 

propriedades são características ou atributos, gerais ou específicos, de uma 

categoria, enquanto as dimensões representam a localização de uma 

propriedade ao longo de uma linha ou de uma faixa. Ao se delinear 

propriedades e dimensões, pode-se diferenciar as categorias e, portanto, dar 

precisão às mesmas. 

  A codificação axial examina as relações entre categorias que formam as 

proposições da teoria substantiva. O objetivo da codificação axial é começar o 

reagrupamento dos dados que foram divididos durante a codificação aberta, 

relacionando-se as categorias às suas subcategorias para gerar explicações mais 

precisas e completas sobre os fenômenos. O relacionamento entre categorias e 

subcategorias é feito ao longo das linhas de suas propriedades e dimensões 

(CORBIN; STRAUSS, 2008). Em termos de procedimentos, a codificação axial 

envolve diversas tarefas básicas, que incluem: 
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a) Organizar as propriedades de uma categoria e suas dimensões, uma tarefa 

que começa na codificação aberta; 

b) Identificar a variedade de condições, ações/interações e consequências 

associadas a um fenômeno; 

c) Relacionar uma categoria à sua subcategoria por meio de declarações que 

denotem como elas se relacionam umas às outras; 

d) Procurar nos dados pistas que denotem como as principais categorias 

podem estar relacionadas umas às outras. 

Segundo Strauss e Corbin (2008), quando os analistas codificam axialmente, 

procuram respostas para questões do tipo por que ou de que forma, onde, quando, 

como e com que resultados e, ao fazê-lo, os mesmos descobrem relações entre as 

categorias. Responder a essas questões ajuda ao pesquisador a contextualizar um 

fenômeno, ou seja, posicioná-lo dentro de uma estrutura condicional e identificar 

“como” ou os meios pelos quais uma categoria se manifesta. 

Finalmente, a codificação seletiva integra a teoria desenvolvida, examina 

possíveis incoerências, categorias com fraca fundamentação empírica ou relações 

não estáveis, ou seja, consiste no processo de integrar e de refinar categorias 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). A Integração é um processo contínuo que ocorre com 

o tempo, constituindo uma interação entre o analista e os dados. Dentro dessa 

interação, está o formato analítico, que inclui não apenas quem o analisa é, mas 

também a evolução do pensamento que ocorre com o tempo por meio da imersão 

nos dados e o conjunto cumulativo de resultados registrados em memorandos e 

diagramas. Na visão de Strauss e Corbin (2008), o primeiro passo na integração é 

decidir a categoria central, a qual representa o tema central da pesquisa. 

De acordo com Gomes (1994), a utilização de categorias visa estabelecer 

classificações de forma a agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um 

conceito capaz de abranger tudo isso, sendo que o estabelecimento das categorias 

pode ser feito antes do trabalho de campo ou a partir da coleta de dados. 

As categorias chaves dessa pesquisa foram estabelecidas antes da coleta de 

dados, à luz do referencial teórico, do problema de pesquisa, dos objetivos geral e 

específicos, das questões norteadoras e das variáveis de pesquisa, conforme 

relatado anteriormente no tópico 3.3, as quais foram utilizadas também durante a 

análise de conteúdo.  
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Na visão de Kovacs (2009), a estratégia do método das comparações 

constantes consiste em comparar o padrão de resposta entre os pesquisados, além 

do padrão da comparação de incidentes particulares ocorridos nas entrevistas, 

registros em notas de campo e documentos com outros incidentes e padrões no 

mesmo conjunto de dados ou em outro conjunto. A teoria adaptativa (LAYDER, 

1998) pressupõe a utilização de conceitos oriundos do referencial teórico para a 

comparação de dados no nível das dimensões. 

Se um conceito emerge dos dados que parecem similares ou opostos ao que 

consta no referencial teórico, então estes podem ser comparados em termos de 

suas propriedades e dimensões, o que possibilita ao analista diferenciar e dar 

especificidade ao conceito emergente. Desse modo, as comparações evitam 

distorções e atenuam possíveis vieses do pesquisador na interpretação dos dados 

(KOVACS, 2009). 

Na visão de Bandeira-de-Mello (2007a), uma categoria representa um 

fenômeno e deve ser definida em termos de propriedades e dimensões. As 

propriedades são códigos abstratos usados para permitir a validação em outros 

casos e aumentar a capacidade de modificação da teoria. Os códigos existentes, 

ligados a um mesmo tema, podem ser indicadores da categoria em si, ou das 

manifestações de suas propriedades. 

Uma vez identificadas as propriedades, o pesquisador deve procurar por 

incidentes ou padrões de ocorrência da categoria, o que consiste num processo de 

volta aos dados. Cada incidente deve ser classificado ao longo das dimensões das 

propriedades, constituindo a comparação incidente-incidente. Disso resultam 

categorias com propriedades bem definidas e padrões de ocorrência efetivamente 

encontrados nos dados, garantindo fundamentação empírica e parcimônia na 

explicação dos fenômenos representados pelas categorias (BANDEIRA-DE-MELLO, 

2007a). 

Consoante Kovacs (2009), quando se realiza a análise de dados com o auxílio 

de teorias preestabelecidas, de acordo com o método da teoria adaptativa de Layder 

(1998), além da comparação incidente-incidente, deve-se efetuar, também, a 

comparação teoria-incidente. A comparação teoria-incidente visa codificar os 

incidentes comparando-se com o referencial teórico. Por outro lado, a comparação 

incidente-incidente visa codificar um incidente em uma categoria e compará-lo aos 

anteriores nos mesmos grupos e em grupos diferentes, já codificados na mesma 
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categoria. Desse modo, a comparação incidente-incidente deve ser realizada após a 

definição das categorias, suas propriedades e dimensões. Os grupos semelhantes 

ou combinações de dimensões das propriedades em cada categoria são 

denominados manifestações das categorias.   

Estando definidas as categorias chaves do trabalho, partiu-se para a definição 

de suas propriedades e dimensões, conforme pressupõe o método das 

comparações constantes, considerando-se o referencial teórico (comparações 

teoria-incidente) e, também, utilizando-se elementos que emergiram dos dados 

durante a análise e que, previamente, não estavam contemplados no referencial 

teórico. Para cada propriedade, verificou-se o comportamento das dimensões nas 

diversas citações (quotes), como, por exemplo, curto (-) e longo (+). Partiu-se, então, 

para a realização de comparações incidente-incidente (BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2007), no intuito de identificar o comportamento das dimensões das 

propriedades nos dados coletados. A partir da emersão de grupos semelhantes de 

dimensões das propriedades em cada categoria, os mais representativos foram 

denominados manifestações das categorias, que permitiram a formatação dos 

esquemas gráficos que relacionam as categorias, propriedades e manifestações em 

cada nível de análise. Nos tópicos 4.3 e 5.3, os quais apresentam os resultados da 

codificação analítica dos dados, são detalhadas as propriedades e manifestações de 

cada uma das categorias chaves.  

É importante salientar, nesse processo de análise do método das comparações 

constantes, a importância dos memorandos e diagramas. De acordo com Strauss e 

Corbin (2008), os memorandos são registros escritos especializados que contêm os 

produtos da análise ou as direções para o analista. Os memorandos devem ser 

analíticos e conceituais, e não descritivos, podendo ter diversos formatos – notas de 

codificação, que contêm os produtos reais dos três tipos de codificação; notas 

teóricas, que contêm as considerações e as idéias do analista sobre a amostragem 

teórica e outras questões; e notas operacionais, que contêm direções de 

procedimento e lembretes. Os diagramas funcionam como memorandos visuais e 

não-escritos, constituindo mecanismos que representam as relações entre conceitos. 

O uso dos memorandos e dos diagramas constitui um elemento adicional na busca 

por um maior rigor na análise, já que a consulta aos memorandos utilizados pode 

esclarecer a lógica da evolução do pensamento analítico do pesquisador durante o 

processo de análise. 



 137

Para proceder a análise dos dados em todas suas etapas, considerando-se a 

quantidade relativamente grande de dados a ser analisada, foi utilizado um software 

como apoio à análise de dados, o Atlas/ti, cujos principais aspectos são detalhados 

no tópico seguinte.  

3.7 O USO DO SOFTWARE ATLAS/TI 

Tendo em vista o uso do método das comparações constantes na análise de 

dados, julgou-se conveniente o uso do software Atlas/Ti como apoio à mesma, 

seguindo o processo de análise proposto por Bandeira-de-Mello (2007a), que 

envolve a codificação e rotulação, o desdobramento dos dados (microanálise) e o 

descobrimento e validação de categorias e suas relações, ou seja, os procedimentos 

de análise previstos no método da grounded theory.  

O atlas/ti se enquadra num grupo de softwares conhecidos por Computer-

Assited Qualitative Data Analysis Software – CAQDAS, ou análise de dados 

qualitativos assistida por computador. É importante mencionar que, segundo Kelle 

(2002), esses pacotes de softwares são instrumentos para mecanizar tarefas de 

organização e arquivamento de textos, se constituindo em softwares para 

“tratamento e arquivamento de dados”, mas não são instrumentos para “análise de 

dados”, ou seja, atuam como ferramentas de apoio à análise de dados. 

  Como uma das principais vantagens associadas ao uso desse tipo de 

software, Teixeira e Becker (2001) destacam que esses programas oferecem uma 

inovação extremamente importante, que é a possibilidade de testar e relacionar 

hipóteses valendo-se dos recursos e benefícios trazidos pela informática, o que era 

até então um privilégio da pesquisa quantitativa, utilizando qualquer tipo de técnica 

qualitativa, com qualquer material que possa ser transformado em texto.  No caso do 

Atlas/ti, permite-se também a elaboração de memorandos e diagramas, de modo 

que todos os aspectos relevantes do processo de análise fiquem registrados e 

possam ser externados, caso haja necessidade (BANDEIRA-DE-MELLO, 2007a).  

Sabendo-se que o software constitui apenas uma ferramenta de apoio na 

análise de dados, houve o cuidado para não se cair nas chamadas “armadilhas” que 

são comuns quando se usa esse tipo de software, as quais são destacadas por 

Bandeira-de-Mello (2007a): 1) O pesquisador pode perder o contato com a realidade 

dos dados; 2) A facilidade de criar códigos e gerenciar uma base de dados mais 

ampla pode induzir o pesquisador a uma análise superficial, especialmente quando 
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há sobre valorização da codificação em detrimento da descoberta; 3) Um programa 

CAQDAS não é metodologicamente neutro, possuindo certo viés do grupo de 

acadêmicos que o desenvolveu; 4) A dificuldade em se avaliar a relação custo-

benefício do uso de um programa CAQDAS; 5) O uso de programas CAQDAS em 

projetos de pesquisa com múltiplos autores pode potencializar possíveis tensões 

entre os envolvidos e; 6) Um programa CAQDAS não transforma um pesquisador 

incompetente em competente. 

De acordo com Bandeira-de-Mello (2007), o Atlas/ti foi desenvolvido no 

contexto de um projeto multidisciplinar, durante o período de 1989 a 1992, na 

Universidade Técnica de Berlim. A sigla Atlas (Archiv fuer Technik, Lebenswelt und 

Alltagssprache) pode ser traduzida como “arquivo para tecnologia, o mundo e a 

linguagem cotidiana”, enquanto que a sigla ti (text interpretation) significa 

interpretação de texto. O software possui diversos elementos constitutivos, os quais 

são apresentados no quadro 3.7. 

Elementos Descrição 
Unidade Hermenêutica 
(Hermeneutic Unit – HU) 

Reúne todos os dados e demais elementos. 

Documentos primários 
(Primary documents) 

Dados primários coletados, denominados de Px, sendo x o número 
de ordem. Em geral, são transcrições, reportagens, figuras etc.  

Citações (Quotes) Segmentos de dados, como trechos relevantes das entrevistas, que 
podem indicar a ocorrência de código. Sua referência é formada pelo 
número do documento primário onde está localizada, seguido do seu 
número de ordem dentro do documento. Também constam da 
referência as linhas inicial e final, no caso de texto. 

Códigos (Codes) São conceitos ou categorias gerados pelas interpretações do 
pesquisador. Podem estar associados a uma citação ou a outros 
códigos para firmar uma teoria ou ordenação conceitual. Sua 
referência é formada por dois números: o primeiro refere-se ao 
número de citações ligadas ao código; e o segundo, ao número de 
códigos associados. Os dois números representam, respectivamente, 
seu grau de 
fundamentação empírica (groundedness) e de densidade teórica 
(density). 

Notas de análise (Memos) Descrevem o histórico da pesquisa. Registram as interpretações do 
pesquisador, seus insights ao longo do processo de análise. 

Esquemas gráficos 
(Netviews) 

Auxiliam a visualização do desenvolvimento da teoria e atenuam o 
problema de gerenciamento da complexidade do processo de 
análise. São representações gráficas das associações entre os 
códigos. A natureza dessas relações é representadas por símbolos. 

Comentário (Commnet) Os elementos constitutivos podem ter comentários, que são 
utilizados pelos pesquisadores para registrar informações sobre os 
seus significados, bem como registrar o histórico da importância do 
elemento para a teoria em desenvolvimento. 

Quadro 3.7 - Principais elementos constitutivos do Atlas/ti 
Fonte: Adaptado de Bandeira-de-Mello (2007a) 
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No presente trabalho foi utilizada a versão 5.6 do Atlas/ti. Foram criadas três 

unidades hermenêuticas, sendo uma geral, denominada Tese Fernando, à qual 

foram designados dezesseis documentos primários, sendo um para cada entrevista. 

Durante o processo de análise, foram gerados diversos códigos, os quais foram 

associados às citações que representavam, sendo que alguns desses códigos 

representaram categorias, propriedades ou manifestações. Em toda a análise foram 

utilizadas notas de análises para registrar as percepções, insights e conclusões do 

pesquisador, algumas das quais foram aproveitadas como parte do texto do relatório 

final da tese. A partir da finalização das análises das entrevistas, realizada na 

unidade hermenêutica geral (Tese Fernando), foram criadas mais duas unidades 

hermenêuticas, aproveitando todos os dados que já constavam na HU geral (utilizou-

se a ferramenta salvar como), sendo uma para cada um dos setores investigados, 

denominadas Tese Fernando Calçados e Tese Fernando Têxtil. Percebeu-se a 

necessidade de separação das unidades hermenêuticas para a realização da 

codificação analítica dos casos, de modo a evitar que a contagem dos índices de 

fundamentação empírica e densidade teórica, gerados pelo Atlas/ti (ver explicação 

adiante) fosse totalizada nas análises separadas de cada setor.  

Uma das principais consequências do processo de codificação analítica foi a 

geração dos esquemas gráficos, através do estabelecimento de conexões entre os 

códigos, citações e notas de análise. O atlas/ti possui diversos conectores padrões 

disponíveis, podendo-se também gerar novos conectores a partir da necessidade do 

pesquisador. Os conectores utilizados para a construção dos esquemas gráficos 

desse trabalho são apresentados no quadro 3.8. 

Símbolos Descrição das Relações 
== O código-origem é associado ao código destino 
Isa O código-origem é um tipo, ou forma, do código-destino 
⇒ O código-origem é a causa da ocorrência do código-destino 
[ ] O código-origem é parte do código-destino 

Quadro 3.8: Conectores de códigos utilizados e seus símbolos 
Fonte - Adaptado de Muhr (2004) 

Para propiciar um maior entendimento dos esquemas gráficos, bem como uma 

melhor visualização e identificação dos códigos, os códigos inseridos no software 

que representam categorias iniciam com “C:”, os que representam as propriedades 

iniciam com “P:”, enquanto que aqueles que representam as manifestações iniciam 

com “M:”. Cada código possui dois números entre parênteses (A, B), onde o A 

representa a sua fundamentação empírica ou groundedness (quantidade de trechos 
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ou citações que estão vinculadas ao código) e B representa a densidade teórica ou 

density (quantidade de outros códigos a que está vinculado).  

Para exemplificar a lógica supracitada, apresenta-se um exemplo na figura 3.3 

a seguir, que indica que o código “tipos de informações trocadas” possui vinte 

citações (ou trechos) relacionadas a ele (fundamentação empírica ou groundedness) 

e outros nove códigos associados (densidade teórica ou density) com alguns 

conectores mostrados no quadro 3.8. Por sua vez, o código “tendências do mercado” 

constitui um tipo de informação trocada, que se relaciona apenas um código e 

fundamenta-se empiricamente em seis citações. 

isa
Tipos de
informações
trocadas {20-9}

Tendências do
mercado {6-1}

 

Figura 3.3 - Exemplo de códigos, fundamentação empírica (groundedness), densidade teórica 
(density) e relações dos esquemas gráficos do Atlas/ti 
Fonte: Elaboração do autor 

É importante salientar que o Atlas/ti também foi utilizado como apoio para a 

análise de conteúdo. Assim sendo, os resultados apresentados na análise descritiva 

dos casos, nos tópicos 4.2 e 5.2 adiante, especificamente no que diz respeito aos 

trechos de entrevistas mostrados, também utilizam uma nomenclatura que possui 

relação com a localização dos dados na unidade hermenêutica do software. Como 

exemplo, apresenta-se o trecho de entrevista a seguir: 

Têm duas razões que eu acho que dá sentido para essa 
separação. A primeira razão é que o algodão, 
estrategicamente, é muito importante para a companhia. 
Porque, quando você pensa em termo de custos de produto, 
quando você vai lá no CPV, custo de produtos vendidos, você 
vai ver o que peso do algodão é muito importante, 
seguramente ele tem um peso no nosso produto final de uns 
50% (Têxtil1Ent2, 3:1). 

No exemplo acima, (Têxtil1Ent2, 3:1) indica que se trata da 1ª citação do 

terceiro documento da unidade hermenêutica, documento este que foi denominado 

Têxtil1Ent2. O nome do documento, elaborado pelo pesquisador, significa que este 

representa a segunda entrevista realizada na primeira empresa do setor têxtil 

pesquisada.  

Um dos motivos considerados para o uso do software Atlas/ti é a possibilidade 

que o mesmo apresenta de rastreamento dos dados e do processo de construção da 

análise por parte do pesquisador, o que pode contribuir para uma maior qualidade 
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da pesquisa, em conjunto com outros procedimentos, os quais são relatados no 

tópico seguinte. 

3.8 PROCEDIMENTOS DE ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DE 

QUALIDADE DE UMA PESQUISA 

Todos os cuidados que cercam a definição das estratégias de pesquisa, dos 

tipos de dados e formas de coleta e da metodologia de análise dos dados, incluindo 

o uso do software, visam ao atingimento dos objetivos do trabalho, bem como a 

busca pelo atendimento aos critérios de julgamento de qualidade de uma pesquisa, 

conforme os pressupostos de Yin (2005): validade do construto, validade interna, 

validade externa e confiabilidade.  

Consoante Yin (2005), a validade do construto é obtida a partir do 

estabelecimento de medidas operacionais corretas para os conceitos que estão sob 

estudo, havendo disponíveis três táticas que favorecem o cumprimento desse 

critério: (i) utilizar várias fontes de evidências na coleta de dados, de modo que se 

incentive linhas convergentes de investigação; (ii) estabelecer um encadeamento e 

evidências e; (iii) fazer com que o rascunho do relatório de estudo de caso seja 

revisado por informantes-chaves. O fato de esse trabalho ter utilizado mais de uma 

fonte de evidências, por se ter trabalhado com dados primários, coletados com o uso 

de um roteiro de entrevistas, bem como com dados secundários, constitui um 

elemento facilitador da obtenção de validade do construto. Além disso, quando da 

análise dos relacionamentos das empresas com seus fornecedores, foram coletadas 

informações tanto nas empresas, como em alguns de seus fornecedores. Ademais, 

pretendia-se enviar aos entrevistados os principais resultados advindos da análise 

das entrevistas, para que os mesmos pudessem relatar os seus entendimentos 

acerca da aderência destes com as suas percepções, já que os entrevistados 

constituíram os informantes-chaves do trabalho. Entretanto, devido à limitação do 

tempo para finalização do trabalho, não foi possível o envio dos resultados; apenas 

as transcrições das entrevistas foram enviadas, de modo que os entrevistados 

puderam validar o conteúdo das mesmas. 

Sobre a validade interna, Godoy (2007) ressalta que se trata de um critério que 

se preocupa com a questão de em que medida o relato do estudo de caso 

representa o fenômeno ao qual se refere. Para uma pesquisa ser internamente 

válida suas conclusões devem estar apoiadas nos dados. Citando Silverman (2000), 
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Godoy (2007) relata que existem algumas maneiras de se levar o pesquisador a 

pensar criticamente sobre os procedimentos adotados na coleta e na análise de 

seus dados, as quais poderão tornar os resultados mais válidos: a) uso do método 

comparativo, por meio do qual o pesquisador deve, sistematicamente, procurar outro 

(s) caso (s) para testar os seus achados e; b) o resultado do estudo seja 

apresentado a partir de um modelo que descreva o fenômeno de forma holística e 

compreensiva. O fato de o presente trabalho tratar-se de um estudo de casos 

múltiplos facilita o cumprimento desse critério. Além disso, o uso dos procedimentos 

de análise (interpretativos) da grounded theory (método das comparações 

constantes) permite uma descrição holística dos fatos observados. 

De acordo com Yin (2005), o critério da validade externa preocupa-se com o 

estabelecimento do domínio ao qual as descobertas de um estudo podem ser 

generalizadas além do estudo de caso imediato. O problema da validade externa 

constitui um grande obstáculo ao se realizar estudos de caso, especialmente quando 

se usa o termo generalização da mesma forma utilizada para os trabalhos que 

utilizam generalização estatística. Para Yin (2005), nos estudos de caso deve-se 

buscar a chamada generalização analítica, na qual o pesquisador busca generalizar 

um conjunto particular de resultados a alguma teoria mais abrangente, através da 

tentativa de replicação das constatações em outros locais nos quais a teoria supõe 

que deveriam ocorrer os mesmos resultados. Uma vez feitas essas replicações, os 

resultados podem ser aceitos como algo que fornece sustentação para a teoria, 

mesmo que não se realizem mais replicações.  

Ao comentar a questão da generalização na pesquisa qualitativa, Mattos (2006) 

relata que a generalização constitui a inferência de qualidades de casos singulares, 

ou unidades de análise circunscritas, para outros casos, unidades ou conjuntos 

deles, que, de fato, não foram objeto de observação e análise, constituindo um 

mecanismo indutivo com o mesmo sentido do que muitos autores denominam 

validade externa. Mattos (2006) apresenta algumas “redefinições qualitativas” da 

generalização: a comparação entre casos, citada a partir do trabalho de Ragin 

(1987); o método de comparação constante, sistemática e ascendente da grounded 

theory; e a generalização teórica (ou analítica) proposta por Yin (2005). Em todos 

esses casos, Mattos (2006) relata que há um mal entendido, em que ocorre uma 

grosseira substituição semântica, na qual se descarta o significado tradicional de 
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generalização evidenciado pela lógica positivista, justamente aquele que é 

problemático para as pesquisas de tradição qualitativa. 

Desse modo, Mattos (2006) considera que é inútil à tradição da pesquisa 

qualitativa insistir em re-qualificações para o termo “generalização de conclusões”, 

pois essa forma de generalização está fora do seu contexto, funcionando como uma 

espécie de distopia conceitual e, portanto, não cabendo a sua utilização. Para fins 

do presente trabalho, embora se concorde em grande parte com os argumentos 

supracitados, além de não se buscar a generalização, entende-se que, ao se realizar 

estudos de casos comparativos intra-setores (duas empresas de cada setor) e inter-

setores (dois setores produtivos diferentes), aumenta-se a robustez dos resultados e 

conclusões do trabalho. 

Um último critério de julgamento da qualidade de uma pesquisa a ser 

considerado é a confiabilidade. Na análise de Yin (2005), o objetivo do critério de 

confiabilidade é certificar-se de que, se um pesquisador seguir exatamente os 

mesmos procedimentos descritos por outro que veio antes dele e conduzir o 

mesmíssimo estudo de caso novamente, este último deve chegar às mesmas 

conclusões. Para o cumprimento desse critério, foi importante a elaboração de um 

protocolo do estudo de caso, a qual já foi comentada anteriormente, e a utilização de 

um banco de dados para estudo de caso. A utilização do software Atlas/ti permitiu a 

formação de um banco de dados, o que por sua vez torna possível, de acordo com 

Bandeira-de-Mello (2002), que seja realizada uma auditoria pelos leitores, 

necessária para verificar a validade e a confiabilidade dos resultados. A auditoria é 

possível por meio da análise de relatórios gerados pelo Atlas/ti, sendo que no 

presente trabalho são apresentados três relatórios, no apêndice C. O primeiro 

relatório mostra uma cronologia da análise, o segundo relaciona alguns dos códigos 

gerados (os códigos que representam manifestações e outros códigos considerados 

como mais importantes pelo pesquisador) às citações (quotes) das entrevistas, 

enquanto o terceiro contém na íntegra as notas de análise formuladas pelo 

pesquisador durante o processo de análise. Todos os relatórios gerados pertencem 

à unidade hermenêutica denominada Tese Fernando.  

Já na visão de Silverman (2000, apud Godoy, 2007), a confiabilidade está 

associada ao grau de consistência com que códigos e categorias são atribuídos às 

informações coletadas. Uma maior consistência e, consequentemente, 

confiabilidade, pode ser obtida por meio da checagem por diferentes pesquisadores 
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ou pelo mesmo pesquisador, em diferentes ocasiões. Nesse trabalho, o uso de 

memorandos que relatem todo o procedimento de codificação e de interpretação 

possibilita um completo entendimento dos procedimentos utilizados, permitindo 

checagens posteriores pelo próprio pesquisador e também pelos seus avaliadores. 

Para permitir um melhor entendimento dos procedimentos utilizados, em cada 

uma das fases pertinentes, para o atendimento aos critérios de julgamento 

supracitados, os mesmos são mostrados no quadro 3.9. 

Critério de Julgamento Procedimentos para 
Cumprimento  

Fase da Pesquisa em que se 
Aplicam 

Validade do Construto Uso de mais de uma fonte de 
evidências – dados primários, 
dados secundários, relatos das 
empresas e de seus 
fornecedores; 
Envio das transcrições das 
entrevistas para avaliação dos 
respondentes. 

Coleta de dados 
 
 
Análise de dados 
 

Validade Interna Estudo de casos múltiplos 
Procedimentos de análise da 
grounded theory (método das 
comparações constantes) 

Definição das unidades de 
análise 
Coleta de dados 
Análise de dados 

Validade Externa Estudos de casos comparativos 
intra-setores e inter-setores 

Definição das unidades de 
análise 
Coleta de dados 
Análise de dados 

Confiabilidade Elaboração de protocolo de 
estudo de caso 
Uso de memorandos 
Método das comparações 
constantes 
Uso de software (banco de 
dados da pesquisa) 

Todas 
 
Análise de dados 

Quadro 3.9 - Procedimentos Utilizados para Atendimento aos Critérios de Julgamento de Qualidade 
de uma Pesquisa 
Fonte: Elaboração do autor 

Por meio da utilização dos procedimentos metodológicos apresentados, 

buscou-se atender todas as exigências requeridas para a análise dos dados e para 

as etapas que a sucederam, tais como a apresentação e discussão dos resultados, 

bem como a elaboração da conclusão e das sugestões do trabalho. Nos apêndices 

do trabalho (A e B, respectivamente) estão contidos o protocolo dos estudos de 

casos e o roteiro das entrevistas.   

Julga-se que é importante se ter uma visão geral de todas as etapas previstas 

para a realização da pesquisa, conforme explicitado no presente capítulo, tendo em 

vista a necessidade de seu entendimento e, também, a possibilidade de utilização 
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de uma metodologia semelhante por outros pesquisadores. Assim sendo, a figura 

3.4 apresenta, de forma esquemática, todas as etapas envolvidas na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Etapas da Pesquisa 
Fonte: Elaboração do autor 

Objetivos Gerais e 
Específicos 

Quadro Teórico de Referência 
• Vantagem Competitiva 
• Cadeia de Suprimento 
• Relações inter-organizacionais 

na cadeia de suprimento 
• Gestão da Cadeia de 

Suprimento 
• Teoria Baseada em Recursos 

Pressupostos 
Epistemológicos 
do Pesquisador 

Formulação do 
Modelo de Análise 

Variáveis a serem 
analisadas 

Questões Norteadoras da 
Pesquisa 

Delineamento da 
Pesquisa 

Estudo de Casos 
Múltiplos Interpretativo 

Casos Selecionados: 
2 empresas da indústria de 
calçados do CE e 2 
fornecedores, sendo 1 de 
cada empresa; 
2 empresas da indústria têxtil 
do CE e 1 fornecedor comum 
de ambas. 

Coleta de Dados: 
Entrevista semi-estruturada 
aplicada aos responsáveis 
pelas transações comerciais 
cliente-fornecedor das 
empresas pesquisadas e de 
seus fornecedores; 

Análise de Dados 
Análise de conteúdo 
Método das 
comparações constantes 
Uso do software Atlas/ti 

Elaboração de Conclusões 
e Sugestões da Pesquisa 

Categorias chaves 
do trabalho 
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A partir da definição do problema de pesquisa e dos objetivos gerais e 

específicos, julgou-se necessário utilizar como quadro teórico de referência a 

questão da vantagem competitiva, a cadeia de suprimento, os relacionamentos inter-

organizacionais na cadeia de suprimento, a gestão da cadeia de suprimento e a 

teoria baseada em recursos. 

Com base nos aspectos supracitados, procedeu-se a formulação do modelo de 

análise, que teve como principal objetivo definir o escopo considerado da cadeia de 

suprimento e os diferentes níveis de análise. Então, foi possível definir as questões 

norteadoras da pesquisa, as variáveis a serem investigadas e as categorias chaves 

do trabalho. 

A partir de então, decidiu-se pela realização de um estudo de casos múltiplos 

interpretativo, em dois setores da indústria de transformação do estado do Ceará, 

indústria de calçados e indústria têxtil. Além disso, foram investigadas duas 

empresas fornecedoras de matérias-primas e componentes do setor de calçados, 

sendo um fornecedor de cada caso pesquisado, bem como uma empresa 

fornecedora do setor têxtil, que representa um fornecedor comum aos dois casos 

pesquisados dessa indústria.  

Para a coleta de dados secundários, foi utilizado um roteiro de entrevista (semi-

estruturada), dirigido aos responsáveis pelas transações comerciais entre cliente e 

fornecedor, considerando-se as relações a serem investigadas (nas empresas e nos 

fornecedores). Todas as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. 

Na análise dos dados coletados, foram utilizados dois métodos de análise: (1) a 

análise de conteúdo, para proceder a descrição analítica dos casos e; (2) o método 

das comparações constantes, procedimento analítico da grounded theory  e da 

teoria adaptativa, com auxílio do software Atlas/ti. Os procedimentos necessários à 

adequação aos critérios de julgamento de qualidade de uma pesquisa foram 

considerados tanto na coleta, quanto na análise dos dados. Estando finalizados 

todos os procedimentos descritos, foram elaboradas a análise dos resultados, as 

conclusões e sugestões da tese. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

Nesse capítulo são analisados os resultados do estudo empírico realizado nas 

duas empresas do setor de calçados pesquisadas. Inicialmente, procede-se uma 

descrição geral do setor de calçados do Ceará, seguida da análise descritiva dos 

casos e, posteriormente, da codificação analítica dos casos, considerando-se as 

categorias chaves de análise. 

4.1 A INDÚSTRIA DE CALÇADOS DO CEARÁ 

De acordo com Viana e Rocha (2006), a cadeia coureiro-calçadista (CCC) é 

formada por quatro segmentos principais: (i) o das indústrias de calçados (de couros 

ou de materiais sintéticos); (ii) o de artefatos de couro (bolsas, pastas etc.); (iii) o das 

indústrias de curtume; (iv) o de componentes para couros e calçados. A CCC 

brasileira é composta em sua maioria por empresas de capital nacional. A 

diversidade de seus estilos e materiais abrange calçados sociais, esportivos, 

casuais, de segurança, masculinos, femininos, infantis, fabricados em couro, em 

tecidos, em materiais sintéticos, entre outros. No presente trabalho, considerando-se 

todos os segmentos da CCC, o foco é constituído pelo segmento das indústrias de 

calçados, incluindo tanto calçados de couro, quanto calçados sintéticos. Nesse caso, 

os curtumes e a indústria de componentes para couro e calçados constituem 

fornecedores do segmento que constitui o núcleo principal de análise. 

Considerando-se esse enfoque dado, o escopo da cadeia de suprimento 

considerado no modelo de análise, bem como a visão da cadeia coureiro-calçadista 

externada no trabalho de Hansen et al. (2004), pode-se considerar a cadeia de 

suprimento da indústria de calçados representada pela figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Cadeia de Suprimento da Indústria de Calçados 
Fonte: Elaboração do autor 
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Segundo a ABICALÇADOS (2009), o Brasil tem representado, nas últimas 

quatro décadas, um importante papel na indústria, já que é um dos mais destacados 

fabricantes de manufaturados de couro, detendo o terceiro lugar entre os maiores 

fabricantes mundiais de calçados, com um total produzido de cerca de 808 milhões 

de pares em 2008, volume este menor apenas do que os totais produzidos na China 

e na Índia. Além disso, o setor calçadista brasileiro tem uma importante participação 

na fatia de calçados que aliam qualidade e design a preços competitivos.  

Apesar de se ter uma maior concentração de empresas e pessoal ocupado na 

produção de calçados no estado do Rio Grande do Sul, considerado o berço do 

calçado no Brasil, a produção brasileira está gradualmente sendo distribuída para 

outros pólos. Estes estão localizados nas regiões Sudeste e Nordeste do país, tendo 

destaque o interior do estado de São Paulo (cidades de Jaú, Franca e Birigui), bem 

como os estados da Paraíba, do Ceará e da Bahia. Há também crescimento na 

produção de calçados no estado de Santa Catarina (região de São João Batista) e 

em Minas Gerais (região de Nova Serrana e Belo Horizonte). Os pólos calçadistas 

têm em comum a abundante disponibilidade de mão-de-obra qualificada, oferta de 

matéria-prima, tecnologia em processos e equipamentos que resultam na 

capacidade de produção dos mais variados tipos de calçados e com flexibilidade 

para atender de forma ágil as demandas na transição de uma temporada para outra 

(ABICALÇADOS, 2009).    

No início dos anos 1990, alguns fatores macroeconômicos, com destaque para 

o confisco dos depósitos e aplicações financeiras decretado pelo Governo Collor 

(DINIZ; BASQUES, 2004) e o início da abertura da economia brasileira, trouxeram 

problemas para diversos setores industriais, incluindo o setor calçadista. Associados 

a esses fatores, outros foram primordiais para o abalo da competitividade da 

produção nacional de calçados no início da década de 1990, de acordo com Santos 

et al.(2002):  

• Política econômica adotada, especialmente de câmbio e juros; 

• Crescimento mais lento das importações americanas de calçados; 

• Aumento da concorrência externa, com a entrada de novos países 

ofertantes no mercado internacional, dispondo de vantagens competitivas 

superiores às brasileiras. 

Na visão de Diniz e Basques (2004), em função desse quadro estrutural e do 

grande potencial de expansão do mercado interno de calçados populares (plástico), 
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iniciou-se o processo de transferência ou construção de novas unidades produtoras 

no Nordeste por grandes grupos calçadistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, 

estimulado e determinado pela existência de incentivos fiscais e do menor custo do 

trabalho na Região. 

Observa-se que esse fenômeno de deslocamento de unidades produtivas de 

regiões mais ricas em direção a regiões mais pobres constitui uma replicação do que 

ocorreu em nível mundial. Consoante Castro e Moreira (2009), a importância das 

estratégias de minimização de custos engendrou um movimento importante de 

deslocamento de algumas atividades industriais de países/regiões ricas em direção 

aos países/regiões considerados de baixos salários. As grandes empresas utilizam 

as disparidades na remuneração e as condições de trabalho para estabelecer um 

processo de concorrência entre os trabalhadores de diversas regiões.  

Um dos aspectos da reestruturação do setor de calçados brasileiro está 

relacionado ao movimento de deslocamento de parte de firmas calçadistas do Sul e 

Sudeste do Brasil para os estados nordestinos, provocada pela valorização do 

câmbio e a intensificação da concorrência externa, principalmente dos países 

asiáticos. Além dos deslocamentos das fábricas, isso trouxe também como 

consequência a terceirização de atividades, na perspectiva de redução de custos de 

produção e aumento da participação no mercado externo. A expansão do setor 

calçadista no Nordeste ocorreu, principalmente, com a implantação de grandes 

empresas (CASTRO; MOREIRA, 2009). 

A importância da indústria calçadista brasileira para a economia do país é 

relatada pela ABICALÇADOS (2009), que destaca a geração de cerca de 300 mil 

empregos diretos. A tabela 4.1 relaciona o número de empregos e empresas por 

estado, segundo dados da RAIS 2007, sendo o Rio Grande do Sul responsável por 

37% do total de pessoas ocupadas assalariadas na fabricação de calçados, seguido 

de Ceará e São Paulo com 17% cada, Bahia 9% e Minas Gerais 8%: 
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Tabela 4.1 - Quantidade de empresas e empregados na produção brasileira de calçados 

Estado Empresas % por Estado Emprego % por Estado 
Rio Grande do Sul 2.755 35,2% 111.966 37,0% 
Ceará 236 3,0% 52.746 17,4% 
São Paulo 2.354 30,1% 52.055 17,2% 
Bahia 106 1,4% 28.134 9,3% 
Minas Gerais 1.382 17,7% 24.770 8,2% 
Paraíba 111 1,4% 12.710 4,2% 
Santa Catarina 307 3,9% 6.880 2,3% 
Sergipe 15 0,2% 3.001 1,0% 
Paraná 138 1,8% 1.999 0,7% 
Pernambuco 52 0,7% 1.653 0,5% 
Goiás 170 2,2% 1.463 0,5% 
Rio Grande do Norte 25 0,3% 1.375 0,5% 
Rio de Janeiro 64 0,8% 1.323 0,4% 
Espírito Santo 29 0,4% 1.144 0,4% 
Mato Grosso do Sul 24 0,3% 1.116 0,4% 
Outros 62 0,8% 557 0,2% 

Totais 7.830 100,0% 302.892 100,0% 

Fonte: Elaborado pela ABICALÇADOS (2009) a partir de dados da RAIS/MTE 

Observando-se os dados da tabela 4.1, percebe-se que, no Nordeste, os 

estados do Ceará, da Bahia e da Paraíba destacam-se como os maiores 

empregadores na indústria de calçados, o que permite a dedução de que esses três 

estados foram aqueles que mais se beneficiaram da transferência de unidades 

produtivas do Sul e Sudeste para o Nordeste. A mesma tabela mostra também, 

analisando-se a quantidade de empresas e o número de empregos, que há uma 

predominância de grandes empresas no Nordeste, o que confirma a visão de Castro 

e Moreira (2009) supracitada.  

Com relação à indústria de calçados do Ceará, que constitui o lócus de 

pesquisa desse setor no presente trabalho, Mello (2004) relata que, embora o 

estado conte com uma indústria coureiro-calçadista tradicional, sua produção se 

tornou expressiva a partir da década de 1980, devido à forte política de atração de 

investimentos industriais implementada pelo governo local. Pelo próprio tipo de 

indústria e de tecnologia envolvida, suas unidades produtivas tendem a ser de 

grande porte. 

Segundo Silva e Rosa (1998), a consolidação do Ceará como um dos pólos 

mais representativos da indústria calçadista nacional se deveu a fatores como a sua 

localização estratégica em relação aos grandes mercados consumidores mundiais, 

bem como à oferta de mão-de-obra abundante e barata. Além dos fatores 

supracitados, não se pode esquecer a grande importância dos incentivos fiscais 

oferecidos pelo Governo do Estado do Ceará, nos últimos anos, para a atração de 
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empresas do setor calçadista. A indústria de calçados cearense apresenta certa 

heterogeneidade com relação a tamanho e nível tecnológico de suas empresas. De 

um lado, existe o setor tradicional, que abriga predominantemente pequenos 

empreendimentos, dotado, em geral, de um reduzido grau de mecanização e nível 

tecnológico; de outro lado, existe o segmento moderno, agregando grandes 

empresas que possuem consideráveis economias de escala, elevados índices de 

automação e alto nível tecnológico e organizacional.  

A política de atração adotada pelo Governo do Estado está associada ao 

objetivo de descentralização e interiorização da produção, fazendo com que existam 

empresas localizadas em diversos municípios do território cearense. Apesar da 

tentativa de descentralização, observa-se certa concentração da produção cearense 

de calçados em três pólos principais, sendo um na Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF) e dois no interior do estado (Sobral e Região do Cariri), de onde 

foram selecionadas as empresas estudadas por esta pesquisa. 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS CASOS DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

Nesse tópico apresenta-se uma análise descritiva dos dois casos pesquisados 

na indústria de calçados do Ceará, abordando as principais características de cada 

uma das empresas, bem como os aspectos mais relevantes dos resultados 

encontrados para cada uma das categorias de análise. Todos os dados 

apresentados nessa análise descritiva foram coletados nas próprias empresas, 

durante a realização das entrevistas, ou a partir de dados secundários obtidos em 

material (relatórios, encartes publicitários) fornecidos por estas. Esses aspectos são 

analisados à luz do referencial teórico utilizado nesta Tese. Ademais, apresentam-se 

também esquemas gráficos elaborados pelo autor no software Atlas/ti, para auxiliar a 

compreensão das relações existentes entre os componentes dos fenômenos 

estudados. 

4.2.1 Características gerais 

A empresa aqui denominada “Calçados1” iniciou suas atividades no ano de 

1971, no Rio Grande do Sul. A partir de 1990, a empresa migrou parte de sua 

produção para o estado do Ceará, com a compra de uma fábrica de calçados 

desativada na cidade de Fortaleza. Posteriormente, durante a referida década, foram 

instaladas novas unidades fabris no interior do Ceará, as quais, juntamente com a 
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unidade de Fortaleza, são responsáveis por praticamente toda a produção de 

calçados da empresa. Esta possui ainda uma unidade produtiva no interior da Bahia. 

Além das plantas fabris, a empresa possui ainda duas unidades no interior do Rio 

Grande do Sul, sendo que em uma delas está seu centro administrativo, e na outra a 

produção de matrizes. Considerando-se todas as unidades da Calçados1, a 

empresa emprega em torno de trinta mil funcionários, sendo que, destes, mais de 

vinte e oito mil estão empregados nas unidades produtivas do Ceará.  

Ao longo dos anos, a empresa Calçados1 especializou-se na produção de 

calçados de plástico (sintéticos), cujos insumos básicos são o PVC (Cloreto de 

Polivinila) e o EVA (Etil Vinil Acetato). A Calçados1 fabrica produtos nas linhas 

infantil, masculina e feminina, sendo que os calçados infantis geralmente possuem 

marcas vinculadas a personagens de desenho animado, enquanto que os calçados 

para o público adulto são, em grande parte, relacionados a personalidades famosas 

no Brasil e no Mundo. No ano de 2009 foram produzidos cerca de 166 milhões de 

pares. A receita bruta da empresa, em 2009, foi de R$ 1.819,4 milhões, o que 

representou um crescimento de 15,4% em relação a 2008, enquanto que o lucro 

líquido foi de R$ 272,2 milhões, com crescimento de 13,7% em relação ao lucro 

líquido de 2008.  

A Calçados1 é reconhecida no mercado como a maior produtora brasileira de 

calçados, tanto em quantidade de pares produzidos, como pelo faturamento. Os 

dados apresentados por Oliveira (2010) destacam a Calçados1 como a empresa do 

setor com a maior receita operacional bruta em 2009 e a que detém a liderança do 

mercado. Bueno (2010) também relata a maior receita líquida da Calçados1 em seu 

setor de atuação a qual, levando-se em conta todos os indicadores considerados 

pela referida publicação, foi eleita a melhor empresa numa análise conjunta dos 

setores têxtil, couro e vestuário, já que o calçado é considerado um item do 

vestuário. Por conta das características supracitadas, pode-se afirmar que a 

Calçados1 possui vantagem competitiva sobre seus concorrentes.  

A empresa Calçados2 atua corporativamente em diversos ramos de negócios, 

incluindo a indústria de calçados, o varejo de calçados, fazendas, empreendimentos 

imobiliários e, até mesmo, uma administradora de cartões de crédito. Entretanto, o 

grupo empresarial surgiu a partir da indústria de calçados, que representa o principal 

negócio da organização. Nesse setor, a Calçados2 fabrica principalmente calçados 

esportivos, utilizando marcas que possui a licença no Brasil, bem como calçados 
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femininos, em plantas localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará, 

além de possuir uma fábrica na Argentina. Assim como a Calçados1, a Calçados2 é 

originária do Rio Grande do Sul e, no início da década de 1990, migrou parte de sua 

produção, especificamente voltada à exportação, para o Ceará. No estado do Ceará 

a empresa possui três unidades fabris localizadas em cidades do interior, as quais 

são especializadas na produção de calçados femininos de couro para exportação, 

com alto valor agregado, a partir da encomenda de grandes clientes varejistas da 

Europa e dos Estados Unidos. A produção diária da empresa, em todas as unidades 

fabris, é de cerca de 70 mil pares. Pode-se inferir como uma sinalização de que a 

empresa possui vantagem competitiva em relação aos seus principais concorrentes 

o fato de que, considerando-se o contexto brasileiro, país que possui 7.830 

empresas (formais) fabricantes de calçados, segundo dados da ABICALÇADOS 

(2009), apenas 39 empresas exportam calçados femininos de couro, sendo que, 

destas, somente 13 empresas, entre as quais se inclui a Calçados2, conseguem 

exportar simultaneamente para os exigentes mercados da Europa Ocidental e dos 

Estados Unidos. 

Para facilitar o entendimento acerca dos principais fatores investigados, a 

descrição destes nos dois casos está dividida em quatro tópicos adicionais, os quais 

estão alinhados com as categorias analíticas previamente definidas. 

4.2.2 Características das relações das empresas com os fornecedores de 

matérias-primas e componentes 

Essa caracterização foi feita a partir da análise das relações entre as empresas 

investigadas e seus principais fornecedores de matérias-primas e componentes, 

devendo atender ao primeiro objetivo específico do trabalho, conforme previsto no 

modelo de análise apresentado no tópico 2.6. Para facilitar o entendimento dos 

diversos aspectos analisados, essa seção é dividida em subseções, de acordo com 

o foco da investigação 

4.2.2.1 Principais materiais e componentes adquiridos 

As principais matérias-primas utilizadas pela Calçados1 para a fabricação dos 

seus produtos, de acordo com os entrevistados, são os insumos para a fabricação 

do PVC (resina de PVC e plastificante), as tintas e os pigmentos, sendo que os 

insumos para o PVC podem ser considerados como as matérias-primas mais 
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importantes. Como critério para definição do grau de importância de cada insumo 

para o produto final, foi citado por um dos entrevistados a participação dos mesmos 

na curva ABC: 

As principais matérias-primas que nós compramos hoje são 
para insumo do PVC [...] São os principais produtos da curva 
ABC. Nós temos produtos principais como tinta [...] e também é 
um dos principais fornecedores, está no início da curva ABC 
(Calçados1Ent4, 8:2; 8:3; 8:68). 

Além dos materiais enumerados acima como os principais, foram citados 

também como insumos importantes para a Calçados1 o coverline, que é um tecido 

sintético fabricado a partir do PVC, os adesivos, as etiquetas e as caixas coletoras, 

sendo esse último insumo utilizado para a embalagem dos produtos finais. 

Com relação às principais matérias-primas da Calçados1, é importante 

ressaltar que os insumos utilizados na fabricação do PVC, devido à 

representatividade no custo final do produto, bem como às suas características, 

recebem um tratamento que pode ser considerado diferenciado. Por se tratarem de 

commoditties, esses materiais possuem preço internacional e recebem uma atenção 

especial, pois a empresa deve estar atenta a oportunidades de compra associadas a 

possíveis quedas de preço do insumo no mercado; o relacionamento da empresa 

com os fornecedores desses insumos é diferente do relacionamento com os demais 

fornecedores: 

[...] a parte de negociações de preço no PVC que tem dois 
insumos que são muito representativos, que é a resina de PVC 
e o plastificante, quem faz a negociação do preço é o gerente 
de suprimentos, junto com a diretoria. A negociação dos preços 
das outras matérias primas é toda feita pelo comprador e por 
um comitê que sou eu mais um analista de compras. Alguns 
casos quando são valores representativos é mostrado e é 
dividido com o gerente de suprimentos (Calçados1Ent2, 6:1). 

Ainda em relação aos insumos para a fabricação do PVC, observou-se que, a 

partir desses materiais (resina de PVC e plastificante) e de outros produtos químicos 

menos representativos, a Calçados1 fabrica o PVC propriamente dito para consumo 

próprio, no processo de injeção. Assim sendo, pode-se considerar que a empresa 

adota certo grau de integração vertical (verticalização) a montante, conforme referido 

no tópico 2.1.1.1, já que produz um dos principais componentes necessários à 

fabricação dos calçados. Na verdade, essa situação se repete também no caso do 

EVA, fabricado a partir dos mesmos insumos utilizados para a fabricação do PVC, 

em uma das unidades fabris da empresa. Assim sendo, nesse ponto específico do 
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processo produtivo configura-se a adoção da estrutura de governança do tipo 

hierarquia, conforme estabelecido no tópico 2.3 do referencial teórico. 

Considerando-se os produtos fabricados pela Calçados2 nas unidades 

produtivas do Ceará, a principal matéria-prima é o couro, que é responsável por 

cerca de 50% do custo de matéria-prima. Os demais insumos de materiais 

considerados mais importantes são os solados, as palmilhas e os adesivos (cola). 

Como se pode perceber, alguns desses insumos são, na verdade, componentes, 

fabricados a partir de matérias-primas diversas, tais como termoplásticos (TR, TPU) 

e o próprio couro. Outros insumos citados foram os metálicos e as embalagens. 

Assim como ocorre com a Calçados1, a Calçados2 trabalha com a classificação 

ABC para avaliar a importância de cada insumo para seus produtos: 

O nosso ABC de fornecedores é composto em torno de 
trezentos fornecedores, mas quando eu vou produzir um 
sapato específico, os mais importantes para mim, os que 
realmente acabam me atendendo, sendo estratégicos para 
determinado produto, isso se restringe para, não deve dar mais 
do que quinze fornecedores. Com isso eu consigo montar o 
sapato como um todo (Calçados2Ent1, 12:4). 

A Calçados2 dominava várias partes do processo produtivo no passado: 

curtume, injeção, fabricação de palmilhas, fabricação de solados, entre outras. 

Atualmente, por entender que o negócio da empresa é o design e a montagem dos 

sapatos, partiu para o foco nesse negócio e a terceirização das demais etapas. O 

único processo produtivo que não faz parte da montagem do calçado e que a 

empresa ainda mantém sob sua responsabilidade é a fabricação de matrizes, o que 

mostra uma tendência atual de desverticalização. Observa-se que é um processo 

semelhante ao que aconteceu com a indústria automobilística, no qual as empresas 

se tornaram montadoras de automóveis.  

Entretanto, observou-se a ocorrência de integração vertical para frente 

(verticalização a jusante), já que o grupo do qual a Calçados2 faz parte possui 

diversas lojas, em vários estados brasileiros, que vendem sapatos, sendo algumas 

exclusivas de marcas próprias e outras que são multimarcas. A adoção da estratégia 

verticalização a jusante, especificamente com a entrada no varejo de calçados 

multimarcas, tem relação direta com os incentivos fiscais para exportação, conforme 

será explicitado no tópico 4.2.4. 

Entre os diversos materiais que a Calçados2 adquire, destaca-se o couro, 

principal matéria-prima para a produção dos calçados fabricados nas unidades 
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produtivas do Ceará, o qual possui algumas especificidades que tornam o seu 

processo de aquisição um pouco diferenciado, já que é responsável por cerca de 

50% do custo com matéria-prima e se trata de um produto agrícola. Esse processo 

de aquisição diferenciado de um insumo específico também ocorre com a 

Calçados1, conforme supracitado, em relação aos insumos para a fabricação do 

PVC.  

4.2.2.2 Critérios de seleção dos fornecedores 

Outro aspecto analisado na caracterização dos relacionamentos das empresas 

com seus fornecedores de matérias-primas e componentes foi o modo como as 

empresas os selecionam e os critérios utilizados para tal. Em linhas gerais, as duas 

empresas preferem se relacionar com poucos fornecedores para cada um dos 

insumos que são adquiridos e, para alguns materiais e componentes específicos, 

como, por exemplo, tintas e pigmentos no caso da Calçados1, e os injetados (salto, 

sola e taco) no caso da Calçados2, trabalham com fornecedores exclusivos. A 

seleção desses fornecedores se dá com base em vários critérios, inclusive alguns 

critérios tradicionais como preço e qualidade, por exemplo. No Calçados1 destacam-

se alguns critérios citados pelos entrevistados como mais importantes, destacando-

se: (1) a localização do fornecedor, dando-se preferência àqueles que estejam mais 

próximos às plantas industriais da empresa; (2) a performance do fornecedor, 

desejando-se fornecedores que tenham bons resultados e sejam financeiramente 

sólidos o bastante para manter um relacionamento duradouro com a empresa; (3) o 

porte do fornecedor, que tem de ser bem estruturado para atender à grande 

demanda da empresa, ou seja, tenha capacidade de fornecimento e; (4) a confiança 

que a empresa deposita no fornecedor, especialmente quando se pretende 

estabelecer relacionamentos de longo prazo. Esses aspectos foram explicitamente 

relatados em alguns trechos das entrevistas: 

A [Calçados1] tem uma forma de trabalhar que é não ter muitos 
fornecedores, ela seleciona muito bem o fornecedor, 
obedecendo alguns critérios como, primeiro: para nós é 
fundamental que os fornecedores estejam situados dentro do 
Estado do Ceará, então a proximidade da empresa é quesito 
fundamental. É olhado muito a performance do fornecedor, se 
é uma empresa de porte, se tem estrutura para atender toda a 
demanda da [Calçados1], se tem estrutura técnica, estrutura 
comercial, se ela tem estrutura de informática. A [Calçados1] 
tem essa visão de ter poucos fornecedores, mas muito bem 
alinhados com os princípios de trabalho da empresa 
(Calçados1Ent2, 6:4). 
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Tem uma parceria mesmo. Se pegar uma multinacional como o 
[fornecedor de resinas de PVC], por que é que nós compramos 
deles? Porque nós temos épocas de altas e baixas, e eles 
sempre nos garantem a matéria prima, independente da época. 
Eles têm épocas de alta também, e se o fornecedor não é 
parceiro, nos momentos de alta eles vão fornecer para onde 
der mais dinheiro. Com os parceiros é garantido isso sem 
nenhum documento, para você ter uma idéia. São negociações 
feitas há muitos anos atrás que nos garantem entrega e nos 
garantem preço também, dentro de uma política de preço. 
Então é uma parceria mesmo que eu não sei quantos anos já 
tem. É coisa de muitos anos atrás, talvez uns trinta anos, desde 
o início da [Calçados1] (Calçados1Ent4, 8:13).   

A questão da confiança merece uma atenção especial já que, no caso 

específico da empresa Calçados1, entende-se que a confiança, mais do que um 

critério de seleção do fornecedor, apresenta-se como um critério essencial para a 

manutenção do relacionamento com o fornecedor.  

Ademais, percebeu-se durante as entrevistas que a reputação do fornecedor 

favorece o surgimento da confiança para o estabelecimento e a manutenção de 

relacionamentos duradouros entre a Calçados1 e seus fornecedores, sem a 

presença de mecanismos formais de governança (contratos) e, ao mesmo tempo, os 

relacionamentos com base em confiança tendem a facilitar a decisão acerca da 

realização de investimentos específicos para a relação por parte dos fornecedores, 

como por exemplo, a instalação de plantas fabris dos fornecedores nas 

proximidades do principal complexo produtivo da empresa. Esse fato é condizente 

com os achados de Johnston et al. (2004), conforme descrito no tópico 2.3, ou seja, 

maiores níveis de confiança na empresa compradora (Calçados1) levam alguns dos 

seus fornecedores a um maior envolvimento em comportamentos cooperativos que 

facilitam uma melhor performance de ambos. A figura 4.2 mostra graficamente os 

critérios de seleção dos fornecedores da Calçados1, a qual destaca também a inter-

relação existente entre a confiança e a realização de investimentos específicos para 

a relação, o que será explorado apropriadamente mais à frente. Além disso, a figura 

ressalta que o porte do fornecedor está diretamente relacionado à capacidade deste 

em fornecer materiais e/ou componentes de acordo com as quantidades e 

especificações desejadas pela empresa. 
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Figura 4.2 - Esquema Gráfico dos Critérios de Seleção dos Fornecedores da Empresa Calçados1 
Fonte: Elaboração do autor 

A empresa Calçados2 trabalha numa perspectiva de homologação do 

fornecedor, sendo bastante valorizados nesse processo a qualidade, o preço e a 

solidez do fornecedor, de forma semelhante ao que ocorre na Calçados1, já que a 

solidez é uma característica diretamente relacionada ao desempenho financeiro e ao 

porte do fornecedor. Embora não se tenha explicitado a questão da localização 

como um critério de seleção dos fornecedores, percebeu-se que a empresa tem 

dado preferência àqueles fornecedores que possuem instalações produtivas no 

Ceará, alguns dos quais investiram na instalação de plantas no estado para atender 

à empresa. Desse modo, pode-se considerar os critérios de seleção dos 

fornecedores como semelhantes para as duas empresas. Adicionalmente, pelo fato 

de a empresa produzir apenas sob encomenda em suas plantas fabris do Ceará, foi 

citado como também como critério a indicação do cliente, ou seja, pode haver 

situações em que o cliente varejista indica um fornecedor específico para 

determinado componente do calçados. Ademais, é importante ressaltar que houve 

uma mudança de postura na Calçados2, no passado recente, em relação aos 

fornecedores, passando-se a valorizar outros critérios além do preço e buscando-se 

trabalhar com uma menor quantidade de fornecedores por item. Nessa nova visão, 

busca-se uma relação de parceria e o fornecedor passa a ser visto como uma 

extensão da empresa: 

[...] a fábrica adota uma política de parcerias com os 
fornecedores, até porque se entende que, cada fornecedor 
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novo é uma situação nova de atendimento. Pode ser uma 
solução nova, mas até existir esse entendimento do que a 
[Calçados2] precisa, de como ele precisa, que velocidade, que 
qualidade. Porque esse nervosismo todo, a partir do momento 
que tu trabalha com moda, tu pode estar trazendo um problema 
também com um fornecedor novo, então, nós zelamos muito 
por parcerias. Você vai ao extremo com o fornecedor parceiro. 
Para trocar de fornecedor, praticamente, só se todas as 
possibilidades foram esgotadas, numa política muito 
transparente de negociação, e realmente não houver 
condições. Senão a gente mantém aquele grupo que nos 
atende, que é solução, que já sabe como funciona 
(Calçados2Ent1, 12:22). 

Há alguns anos atrás nós adotávamos a política de melhor 
preço, só que com isso, nós literalmente derrubamos a 
essência da fábrica, porque eu comprava pelo melhor preço, 
mas, muitas vezes eu não conseguia atender a linha de 
produção no tempo que ela precisava, ou com a qualidade que 
ela precisava. E a partir do momento que nós começamos a 
olhar, o melhor preço sim, mas tratar de resolver esse preço 
com o fornecedor parceiro, eu comecei a subir minha eficiência, 
e, com certeza, comecei a deixar meu cliente mais contente em 
função da qualidade que eu passei a atingir. Eu não enxergo o 
meu fornecedor, ou o dono da empresa que me fornece, como 
um dono de empresa, eu enxergo ele como um gerente de uma 
parte do processo que o [Calçados2] faz. Ele tem outro CNPJ, 
mas ele tem que estar envolvido e preocupado com o meu 
processo como um todo também (Calçados2Ent1, 12:23).   

4.2.2.3 Procedimento de compras 

Com relação ao procedimento de compras, observou-se na Calçados1 uma 

diferenciação de acordo com o tipo de matéria-prima adquirida. Quando se trata da 

compra dos insumos para a fabricação do PVC (resinas e plastificantes), os 

fornecedores se resumem a dois, sendo que um deles trata-se de uma grande 

empresa multinacional do setor petroquímico, que é o maior produtor de resinas 

termoplásticas da América Latina, ou seja, esse fornecedor possui um porte maior 

do que o da empresa.  

Nas compras das resinas de PVC e dos plastificantes, são feitas negociações 

mensais de preço com base nos preços internacionais dos materiais. A partir da 

cotação internacional dos insumos, há a conversão para o real e chega-se ao preço 

final com o uso de uma fórmula pré-definida. Definidos os preços, cuja negociação 

com os fornecedores é feita em nível de diretoria com a participação do gerente de 

suprimentos, o comprador assume a parte de colocação dos pedidos de compra e 

acompanha a entrega. Percebe-se que, quando se trata desses insumos, o processo 

de compra é bastante tradicional, embora a Calçados1 não faça cotações com 

outros possíveis fornecedores, não haja a necessidade de contratos e o 
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relacionamento com os fornecedores venha se mantendo durante um longo período. 

O entrevistado 2 destacou algumas características desses relacionamentos, a partir 

do que se pode inferir que algumas delas são padronizadas no setor de calçados: 

Nós não temos com nenhum fornecedor contratado por escrito, 
nós temos com todos os fornecedores um contrato verbal. Nós 
compramos itens de comoditty que são algumas matérias 
primas termoplásticas produzidas por petroquímicas. Isso é 
igual tanto para a [Calçados1] como para a [ConcorrenteA], 
como para a [ConcorrenteB] quanto para qualquer um. [...] 
Contrato registrado em cartório a [Calçados1] não tem, nem na 
própria conta que representa maior volume, da resina de PVC, 
que é a diretoria que compra. Nós compramos 100% do PVC 
na [Fornecedor de PVC], nunca tivemos nenhum problema, 
nunca nenhum deixou de entregar. A negociação do preço da 
resina eu não saberia te dizer com certeza, só sei que o preço 
é negociado em cima da cotação internacional em bolsa mais 
um delta, isso é feito pelo diretor com o gerente de compras. 
(Calçados1Ent2, 6:33, 6:34, 6:69). 

Outra observação que se pode fazer a partir dos trechos da entrevista 

explicitados é a ausência de comportamento oportunista nas relações da empresa 

com seus fornecedores, não somente de resinas de PVC e plastificantes, mas 

também das outras matérias-primas. 

No que diz respeito ao procedimento de compra da empresa Calçados1, 

quando se trata de fornecedores das outras matérias-primas, tais como tintas, 

pigmentos, metálicos etc., o processo de compra em si é precedido pelo 

desenvolvimento do material, já que há uma grande dinâmica de lançamento de 

novos modelos na empresa e, geralmente, para cada novo modelo, devem ser 

desenvolvidos materiais customizados. Desse modo, após o desenvolvimento de um 

novo produto ou um novo modelo pelo departamento de desenvolvimento de 

produtos (DPD), é feito um contato com a área de suprimentos, através do setor de 

pesquisa, desenvolvimento e qualidade de materiais (PDQM), que possui um banco 

de amostra com milhares de itens que podem ser mostrados ao DPD. Caso os itens 

do banco de amostra não atendam à necessidade do DPD, o PDQM entra em 

contato com o fornecedor do tipo de material necessário, que geralmente é um 

fornecedor exclusivo, para que este desenvolva o produto de acordo com as 

necessidades do DPD. A partir da aprovação do material desenvolvido pelo DPD, 

aprovação esta que depende de testes em linha de produção, o material é 

catalogado e se dá início ao processo de compra propriamente dito. Percebeu-se 
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que esse processo é bastante complexo e envolve diversas áreas e pessoas, tanto 

da Calçados1, como dos fornecedores: 

A primeira responsabilidade de desenvolver o fornecedor, 
desenvolver o material, é dos suprimentos, não da minha 
célula, sim de uma célula chamada “PDQM”. Eles trabalham 
com uma ferramenta de compras que se chama “DM”, 
desenvolvimento de materiais, eles emitem pro fornecedor uma 
“DM” solicitando uma amostra de material nessas 
características do tipo laminado, sintético, mandam uma 
amostra da cor, e cobram do fornecedor esse retorno de 
amostra. Quando vem essa amostra ela é catalogada, vai pro 
banco de amostras, o “DPD” enxerga, e o “DPD” trabalha em 
contato com a fábrica. Chegando as amostras ele pede pra 
fábrica produzir “X” pares disso pra ver como fica, e vão 
trabalhando esse produto, até uma aprovação definitiva. A 
aprovação definitiva dentro da empresa sempre vai ser de um 
grupo mercadológico, que participa de um formato de reuniões, 
aonde se tem produção, vendas, marketing, suprimentos, que 
tratam uma linha de produtos que vão ser lançados em 
determinado mês e discutem possíveis melhorias no produto 
(Calçados1Ent2, 6:28). 

A partir da aprovação definitiva do produto (calçado) e de seus materiais, parte-

se para a primeira compra das matérias-primas, que ainda não é feita dentro do 

procedimento padrão de como são realizadas as demais compras. A ficha técnica do 

produto, que contém todos os detalhes ao seu respeito, especialmente os 

quantitativos de materiais consumidos em cada unidade do produto, é montada pela 

engenharia (DPD) e repassada para a área de suprimentos, através do setor de 

controle de projetos e planejamento, que monta uma planilha de compras, a partir 

das previsões de produção, a qual é enviada aos compradores responsáveis por 

cada material para executar a primeira compra. Após a primeira compra, as demais 

são feitas a partir das necessidades de materiais geradas pelo sistema MRP da 

empresa, que acaba sendo a ferramenta básica para balizar todo o processo de 

compras da empresa a partir de então.  

Uma variável chave em qualquer processo de compra é o preço, que é 

negociado previamente pela empresa com seus fornecedores. Para essa 

negociação, geralmente os fornecedores abrem suas planilhas de custos para que o 

preço acordado seja consensual e negociado de forma justa entre as partes. O valor 

fechado para o preço do material é colocado em uma tabela de preços, denominada 

Pricat, que é lançada no sistema MRP. Desse modo, o comprador, no momento de 

confirmar o pedido com o fornecedor, não precisa fazer negociações de preço: 

Cada comprador trabalha com uma família de materiais, ele faz 
toda operação em cima do MRP e o MRP hoje é todo numa 
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tecnologia chamada tecnologia flex, o comprador enxerga a 
quantidade a ser comprada, ele decide por uma análise que ele 
faz dessa quantidade, essa quantidade vai gerar um pedido, a 
tabela de preços nós temos ela toda dentro do sistema. O 
comprador na hora de confirmar o pedido com o fornecedor vai 
abrir uma tela aonde vai aparecer o preço. Naquele momento 
ele não tem gerenciamento sobre o preço, aquele preço foi 
previamente negociado, o que está dentro do computador é 
aquele preço que vale (Calçados1Ent1, 5:30). 

Para você ter uma idéia, a maioria dos fornecedores que nós 
temos, as planilhas, os custos deles, são todos em aberto. Tem 
todas as informações e quanto ele tem de lucro. É muito 
transparente a negociação com a [Calçados1] (Calçados1Ent4, 
8:64). 

Na empresa Calçados2, devido ao fato desta produzir nas suas unidades do 

Ceará apenas produtos para exportação, fabricados sob encomenda, todo o 

processo de compra de matérias-primas inicia-se apenas após a emissão de um 

pedido firme do cliente. Entretanto, até se chegar a esse pedido firme, existe todo 

um procedimento prévio de desenvolvimento do produto e aprovação do mesmo 

pelo cliente. O cliente traz uma idéia para a empresa que, a partir dessa idéia, 

desenvolve um protótipo e apresenta ao cliente. A partir desse protótipo, o cliente 

sugere modificações e o processo continua até a aprovação. Quando o produto está 

aprovado já se têm todos os componentes necessários à produção, já se tem um 

preço negociado com o cliente e todas essas informações devem estar inseridas no 

sistema MRP. Quando se inicia a emissão dos pedidos pelo cliente, dá-se início ao 

processo de compras com base nas informações de necessidades de materiais e 

componentes geradas pelo MRP. Para grande parte dos fornecedores da empresa, 

as informações de necessidades de materiais, ou seja, os pedidos de compra, 

seguem via Troca Eletrônica de Informações (EDI – Electronic Data Interchange): 

Toda a nossa necessidade, ela roda pelo MRP, o PCP recebe 
o volume de pares que o cliente solicita, o sistema busca as 
informações de quantidade versus o que eu preciso de volume 
para, por exemplo, se a unidade de medida é par, para cada 
par um par, se a unidade de medida é metro, eu tenho que 
converter pares em metros, o sistema me faz todo esse 
apanhado, e uma vez por dia eu rodo o MRP [...] aí essas 
informações acabam indo por sistema, tudo por EDI para os 
fornecedores [...] E aí o fornecedor resgata a informação, o 
arquivo, no sistema dele, muitas vezes já ligado ao MRP dele 
e, a partir daí, começa o processo de produção. O que o setor 
de compras fez até agora? Praticamente emitiu o arquivo dos 
EDIs e fez a negociação prévia dos preços todos, para que o 
custo do sapato calculado viabilizasse a negociação [...] 
(Calçados2Ent1, 12:30). 
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É importante ressaltar que, no processo de desenvolvimento do produto de 

acordo com a demanda do cliente, é feita uma negociação prévia com os 

fornecedores, no sentido de se viabilizar o produto em si e o atendimento às 

necessidades desse cliente. Após a aprovação do cliente, é necessário abrir uma 

nova negociação de preço com os fornecedores com base no volume de materiais a 

ser comprado. 

Conforme citado anteriormente, o processo de compra do couro possui 

algumas diferenças em relação aos demais materiais e componentes. Apesar de a 

Calçados2 procurar manter um relacionamento mais próximo com apenas três 

fornecedores de couro, existem muitas variedades desse produto que a empresa 

precisa comprar para agregar detalhes aos seus calçados, como, por exemplo, 

couros com pêlos, couros com verniz, entre outros. Assim sendo, a empresa 

mantém relacionamentos mais próximos com os três fornecedores principais de 

couro, mas precisa também se relacionar eventualmente com mais de vinte 

fornecedores de couros especiais. O preço do couro também é mais volátil, já que se 

trata de um produto agrícola com cotação internacional ditada pelo mercado, 

fazendo com que as negociações de preços possam ser efetuadas somente no 

momento da compra. Ademais, a empresa precisa estar atenta para aproveitar 

oportunidades de compra de maiores volumes, nas situações em que o preço do 

produto está em baixa. Outro diferencial do processo de compra do couro é a 

necessidade de se ter um acompanhamento técnico, desde o desenvolvimento, até 

a expedição dos couros nos curtumes, feito por uma equipe especialista em couro. A 

partir da primeira compra de determinado tipo de couro, há um acerto da Calçados2 

com os curtumes de que sejam repetidas as amostras aprovadas no 

desenvolvimento.   

4.2.2.4 Uso de contratos e orientação do relacionamento quanto ao prazo 

Com relação ao uso de contratos na relação das empresas com seus 

fornecedores de matérias-primas e componentes, observou-se que não é comum a 

utilização de contratos formais em ambos os casos (Calçados1 e Calçados2), 

independentemente do tipo de material adquirido. As empresas realizam acordos 

verbais com os fornecedores e acompanham as variáveis que denotam o 

cumprimento ou não desses acordos. O fato de não se utilizar contratos formais é 
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condizente com a ausência de oportunismo percebida nas relações das empresas 

com seus fornecedores.  

No que tange à orientação dos relacionamentos quanto ao prazo, percebeu-se 

que as empresas vislumbram sempre manter relações de longo prazo com seus 

fornecedores de matérias-primas e componentes. No caso da Calçados1, mesmo 

quando os materiais constituem-se de commodities (resina de PVC e plastificantes), 

apesar da necessidade de se estabelecer negociações mensais de preços, por 

conta das características dos insumos adquiridos, a empresa vem se relacionando 

há muito tempo com os dois fornecedores desses insumos. Quando se trata dos 

fornecedores das outras matérias-primas, que muitas vezes desenvolvem materiais 

customizados para a empresa, a manutenção de relacionamentos de longo prazo é 

fundamental: 

Nós não fazemos transação, não trabalhamos com leilão de 
preços, nós trabalhamos com desenvolvimento de fornecedor. 
Muitas vezes nós interferimos no fornecedor, nós interferimos 
na fábrica do fornecedor, nós interferimos às vezes na gestão 
de pessoas do fornecedor, nós trabalhamos a longo prazo, não 
queremos um fornecedor de um ano. Buscamos a manutenção 
do fornecedor (Calçados1Ent4, 8:55). 

Cenário semelhante ocorre na Calçados2, já que empresa busca estabelecer 

relações de parceria com os poucos fornecedores homologados para cada um dos 

insumos necessários à fabricação de seus produtos. Ademais, a Calçados2 

vislumbra seus fornecedores como uma extensão da empresa, conforme afirmado 

anteriormente. Há uma percepção, também, de que o relacionamento com os 

fornecedores encontra-se alicerçado nas pessoas que, no caso da Calçados2, são 

representadas pela figura do gerente de compras: 

Longo prazo. Ela está muito alicerçada talvez na minha 
pessoa. Se hoje eu fosse demitido, e um novo gerente de 
compras fosse assumir, com certeza um ou outro fornecedor 
seria substituído, mas, acima da vontade do comprador, a 
direção acaba se envolvendo com a relação de parceria entre a 
fábrica com seus fornecedores; a diretoria industrial, o próprio 
diretor presidente, enfim, eles também enxergam, como eu 
enxergo, essa situação de: bom, não é qualquer fornecedor, é 
um pedaço da [Calçados2] [...] tem fornecedores que, desde 
que eu estou nas compras, eu posso enumerar vários que 
fornecem há mais de quinze anos para a [Calçados2]  
(Calçados2Ent1, 12:39). 

Considerando-se as características dos relacionamentos das duas empresas 

com seus fornecedores de matérias-primas e componentes, relatadas até o 
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momento, em que se percebeu a ausência de contratos formais para governar a 

relação, que é uma consequência da não observância de comportamentos 

oportunistas, bem como a predominância de relações de longo prazo entre as 

empresas e seus fornecedores, pode-se inferir que a estrutura de governança 

híbrida (Williamson, 1991), apresentada no tópico 2.3 do referencial teórico 

prevalece, embora, no caso específico da fabricação do PVC, a empresa Calçados1 

prefira internalizar o processo, configurando uma verticalização a montante e, por 

conseguinte, a estrutura de governança do tipo hierarquia. 

4.2.2.5 Fatores de atratividade dos fornecedores 

Tendo em vista a importância dada pelas empresas à manutenção de 

relacionamentos de longo prazo com seus fornecedores de matérias-primas e 

componentes, buscou-se identificar quais os fatores que estas julgam como atrativos 

nos fornecedores para a manutenção desses relacionamentos. Entre os fatores 

citados com maior ênfase pela Calçados1, estão a confiança que a empresa 

deposita no fornecedor, que também já foi destacada como um critério de seleção 

dos mesmos, a credibilidade do fornecedor, que, de certa forma, tem relação com a 

reputação deste no mercado, e o prazo de entrega, que depende do lead time de 

desenvolvimento de materiais e precisa ser curto, pelo fato de a empresa trabalhar 

com produtos lidados à moda. Ademais, foram citados também como fatores de 

atratividade do fornecedor aqueles mais tradicionais, tais como preço e qualidade: 

Não sei dizer qual a importância que nós mais damos, mas nós 
precisamos de fornecedores que tenham um prazo (lead-time) 
de entrega curto, por causa do nosso tipo de produção, que é 
uma produção voltada pra moda, precisamos de fornecedores 
muito rápidos no ressuprimento, fornecedores que sejam 
competitivos no preço, a qualidade é a exigência pra qualquer 
um, precisamos de fornecedores que estejam bem integrados 
no sistema com troca de informações, nós usamos muito a 
qualidade de informação do fornecedor. [...] Então é prazo de 
entrega, preço, qualidade e que o fornecedor esteja estruturado 
em termos de sistema para poder nos atender bem. 
(Calçados1Ent2, 6:67, 11:68). 

Chama a atenção nos dados coletados o relato de que um dos fatores atrativos 

para a manutenção do relacionamento com os fornecedores é que esses estejam 

estruturados em termos de sistemas de informações, para possibilitar a troca de 

informações nos padrões desejados pela empresa. Esse fato será comentado com 

maior profundidade mais à frente, quando será abordada a questão da troca de 

informações da Calçados1 com seus fornecedores. A figura 4.3 mostra graficamente 
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os fatores de atratividade dos fornecedores da Calçados1 para que sejam mantidos 

relacionamentos de longo prazo, destacando também as associações existentes 

entre credibilidade e reputação e entre prazo de entrega e lead time. 
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Figura 4.3 - Esquema Gráfico dos Fatores de Atratividade dos Fornecedores para a Empresa 
Calçados1 
Fonte: Elaboração do autor 

Na Calçados2 foram destacados também fatores mais tradicionais, como preço 

e qualidade, mas se ressaltou bastante o conhecimento que o fornecedor precisa ter 

do jeito de ser da empresa. Isso envolve política de qualidade (a empresa tem 

certificação ISO 9001), política de preços, o fato de se produzir por encomenda e, 

consequentemente, do lead time disponível para a produção e entrega, entre outros 

aspectos. A partir desses fatores, fica ainda mais evidente a necessidade de a 

empresa trabalhar com os fornecedores em regime de parceria, evitando a troca de 

fornecedores e aprofundando o conhecimento mútuo das empresas envolvidas na 

relação. Esses fatores são apresentados na figura 4.4. 
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Figura 4.4 - Esquema Gráfico dos Fatores de Atratividade dos Fornecedores para a Empresa 
Calçados2 
Fonte: Elaboração do autor 

4.2.2.6 Investimentos em ativos específicos 

Outro aspecto analisado na pesquisa foi a ocorrência de investimentos em 

ativos específicos para a relação, investimentos estes cujas principais características 

foram destacadas no tópico 2.3. Nesse caso, foram observadas algumas 

ocorrências, exclusivamente por parte dos fornecedores, que instalaram plantas 

industriais no estado do Ceará para atender melhor às empresas. Nesse caso, as 

plantas industriais se configuram como ativos de localização, conforme apresentado 

no tópico 2.3, e os investimentos para a instalação das mesmas podem ser 

considerados investimentos em ativos específicos para a relação.  

No caso da Calçados1, algumas dessas plantas localizam-se nas proximidades 

do principal complexo de produção da empresa. Em três casos específicos, as 

unidades produtivas dos fornecedores (pigmentos, tintas e gráfica) são praticamente 

exclusivas para atender à demanda da empresa: 

Nós incentivamos para comprar dentro do Estado do Ceará, 
tem uma gráfica daqui do Rio Grande do Sul que montou uma 
filial, primeiro na [Cidade A], depois na [Cidade B] e aí a 
[Calçados1] fez uma proposta para ela se instalar também na 
[Cidade C], eles instalaram [...] Essa gráfica produz 
basicamente para nós. Algumas são exclusivas nossas, outras 
não. Exclusivos para nós são os que eu falei, a gráfica, a 
[fábrica de tintas] e a [fábrica de pigmentos] (Calçados1Ent2, 
6:19). 

No que diz respeito à Calçados2, as unidades produtivas implantadas pelos 

fornecedores no Ceará estão localizadas em diversos municípios do estado, ou seja, 
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não necessariamente ficam nas mesmas cidades em que estão as plantas fabris da 

Calçados2. Esses investimentos foram realizados com base apenas na perspectiva 

de fornecimento de certo volume de materiais ou serviços para a empresa que os 

compensassem, sem a garantia efetiva de compra dos volumes considerados, nem 

a assinatura de contratos.  

Em ambos os casos percebe-se que os riscos associados aos investimentos 

são absorvidos totalmente pelos fornecedores, ou seja, não há compartilhamentos 

dos riscos, embora haja uma preocupação das empresas em não expor os seus 

fornecedores parceiros a situações em que haja prejuízos associados aos 

investimentos. A ocorrência da situação de exclusividade, embora seja conveniente 

para a Calçados1, não é incentivada, já que há muitos riscos envolvidos nessa 

decisão de investimento por parte dos fornecedores: 

O fornecedor quando se instala no Nordeste, ele é alertado, 
nós não fazemos questão que o fornecedor seja exclusivo 
nosso. Se, por exemplo, a [fábrica de pigmentos], que produz 
pigmentos para [Calçados1], se ela produzir tranquilamente as 
nossas 800 toneladas e puder produzir mais um milhão para 
vender para outros, nós não temos essa objeção [...] 
(Calçados1Ent2, 6:42). 

Do ponto de vista da Calçados2, que já experimentou mais de uma vez a 

ocorrência de problemas associados aos investimentos dos fornecedores, é 

importante que estes tomem a decisão de realizar os investimentos na perspectiva 

de buscar outros clientes na Região que possam adquirir também seus produtos ou 

serviços: 

Só que eu não consigo nesse momento dar garantia de que eu 
vou comprar toda a capacidade, ou no mínimo quanto ele 
precisa para não ter prejuízo lá em cima. Se ele conseguisse 
vender para mais uma outra empresa, tudo bem. Hoje, a gente 
até tem que tomar um certo cuidado, para que os fornecedores 
não invistam numa coisa que depois tu não consegue cumprir, 
ou dar condições para que ele, com o faturamento mínimo dele, 
consiga [...] (Calçados2Ent1, 12:61). 

É importante ressaltar, também, o papel da confiança no estabelecimento e na 

manutenção dos relacionamentos da Calçados2 com seus principais fornecedores 

de materiais e componentes, já que a confiança é um dos elementos que favorecem 

os investimentos específicos dos fornecedores. Dessa forma, mais uma vez se 

confirmam os argumentos de Johnston et al. (2004), conforme relatado no tópico 2.3, 

pois a confiança favorece o envolvimento dos fornecedores em relacionamentos 

colaborativos e no regime de parceria.  
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Os investimentos em ativos específicos para a relação, no contexto da cadeia 

de suprimento, constituem um dos fatores que contribuem para a ocorrência de 

ganhos relacionais, conforme descrito no tópico 2.5 do referencial teórico. Assim 

sendo, os entrevistados foram questionados acerca dos possíveis ganhos 

relacionais associados aos investimentos específicos para a relação realizados pelos 

fornecedores de matérias-primas e componentes que, nesse caso, podem ser 

considerados ganhos associados à proximidade dos fornecedores. 

Pelo lado da Calçados1, os investimentos dos fornecedores de matérias-primas 

em plantas industriais, na proximidade do principal complexo produtivo da empresa, 

trouxeram ganhos relacionais, tanto do ponto de vista fiscal, como do ponto de vista 

logístico. Além disso, pode-se inferir que existem também ganhos de custos, já que, 

possivelmente, os custos de produção dos fornecedores devem ser menores do que 

aqueles de suas plantas localizadas em outras regiões do País: 

A [Calçados1] tem um grande ganho fiscal com o fornecedor 
estando lá e um grande ganho logístico. (Calçados1Ent2, 6:45). 

O preço nós temos benefício pelo fato de ele estar lá. O preço 
do produto é assim: ele tem uma planilha de custos. Os nossos 
custos são todos feitos sempre olhando de onde se fatura. Tem 
custos diferentes, por exemplo, a mão de obra aqui no Sul é 
mais cara que no Nordeste, depende do tipo de equipamento. 
As planilhas de custos são todas feitas da unidade onde sai a 
nota fiscal. Os custos são locais. As tintas da [fábrica de tintas], 
por exemplo, são mais baratas se produzidas em [Cidade C] do 
que se produzidas em montando uma fábrica agora, mais 
moderna, mais sei lá o que. A mão de obra de lá é um pouco 
mais barata. Cada empresa situada no Estado do Ceará tem os 
custos locais, não podia ser diferente né? (Calçados1Ent2, 
6:46)  

Apesar de não ter havido um maior detalhamento, por parte do entrevistado, 

dos ganhos fiscais e logísticos citados, pode-se fazer alguns comentários sobre os 

mesmos. Os ganhos logísticos são relativamente óbvios, já que, pelo fato de os 

fornecedores estarem próximos, há grande diminuição dos custos de transporte, os 

fornecedores podem realizar entregas frequentes de menores quantidades, 

diminuindo o volume de estoques necessários, os custos de estoques e de 

armazenagem. Ademais, o tempo necessário (lead time) para a reposição das 

matérias-primas diminui, trazendo outros ganhos além daqueles relacionados aos 

custos logísticos. 

Do ponto de vista fiscal, os ganhos estão associados ao diferimento do Imposto 

de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), cuja alíquota no 
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estado do Ceará é de 17%. Esse ganho é maior quando a empresa compra 

matérias-primas dentro do estado do Ceará e o produto final tem como destino a 

exportação; nesse caso, há a isenção total do pagamento do ICMS. 

Na visão da Calçados2, a maneira como os relacionamentos estão 

estruturados não necessariamente traz ganhos em termos de custo da matéria-

prima, pois há uma crença de que seria possível adquirir os insumos a preços mais 

baratos, se fosse praticado um regime de compra mais tradicional, baseado em 

cotações com diversos fornecedores. Entretanto, isso poderia inviabilizar o 

atendimento das necessidades do cliente varejista e até mesmo inviabilizar o 

negócio de exportação de calçados femininos da empresa.  

Avaliando-se de forma mais objetiva, pode-se inferir que, no caso dos 

fornecedores que fizeram investimentos para implantação de unidades produtivas no 

Ceará, ocorre uma situação semelhante à da Calçados1: existem ganhos relacionais 

associados a um menor lead time, menores custos logísticos, bem como menor 

custo tributário, que estão associados à proximidade dos fornecedores.  A 

diminuição do lead time constitui um fator adicional para permitir o cumprimento dos 

prazos requeridos pelos clientes da Calçados2, conforme ficou explícito em alguns 

trechos das entrevistas: 

Acontece que, em seis semanas, por exemplo, daqui para o 
Ceará eu já perco uma transportando, então por isso que os 
fornecedores lá em cima, no Estado do Ceará, para mim são 
importantíssimos. Porque eu ganho essa uma semana, na 
verdade, não para o fornecedor, eu posso estar ganhando ela 
para mim, que pode estar me entregando, cinco dias antes do 
que o fornecedor daqui do Sul (Calçados2Ent1, 12:29). 

4.2.2.7 Troca de informações 

Dentre os aspectos importantes para a caracterização dos relacionamentos 

inter-organizacionais em uma cadeia de suprimento, a avaliação dos tipos de 

informações trocadas, bem como dos mecanismos de troca de informações 

existentes, torna-se crucial, já que a comunicação e o fluxo de informações entre 

compradores e fornecedores é um dos construtos essenciais para caracterizar a 

gestão da cadeia de suprimento, de acordo com o que foi explicitado no tópico 2.4 

do referencial teórico. Desse modo, os entrevistados foram questionados acerca 

desses aspectos. 

Conforme ressaltado anteriormente, a Calçados1 baliza todo seu processo de 

compra no sistema MRP, que informa as quantidades líquidas de matérias-primas 
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que precisam ser adquiridas. Na verdade, a empresa está investindo maciçamente 

em ferramentas de TI que permitam o manuseio e a troca eletrônica das 

informações, ou seja, o uso de documentação eletrônica no processo de compra, 

que é o principal processo em que há intensa troca de informações entre a empresa 

e seus fornecedores. 

Existem algumas informações que são trocadas inicialmente, antes de se dar 

início ao processo de compra propriamente dito. Com as empresas que fornecem os 

insumos para a fabricação de PVC, no início de cada ano a empresa compartilha 

com os fornecedores as suas previsões de consumo de matérias-primas. 

Mensalmente, são feitas as negociações de preços e colocados os pedidos de 

compra. Trata-se, portanto, de um processo mais tradicional. 

Já com os demais fornecedores de matérias-primas, também existem 

momentos distintos em que ocorre a troca de informações. No momento inicial, 

quando a empresa solicita ao fornecedor, através do PDQM, o desenvolvimento de 

um material para ser utilizado em um novo modelo de calçado, há uma forte 

interrelação dos setores de desenvolvimento de produtos (DPD) e do PDQM da 

empresa com o fornecedor, no sentido de que se chegue ao material que atenda às 

necessidades da empresa. 

No relacionamento diário da empresa com seus fornecedores, tem sido 

utilizada documentação eletrônica, que é transmitida através da ferramenta EDI 

(Electronic Data Interchange), ou troca eletrônica de informações. No caso da 

Calçados1, para facilitar o fluxo de informações via EDI, a empresa utiliza os 

serviços de uma empresa intermediária, que “traduz” a informação de acordo com os 

sistemas dos fornecedores que a recebem.  

Além de praticar a troca eletrônica de informações, via EDI, com seus 

fornecedores de matérias-primas, a Calçados1 utiliza outra ferramenta que agiliza o 

processo de compra de matérias-primas, conhecida pela sigla VMI (Vendor 

Management Inventory) ou Estoque Gerenciado pelo Fornecedor.  

No caso específico da Calçados1, que trabalha com o VMI na sua relação com 

trinta e nove fornecedores de diversos itens, envolvendo o fornecimento de materiais 

cuja necessidade de abastecimento é contínua, a principal informação compartilhada 

com os fornecedores refere-se aos planos de produção previstos para um período 

de oito semanas: 
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A [Calçados1] tem uma troca de informações hoje com os 
fornecedores que é através do VMI. Nós temos uma ferramenta 
de compras de itens básicos de continuidade, que é através do 
VMI. O VMI mostra para a empresa uma fotografia bem clara 
do que ele tem de previsão de produção nessas próximas 
quatro semanas, além de outra coluna da quinta até a oitava, 
que são as outras próximas quatro semanas (Calçados1Ent2, 
6:47). 

Percebe-se que o VMI constitui uma ferramenta cujo uso tem crescido no meio 

empresarial, principalmente nas relações das montadoras do setor automobilístico 

com seus fornecedores, bem como nos relacionamentos dos grandes players do 

varejo de alimentos (supermercados) com seus principais fornecedores. Na indústria 

de calçados, possivelmente a Calçados1 constitui uma empresa pioneira no uso do 

VMI, o que a torna uma empresa diferenciada no setor em termos de relacionamento 

com seus fornecedores de matérias-primas. Essa percepção é compartilhada pelos 

entrevistados, que consideram a troca de informações da empresa com seus 

fornecedores como algo fundamental para a manutenção dos relacionamentos e 

para as vantagens associadas aos mesmos: 

Nós temos uma interação com os nossos fornecedores, uma 
troca de informações bem consistente. Onde a fábrica não 
precisa ficar toda hora ligando para cá: “Como é que tá isso?”. 
Ela enxerga no sistema todas as informações, se o material tá 
pendente, se está atrasado, que dia ele vai chegar. Em toda 
essa troca de informações, nós podemos estar entre os 
melhores do Brasil; superando até a indústria automobilística 
(Calçados1Ent2, 6:55). 

No calçado, que eu conheça, só tem a gente aqui 
(Calçados1Ent4, 8:35). 

 Considerando-se a maneira como a empresa troca informações (ferramenta 

VMI) com seus fornecedores como um recurso, que no caso se trata de um recurso 

relacional, de acordo com a visão relacional dos recursos, discutida no tópico 2.5.2 

do referencial teórico, pode-se inferir algumas características do mesmo para avaliar 

a sua contribuição para a vantagem competitiva, de acordo com o modelo VRIO 

mostrado no tópico 2.5.1: (i) é valioso, pois torna o processo de compra da empresa 

mais ágil, mais confiável e com menos pessoas envolvidas; (ii) trata-se de um 

recurso raro, pois não é comum sua utilização na indústria de calçados; (iii) 

apresenta uma possibilidade moderada de imitação, pois precisa haver o 

envolvimento dos principais fornecedores e demanda investimento de tempo e 

dinheiro de ambas as partes da relação, embora não seja impossível, até pela 

existência de empresas que disponibilizam a ferramenta para a implantação em 
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setores diversos; (iv) a empresa e seus fornecedores estão organizados para 

explorar o recurso. Tendo em vista as características desse recurso relacional, pode-

se afirmar que o mesmo tem como consequência uma vantagem competitiva 

temporária, que perdurará até que os principais concorrentes da empresa possam 

imitá-la e, através desta, possam atingir um desempenho semelhante à mesma. 

No que tange à troca de informações da Calçados2 com seus fornecedores, foi 

relatado anteriormente que, durante o processo de compra, há uma troca eletrônica 

de informações entre a empresa e seus fornecedores, via EDI. Nesse processo, a 

empresa utiliza os serviços da mesma empresa intermediária usada pela Calçados2, 

que “traduz” a informação de acordo com os sistemas dos fornecedores que a 

recebem.  

Além das informações relativas ao pedido de compra propriamente dito, a 

empresa disponibiliza aos fornecedores, através do seu sítio na Internet, as 

informações relativas aos pedidos em carteira que a empresa possui e as projeções 

de futuros pedidos, de modo que os fornecedores possam se programar 

antecipadamente: 

A informação hoje, no que diz respeito a pedido, a ordem de 
compra, a negócio propriamente dito, a [Calçados2] tem uma 
preocupação de abrir essa informação o quanto antes para o 
fornecedor, até para ele conseguir também começar a se 
planejar para me atender ou não, dependendo da situação, por, 
já é sistêmica a coisa, hoje nós temos um site que a gente abre 
para o fornecedor tudo aquilo que eu tenho de pedido em casa, 
que eu tenho de projeção, que o cliente me diz: eu estou te 
mandando dez mil pares de pedido, mas eu vou querer vinte e 
cinco mil pares de pedido, então, eu reservo espaço na minha 
programação, dez efetivos, mas eu deixo mais quinze mil pares 
de previsão. Isso tudo, essa informação tudo, assim que eu as 
tenho, eu vou abrindo elas para o fornecedor (Calçados2Ent1, 
12:68). 

Existe também a troca de informações mais estratégicas, que não é feita no dia 

a dia das operações, mas que são importantíssimas para o planejamento de médio e 

longo prazo dos fornecedores, tais como informações sobre planos de vendas, 

planejamento da capacidade, entre outras. Anualmente, a Calçados2 realiza um 

grande encontro com os seus principais fornecedores, funcionando como uma 

convenção, no qual são expostas as informações e discutidas suas consequências 

para os demais participantes da cadeia de suprimento. De acordo com essas 

informações, pode-se discutir, por exemplo, a necessidade de investimentos 

específicos dos fornecedores: 
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Quando são informações mais estratégicas como, por exemplo, 
plano de vendas, intenções da empresa no sentido de 
ampliação, redução, movimentação, tudo que é feito, aí a gente 
tem um ou dois momentos no ano, um acontece em janeiro 
sempre, com certeza, quando é que os principais fornecedores, 
vamos dizer assim, a gente procura atingir 90% do volume que 
nos é vendido, isso se consegue aí com uma turma de 
sessenta, setenta fornecedores, então, em janeiro, agente 
chama todos eles aqui e passa todo o nosso planejamento do 
ano, numa espécie de convenção[...] (Calçados2Ent1, 12:71). 

Dentro das negociações de preço que existem entre os clientes varejistas e a 

Calçados2, bem como entre a empresa e seus fornecedores, é comum que se tenha 

como referência as planilhas de custos, que são abertas, de modo que se possa 

chegar a valores que garantam uma rentabilidade mínima às empresas da cadeia de 

suprimento. A troca de informações de custos de produção é uma característica 

inerente à aplicação do conceito de gestão da cadeia de suprimento, conforme 

relatado no tópico 2.4 do referencial teórico, o que, por sua vez, pode contribuir para 

a busca de uma maior rentabilidade da cadeia como um todo, evitando a 

concentração da maior rentabilidade em estágios isolados da cadeia, o que 

caracteriza o sucesso de uma cadeia de suprimento, de acordo com o exposto no 

tópico 2.2: 

Eu tenho alguns fornecedores que trabalham comigo com 
planilha aberta de custos e eu, praticamente, trabalho com 
todos os meus clientes com planilha aberta, eles me obrigam a 
abrir a ficha de custos para eles, então, hoje já é normal o meu 
fornecedor também abrir [...] (Calçados2Ent1, 12:72). 

4.2.2.8 Troca de conhecimentos 

Com relação à troca de conhecimentos e à combinação de recursos, 

capacidades e habilidades entre as empresas e seus fornecedores de matérias-

primas e componentes, foram investigadas possíveis participações das empresas 

em processos dos fornecedores e vice-versa. A participação da Calçados1 em 

processos dos fornecedores se dá essencialmente durante o desenvolvimento de 

materiais por parte dos mesmos. Nesse caso, percebe-se que há combinação de 

recursos, capacidades e habilidades, já que profissionais da Calçados1 (do PDQM) 

trabalham em conjunto com profissionais dos fornecedores, assim como troca de 

conhecimentos: 

A [Calçados1] participa. A [Calçados1] tem, por exemplo, na 
parte química um engenheiro químico, e os nossos colegas do 
PDQM, da parte de qualidade, eles conhecem muito o nosso 
produto, porque o fornecedor tem que conhecer a aplicação 
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dentro da [Calçados1], para poder fornecer um material que se 
enquadre. Então, não há separação nesse sentido. Você tem 
que saber as informações do material que você precisa. Toda a 
parte técnica é muito bem trabalhada (Calçados1Ent2, 6:59).   

Isso ocorre de forma semelhante na Calçados2, embora de uma maneira 

aparentemente menos estruturada, já que ocorre a participação direta dos 

fornecedores no processo de criação e desenvolvimento de produtos da Calçados2, 

para atender às necessidades dos clientes varejistas e para transformar as idéias 

destes em produtos. Esse processo é crítico para as empresas brasileiras cujo foco 

é na exportação de calçados de alto valor agregado, para que possam manter-se 

competitivas frente à concorrência internacional: 

Então, esse processo de criação não depende só da 
[Calçados2], ele se estende também para os fornecedores. O 
fornecedor, quando inventa uma coisa nova, ele tem que vir 
correndo aqui para dentro para a gente poder montar, nós 
fazermos o sapato e apresentarmos para o cliente. Então, esse 
é um diferencial, e a [Calçados2] está trabalhando forte, eu não 
diria [Calçados2], mas todas as empresas que estão hoje no 
segmento de exportação no Brasil, elas estão tendo que fazer 
esse movimento de criação para poder acompanhar. As 
empresas que não fizeram isso estão fadadas a fechar 
(Calçados2Ent1, 12:77). 

No que diz respeito à participação dos fornecedores em outros processos das 

empresas, está mais vinculada à troca de conhecimentos. Na Calçados1, isto ocorre 

quando profissionais dos fornecedores visitam as fábricas para instruir sobre o 

melhor uso dos materiais no processo e, em algumas situações específicas, 

ministrar treinamentos: 

Aqui, por exemplo, têm acesso para entrar nas linhas de 
montagem, ensinar o pessoal como usar a cola, mudar de 
processos (Calçados1Ent2, 6:22). 

[...] uma das grandes vantagens que nós temos com os 
fornecedores é justamente essa, os nossos parceiros estão 
sempre na fábrica, se tem algum problema eles estão lá. Está 
vendo qual é o processo, onde é que dá para melhorar. 
Principalmente os químicos (Calçados1Ent4, 8:41). 

Já na Calçados2, essa participação é comum por parte dos fornecedores de 

adesivos, tendo em vista a variedade de materiais utilizados na fabricação dos 

sapatos, que torna necessário um acompanhamento mais próximo e, eventualmente, 

modificações e adequações desse insumo para o tipo específico de calçado: 

Tu imagina, com toda essa variedade de material com que o 
sapato é feito, ora estou usando tecido, ora estou usando 
couro, ora estou usando um couro com graxa, ora eu estou 
usando um couro com verniz, enfim, o que é que pode 
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acontecer, o processo de colagem eu posso ter problema, 
então, os fornecedores de adesivo acompanham. As esteiras 
ligam e já tem alguém deles junto aqui no processo para 
acompanhar, porque as possibilidades de combinação exigem, 
muitas vezes, técnicas de colagem e cola diferente uma da 
outra. Eu creio que é o processo mais complicado de todos 
porque depois, tu imagina usar um adesivo errado, com a sola 
abrindo, eu posso ter um cabedal estourando, eu posso ter 
uma série de problemas (Calçados2Ent1, 12: 79). 

Por outro lado, a participação da Calçados2 em processos dos fornecedores 

tem se restringido ao estímulo à capacitação e certificação dos mesmos, no sentido 

destes se adequarem às necessidades da empresa, que possui certificação ISO 

9001 e, por conseguinte, às necessidades e exigências dos clientes varejistas. Mais 

especificamente, a Calçados2 desenvolveu, em conjunto com um grupo de cerca de 

20 fornecedores, projetos de capacitação que permitiriam aos mesmos a busca por 

certificação ISO 9001.  

Tendo em vista que se percebeu que, especialmente quando são 

desenvolvidos novos materiais pelos fornecedores, há a geração de novos 

conhecimentos, é importante avaliar como se configura a propriedade desses 

conhecimentos e os mecanismos de proteção utilizados para que os mesmos fiquem 

restritos às empresas e seus fornecedores. Nesse caso, existe uma única 

preocupação da Calçados1, relacionada a produtos e materiais que são vinculados a 

uma marca da qual a empresa é proprietária. Conforme já explicitado anteriormente, 

muitos produtos da Calçados1 possuem marcas relacionadas a personagens de 

desenhos infantis ou a personalidades mundialmente conhecidas. Apesar dessa 

preocupação, a Calçados1 aparentemente não utiliza mecanismos legais de 

salvaguardas para essas questões, operando mais na base da confiança no 

fornecedor: 

A [Calçados1] só exige que haja respeito à marca. Se o cara 
desenvolveu um produto com a marca [personagem infantil], 
não pode vender para outro. Agora, se são materiais que não 
têm vinculação à marca, mesmo se tiverem sido desenvolvidos 
para a [Calçados1], não tem problema, inclusive seria difícil de 
controlar (Calçados1Ent2, 6:60). 

Essas características do relacionamento com os fornecedores durante o 

desenvolvimento de materiais só reforça a percepção de que predomina a estrutura 

de governança híbrida (ver tópico 2.3) em ambas as empresas pesquisadas, na qual 

não existem contratos para governar a relação, mesmo quando há geração de novos 

conhecimentos, na forma de novos materiais. Quando se trata de respeito à marca, 
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a Calçados1 possivelmente mantém contratos de exploração da marca com os 

proprietários desta, mas não usa no mesmo instrumento com seus fornecedores de 

matérias-primas. 

4.2.2.9 Contribuição dos relacionamentos para a vantagem competitiva 

No intuito de finalizar a caracterização dos relacionamentos da empresa com 

seus fornecedores de matérias-primas, questionou-se a respeito da percepção dos 

entrevistados acerca da contribuição desses relacionamentos para a vantagem 

competitiva. Em linhas gerais, há um entendimento na Calçados1 de que a maneira 

como a empresa se relaciona com seus fornecedores, considerando-se os diversos 

aspectos supracitados, traz diversas vantagens para a empresa: 

Com relação ao preço, nós temos certeza que, na média, 
temos vantagens e os nossos fornecedores não têm o mesmo 
relacionamento com o resto do mercado como eles têm com a 
gente. Ele trabalha com o mercado de oportunidades, mas o 
mercado também cobra dele. A [Calçados1] não faz pechincha 
de preços, tipo ligar para o fornecedor numa semana e dizer, 
“escuta, eu soube que o dólar baixou, baixa teu preço...”. Nós 
trabalhamos com uma linearidade do preço. Não damos 
oportunidade pra oportunistas. E na outra questão que seria 
entrega, nós temos certeza absoluta que os nossos 
fornecedores pelo fato de nós comprarmos exclusivamente 
deles, alguns exclusivos mesmo, nós nunca vamos ficar 
empenhados por conta da matéria prima. Nunca vamos ficar na 
mão (Calçados1Ent2, 6:64). 

[...] Traz (vantagem) porque nós temos, em primeiro lugar, um 
produto exclusivo, em segundo lugar, começamos a trabalhar 
com antecedência com o fornecedor, então, poupamos com 
materiais, com frete aéreo, com um monte de coisas. Se não 
fosse vantajosa não teríamos um relacionamento duradouro 
com os fornecedores, acho que a empresa só ganha com isso 
(Calçados1Ent4, 8:61).   

Essas vantagens podem ser consideradas ganhos relacionais, de acordo com 

a perspectiva da visão relacional (ver tópico 2.5.2), que contribuem para a vantagem 

competitiva. Na percepção da empresa, esses ganhos são compartilhados com os 

fornecedores: 

Como nós trabalhamos com o fornecedor com a planilha de 
custos aberta, isso estipula lá uma rentabilidade do fornecedor, 
nós nunca temos a intenção de diminui-la. Senão o fornecedor 
não fica competitivo. Nós procuramos respeitar a rentabilidade 
do fornecedor [...] (Calçados1Ent2, 6:66). 

(Para o fornecedor) Também. Porque ele tem a confiança de 
que vai ter os pedidos, ele está desenvolvendo um material 
para a [Calçados1], que ele já trabalha há vinte anos, e ele 
sabe que vai ter o retorno por isso [...] (Calçados1Ent4, 8:69). 
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No caso da Calçados2, percebe-se que o modo como a empresa relaciona-se 

com seus fornecedores mostra-se como algo essencial para possibilitar sua atuação 

de forma competitiva no negócio para as quais estão voltadas suas instalações 

produtivas do Ceará, que é a exportação de calçados femininos de alto valor 

agregado: 

Então, qual é a vantagem que eu vejo trabalhando da maneira 
como a [Calçados2] trabalha, essa possibilidade que nós 
geramos para nosso cliente de ser atendido rápido, de ser 
atendido no diferencial que ele quer, de viabilizar negócio, 
porque às vezes eu pego o telefone e ligo para o cara e digo: 
olha, isso aqui é um projeto que é extremamente importante, só 
que o cara só quer pagar metade pelo sapato, porque ele quer 
chegar com metade do valor na loja, e eu só vou pagar te 
metade do que tu está pedindo, são só duzentos pares, mas 
nós vamos ter que apostar juntos. E o fornecedor aposta junto 
comigo entende, ele acredita nisso, ele sabe que depois, por 
conta disso, vão gerar novos negócios. Então, isso eu vejo 
como vantagem, a compreensão do negócio por essa micro-
cadeia (Calçados2Ent1, 12:81). 

Conforme comentado no tópico 4.2.1, poucas são as empresas brasileiras que 

conseguem atender às exigências dos grandes varejistas europeus e americanos 

que vendem calçados de couro femininos de alto valor agregado. De acordo com o 

gerente de compras da empresa, dos três clientes que são atendidos com os 

produtos das plantas fabris do Ceará, dois deles possuem em torno de quatro a 

cinco fornecedores no Brasil, enquanto que o outro cliente compra exclusivamente a 

produção da Calçados2. Considerando-se o universo de empresas brasileiras 

produtoras de calçados, pode-se afirmar que a Calçados2 possui vantagem 

competitiva para atuar nesse segmento específico de mercado. 

A questão sobre o compartilhamento dos ganhos associados aos 

relacionamentos na cadeia de suprimento não ficou clara. Aparentemente, tanto a 

empresa como o fornecedor trabalham com rentabilidades baixas, pois o preço já 

vem pré-definido pelo cliente de fora. O fato de se trabalhar com planilhas abertas 

evita a ocorrência de rentabilidades negativas para o fornecedor, o que constitui uma 

preocupação da empresa, para que seja mantida também a parceria. 

Considerando-se os diversos aspectos descritos acerca dos relacionamentos 

das empresas com seus principais fornecedores de matérias-primas e componentes, 

pode-se fazer um breve resumo de suas características no quadro 4.1: 

 

 



 179

Aspecto Investigado Características 
Calçados1 Calçados2 

Principais matérias-primas 
ou componentes 

Resina de PVC, plastificante, 
tintas e pigmentos. 

Couro, solados, palmilhas e 
adesivos 

Critérios de seleção dos 
fornecedores 

Localização, confiança, 
performance do fornecedor e 
porte do fornecedor (capacidade 
de fornecimento). 

Preço, qualidade, solidez 
financeira. 

Procedimento de compra Há certa diferenciação no 
procedimento de compra por tipo 
de matéria-prima. No caso das 
resinas de PVC e plastificantes, 
trata-se de um processo mais 
tradicional, com negociações 
mensais das condições 
comerciais. Para as outras 
matérias-primas, o processo se 
inicia com o desenvolvimento do 
material e, a partir de então, 
torna-se fortemente baseado no 
MRP e na troca eletrônica de 
informações (EDI). As condições 
comerciais são negociadas na 
homologação do material 
desenvolvido. 

O processo de compra é iniciado 
apenas após a emissão de pedido 
firme do cliente, a partir do qual 
ao evolui com base nas 
informações de necessidades de 
materiais e componentes geradas 
pelo MRP. Para grande parte dos 
fornecedores da empresa, as 
informações de necessidades de 
materiais, ou seja, os pedidos de 
compra, seguem via EDI. As 
demais condições são negociadas 
durante o desenvolvimento dos 
produtos. 

Uso de contratos Não são utilizados contratos 
formais. 

Não são utilizados contratos 
formais. 

Orientação do 
relacionamento quanto ao 
prazo 

Predominância de 
relacionamentos de longo prazo. 

Predominância de 
relacionamentos de longo prazo. 

Fatores de atratividade 
dos fornecedores 

Prazo de entrega (lead time), 
preço, qualidade, credibilidade 
(reputação), confiança e boa 
estrutura de sistemas de 
informações  

Prazo de entrega (lead time), 
preço, qualidade e conhecimento 
do “jeito de ser” da empresa. 

Investimentos em ativos 
específicos 

Ocorrência de investimentos de 
alguns fornecedores na 
instalação de unidades produtivas 
nas proximidades do principal 
complexo produtivo da 
Calçados1. 

Ocorrência de investimentos de 
alguns fornecedores na instalação 
de unidades produtivas no estado 
do Ceará. 

Troca de informações As informações trocadas com 
maior frequência são as 
previsões de consumo de 
matérias-primas, geradas a partir 
do MRP. Uso de ferramentas de 
TI na troca de informações (EDI). 
Alguns fornecedores (39) são 
responsáveis pela gestão de 
estoques de seus materiais na 
Calçados1, através do VMI.  

Existem informações trocadas 
com maior frequência, com o uso 
do EDI, que são as necessidades 
de materiais geradas pelo MRP. 
Estão disponíveis na Internet 
informações relativas aos pedidos 
em carteira que a empresa possui 
e as projeções de futuros pedidos. 
Anualmente são apresentadas e 
discutidas informações sobre 
planos de vendas e planejamento 
da capacidade.  

Quadro 4.1 - Principais Características dos Relacionamentos das Empresas de Calçados com seus 
Fornecedores de Matérias-Primas e Componentes 
Fonte: Elaboração do autor 
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Aspecto Investigado Características 

Calçados1 Calçados1 
Troca de conhecimentos Troca intensiva de 

conhecimentos através da 
participação da empresa no 
processo de desenvolvimento 
de materiais por parte dos 
fornecedores. Por outro lado, 
os fornecedores participam de 
processos da Calçados1 para 
instruir sobre o melhor uso dos 
materiais no processo e, em 
algumas situações específicas, 
ministrar treinamentos. 

Troca de conhecimentos 
através da participação direta 
dos fornecedores no processo 
de criação e desenvolvimento 
de produtos para atender às 
necessidades dos clientes 
varejistas. A participação da 
empresa em processos dos 
fornecedores tem se restringido 
ao estímulo à capacitação e 
certificação dos mesmos. 

Ganhos relacionais Associados aos investimentos 
em ativos específicos por parte 
dos fornecedores, que são os 
ganhos logísticos, os ganhos 
fiscais, os ganhos relacionados 
a um menor custo de produção 
dos fornecedores e ganhos no 
preço de compra das matérias-
primas. 
Da parte dos fornecedores, 
podem ser considerados 
ganhos relacionais a 
estabilidade do relacionamento 
e a garantia de uma 
rentabilidade adequada. 

Associados aos investimentos 
em ativos específicos por parte 
dos fornecedores, relacionados 
à diminuição do lead times e 
aos menores custos logísticos. 

Vantagens associadas aos 
relacionamentos 

Vinculadas aos ganhos 
relacionais supracitados. 
Relacionamentos contribuem, 
também, para que a empresa 
possa manter-se sempre na 
busca de inovações de 
produtos que, juntamente com 
o marketing associado às 
marcas que a empresa detém a 
concessão de uso, pode 
constituir outra fonte de 
vantagem competitiva. 

Vinculadas aos ganhos 
relacionais supracitados. 
Relacionamentos possibilitam 
atuação da empresa de forma 
competitiva no negócio para as 
quais estão voltadas suas 
instalações produtivas do 
Ceará, que é a exportação de 
calçados femininos de alto valor 
agregado 

Quadro 4.1 (continuação) - Principais Características dos Relacionamentos das Empresas de 
Calçados com seus Fornecedores de Matérias-Primas e Componentes 
Fonte: Elaboração do autor 
 

4.2.2.10 Visões dos fornecedores sobre os relacionamentos com as empresas 

Conforme previsto na metodologia, foram pesquisados também dois 

fornecedores do setor de calçados, sendo um de cada empresa, para complementar 

e dar maior confiabilidade aos dados relativos aos relacionamentos das empresas 

com seus fornecedores de matérias-primas e componentes, de modo a satisfazer ao 

procedimento de triangulação dos dados.  
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Em linhas gerais, foram confirmadas pelos fornecedores as informações 

relatadas pela Calçados1 e pela Calçados2, destacando-se: (1) ausência de 

contratos formais para governar as relações, as quais são fortemente baseadas em 

confiança; (2) relacionamentos com orientação de longo prazo; (3) presença de 

investimentos específicos dos fornecedores para a instalação de unidades 

produtivas no estado do Ceará; (4) troca robusta de informações entre as empresas 

e seus fornecedores, com uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação 

e (5) combinação de recursos, capacidades e habilidades das empresas com seus 

fornecedores, especialmente no processo de desenvolvimento de produtos. Alguns 

trechos das entrevistas ratificam essas informações: 

A [Fornecedor A] veio para o Ceará com o objetivo de atender 
à [Calçados1], pois nós já atendíamos lá no Sul [...] Contrato 
para entrega de pedido não porque o pedido vai depender da 
demanda. A gente tem que estar preparado para atender a 
demanda que o cliente vai necessitar. Tem muito essa troca, 
não tem um contrato específico em termos de quantidade, mas 
a gente tem que atender a demanda, até porque praticamente 
a gente é o fornecedor único [...] A gente pode dizer longo 
prazo, até pelo tempo que a gente já trabalha [...] Hoje quem 
administra o estoque deles somos nós, né. A princípio seria 
longo prazo, até por essa interatividade. A gente tem o pessoal, 
a [Calçados1] tem a necessidade e tem um pessoal no Sul que 
desenvolve, estão direto com o pessoal de desenvolvimento da 
[Calçados1] trocando idéias, a empresa está sempre buscando 
o que tem de novo no mercado (Calçados1Ent5, 9:1, 9:8, 9:13). 

[...] o principal atrativo para vir foi a [Calçados2], devido às 
unidades que têm no Ceará, hoje aqui em cima que são três 
[...] Eu acho que de longo prazo. Eu digo que trabalhei tanto lá 
dentro da [Calçados2], eu aprendi tanta coisa, eu vi tantas 
coisas erradas e coisas boas lá dentro, e vim aqui para cima, e 
a gente trabalha muito com eles, com o gerente, então a 
relação entre nós, [Fornecedor B] e [Calçados 2], para mim não 
precisa mudar, está ótimo do jeito que está [...] a [Calçados2] 
manda, ele faz as matrizes, quando as matrizes tiverem 
prontas, aí vai para a [Fornecedor B]. A [Fornecedor B] testa, 
faz uma injeção lá de todas as matrizes, manda para a 
modelagem da [Calçados2], lá eles cortam a sola, vê 
espessura, tamanho. Tudo que tiver daquela injeção que a 
[Calçados2] mandou para eles, eles vão corrigir onde é que 
está alguma coisa errada que tem que modificar, aí eles 
mandam para a [Fornecedor B] as solas marcadas que eles 
acharam algum defeito, aí a [Fornecedor B] devolve para 
consertar os erros, volta de novo, injeta de novo, manda para 
eles lá verem. Está ok, está liberada a coleção, é Nordeste, 
manda para cá (Calçados2Ent4, 13:12, 13:11, 13:14). 

Considerando-se as principais características supracitadas (tópicos 4.2.2.1 a 

4.2.2.10) dos relacionamentos das empresas com seus principais fornecedores de 

matérias-primas e componentes e tendo-se como referência os regimes relacionais 
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introduzidos no tópico 2.3, pode-se associar esses relacionamentos a dois regimes 

relacionais: (1) regime de parceria, no caso do relacionamento da Calçados1 com 

seus fornecedores de pigmentos e tintas, bem como da Calçados2 com seus 

fornecedores de couro, palmilhas, solados e adesivos e; (2) o regime de quase-

mercado, no caso do relacionamento da Calçados1 com seus fornecedores de 

resinas de PVC e plastificantes. 

Os relacionamentos supracitados possuem diversas características que 

permitem seus enquadramentos no regime de parceria, conforme os argumentos 

apresentados no tópico 2.3 do referencial teórico, tais como: (i) redução do número 

de fornecedores e estabelecimento de contratos de prazo mais longo; (ii) fluxo 

robusto de informações estratégicas e melhor coordenação inter-organizacional; (iii) 

incentivos para o incremento dos investimentos específicos em ativos de localização; 

(iv) níveis superiores de serviço em âmbito logístico; (v) maior velocidade no 

desenvolvimento de novos produtos; (vi) as relações de cooperação e confiança são 

sustentadas por mecanismos de governança que são capazes de conter práticas 

oportunistas e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de transação e; (vii) contratos 

mais flexíveis ou com um menor nível de especificações.  

Já no caso do relacionamento da Calçados1 com seus fornecedores de resinas 

de PVC e plastificantes, entende-se que o regime relacional que mais se adapta à 

sua caracterização é o regime de quase-mercado, embora este regime seja mais 

adequado quando se trata de insumos não estratégicos, conforme relatado no tópico 

2.3 do referencial teórico, o que não é o caso das resinas de PVC e dos 

plastificantes. Entretanto, nessas relações a empresa utiliza uma abordagem mais 

tradicional, que envolve negociações de preços e emissões de pedidos mensais, até 

mesmo pelas características dos produtos, ao mesmo tempo em que trabalha com 

apenas dois fornecedores, não utiliza contratos para governar as relações e mantém 

uma orientação de longo prazo na manutenção dos relacionamentos. 

O fato de a Calçados1 manter regimes relacionais diferentes com seus 

fornecedores de matérias-primas, principalmente em virtude do tipo de material 

adquirido, corrobora a visão de Cox (2004), de que não existe uma maneira simples 

de gestão dos relacionamentos de negócio de um comprador que é apropriada em 

todas as circunstâncias. Desse modo, a empresa tem procurado aproveitar as 

oportunidades que se apresentam para buscar a obtenção de vantagem competitiva 

baseada nos seus relacionamentos. 
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As características supracitadas permitem que se afirme que, nas relações das 

duas empresas do setor de calçados com a maior parte dos seus fornecedores de 

matérias-primas e componentes são aplicados os principais pressupostos do SCM, 

considerando-se os construtos e conceitos apresentados no tópico 2.4 do referencial 

teórico, já que se observou: (1) poucos fornecedores por item; (2) predominância de 

relacionamentos de longo prazo; (3) fluxos de comunicação e interação nos dois 

sentidos entre compradores e fornecedores, através da troca de informações e; (4) 

envolvimento dos fornecedores em processos dos compradores e vice-versa, com a 

troca de conhecimentos e a combinação de recursos, capacidades e habilidades, 

especialmente no desenvolvimento de novos produtos.  Ademais, essas 

características favorecem a obtenção de vantagem competitiva por parte das 

empresas, confirmando-se os argumentos teóricos da visão relacional. 

4.2.3 Características das relações das empresas com os prestadores de 

serviços logísticos 

Os mesmos aspectos investigados acerca das relações entre as empresas e 

seus principais fornecedores de matérias-primas e componentes foram pesquisados 

sobre as relações das empresas com seus prestadores de serviços logísticos, de 

modo a complementar o atendimento ao primeiro objetivo específico do trabalho. 

Em linhas gerais, ambas as empresas contratam apenas o serviço de 

transporte, tanto para o suprimento das fábricas, como para a distribuição dos 

produtos finais, embora, para os prestadores efetuarem os serviços, precisem 

eventualmente fazer consolidações de cargas, que envolvem manuseio de materiais 

e armazenagem por curtos períodos. 

Assim como ocorre no relacionamento das empresas com seus fornecedores 

de matérias-primas e componentes, há uma intenção de se trabalhar com um 

número reduzido de fornecedores de serviço logístico, dentro das possibilidades de 

cada caso. A empresa Calçados1 faz uma segregação dos fornecedores por etapa 

do serviço logístico. Trabalha-se com três fornecedores na logística de suprimento, 

um fornecedor na logística entre as filiais e dois fornecedores na logística de 

distribuição. Na logística de suprimento, existem dois transportadores especializados 

no transporte de líquidos e apenas um transportador para os demais materiais; já na 

logística de distribuição, utilizam-se dois transportadores por conta da especialização 

de cada um deles no atendimento a diferentes regiões do território brasileiro, sendo 
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que um desses transportadores é o mesmo que é responsável pelo suprimento de 

materiais não líquidos para as plantas fabris da empresa. Na verdade, existe a 

intenção de a empresa estreitar o relacionamento com esse transportador, tendo em 

vista sua grande capilaridade de atuação no Brasil: 

Na verdade aí tem um casamento porque existe a necessidade 
de a gente levar caminhões para o Nordeste, pra depois saírem 
as cargas de produtos do Nordeste, e ai há uma grande 
dificuldade, ou seja, nós só temos hoje no Brasil uma empresa 
com a capacidade, uma capilaridade muito forte na questão de 
saída de materiais, para chegar eu teria condições de colocar 
outras empresas, tem várias empresas que poderiam chegar lá, 
o problema é eles garantirem a saída (Calçados1Ent3, 7:4). 

Destaca-se no trecho de entrevista acima o uso do termo “casamento” para 

caracterizar o relacionamento da Calçados1 com um dos seus prestadores de 

serviços logísticos. 

No caso da empresa Calçados2, apenas um prestador de serviço logístico, 

restrito ao transporte, é responsável tanto pelo suprimento de materiais e 

componentes, como pela distribuição de produtos acabados.  

No que diz respeito aos critérios de seleção dos prestadores de serviços 

logísticos, sabe-se que o preço sempre constitui um critério importante, já que se 

busca diminuir a representatividade dos custos logísticos em relação ao custo total 

do produto. Ademais, a predominância do uso do modal rodoviário, apesar das 

grandes distâncias de transporte envolvidas, torna ainda mais importante a busca 

pela minimização dos custos de transporte. A experiência do prestador de serviço no 

segmento de calçados também constitui um critério, já que existe uma tendência de 

especialização dos prestadores de serviço logístico em determinados tipos de 

segmentos e mercadorias. 

Sobre o uso de contratos na relação das empresas com os prestadores de 

serviço logístico, também não é comum, embora tenha sido relatado pelos 

entrevistados da Calçados1 que deve constituir uma tendência, quando as empresas 

deixarem de contratar apenas serviço de transporte, algumas vezes de forma 

segmentada, e passarem a contratar serviços de logística integrada, já que se 

observa ser uma prática de mercado a contratação de serviço logístico baseada em 

vários indicadores de desempenho. Geralmente as empresas trabalham com uma 

tabela base de fretes e, a partir destas, fazem programações mensais de 

necessidades de transporte e repassam aos fornecedores. Desse modo, os preços 



 185

dos serviços e os volumes de carga a serem transportados constituem as 

informações comumente trocadas nessas relações inter-organizacionais: 

[...] É a tabela de preços. Nós não temos ainda um contrato 
formal, como responsabilidades, se atrasar, ainda estamos no 
tempo do transporte, não da logística (Calçados1Ent3, 7:15). 

Aí eu faço uma programação mensal (Calçados1Ent3, 7:17).  

Com relação à orientação dos relacionamentos quanto ao prazo, apesar de se 

ter a intenção, por parte das empresas, de estabelecer e manter relacionamentos de 

longo prazo, do mesmo modo como ocorre com os fornecedores de matérias-primas 

e componentes, percebe-se que, principalmente no caso da Calçados1, há um 

monitoramento das oportunidades que possam surgir, principalmente em termos de 

soluções completas de serviço logístico que possam atender às necessidades da 

empresa. Isso configura a intenção de se manter relacionamentos de longo prazo, 

mas sem perder de vista as oportunidades de curto prazo. 

No que tange à ocorrência de investimentos específicos para a relação, 

percebeu-se que, em ambos os casos, ocorreram investimentos por parte dos 

prestadores de serviço logístico, com a instalação de depósitos no estado do Ceará, 

que não existiam anteriormente ao início do estabelecimento das relações. 

Especificamente, o prestador de serviços logísticos que participa do suprimento e da 

distribuição da Calçados1, bem como o prestador de serviços logísticos da 

Calçados2, investiram na instalação de depósitos na Região Metropolitana de 

Fortaleza para oferecer um melhor nível de serviço às empresas: 

Sim, principalmente a [Transportadora A] quando começou a 
trabalhar no Nordeste, era muito pequenininha. Foi uma 
parceria, pois a [Calçados1] levou a que eles abrissem no 
Nordeste [...] Nós incentivamos que fornecedores nossos 
utilizem a [Transportadora X] e por isso eles já abriram na 
entrada de [Cidade C] uma pequena filial só para descarregar o 
material deles (Calçados1Ent3, 7:23). 

Com o tempo, e bastante saliva, a gente conseguiu ir 
convencendo esses fornecedores a começar a se movimentar 
para lá. No caso do operador logístico, foi isso aí que 
aconteceu (Calçados2Ent1, 12:49). 

Considerando-se as características dos investimentos em ativos de localização 

realizados pelos prestadores de serviços logísticos, percebe-se que, apesar do 

principal fator incentivador para a realização dos investimentos ter sido a 

necessidade de melhorar o nível de serviço oferecidos às empresas Calçados1 e 

Calçados2, respectivamente, esses investimentos não podem ser considerados 
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como investimentos específicos, já que os depósitos têm sido utilizados, também, 

para atender a outras empresas. Inclusive, as próprias empresas do setor de 

calçados têm evitado gerar uma dependência dos fornecedores para com elas, de 

modo a minimizar os riscos incorridos pelos fornecedores. 

Ao se analisar os relacionamentos das empresas Calçados1 e Calçados2 com 

seus prestadores de serviços logísticos, observam-se algumas características 

semelhantes aos relacionamentos destas com os fornecedores de matérias-primas e 

componentes, tais como a existência de um número reduzido de fornecedores e a 

ausência de contratos formais, entretanto, existem diferenças em relação à 

ocorrência de investimentos em ativos específicos e à troca de informações. 

Considerando-se o exposto, entende-se que esses relacionamentos alinham-se mais 

fortemente à estrutura de governança híbrida, especialmente devido à ausência de 

contratos, bem como ao regime de quase-mercado, conforme os pressupostos 

apresentados no tópico 2.3 do referencial teórico.  

No que diz respeito ao alinhamento desses relacionamentos aos pressupostos 

da gestão da cadeia de suprimento, percebe-se que, dos diversos construtos 

associados às relações comprador-fornecedor que caracterizam o SCM, conforme 

exposto no tópico 2.4 do referencial teórico, observa-se apenas uma redução da 

base de fornecimento. Entretanto, observa-se, também, que os relacionamentos das 

empresas do setor de calçados com seus prestadores de serviços logísticos 

favorecem a integração logística dentro da cadeia de suprimento, já que alguns 

desses prestadores atuam tanto no suprimento, como na distribuição, embora com 

atuação apenas no serviço de transporte. 

4.2.4 Relações das empresas com o Governo 

O modelo de análise proposto pressupõe a investigação das relações das 

empresas com o governo, que é um componente do ambiente institucional, para 

avaliar a influência dessas relações no acesso a recursos e na obtenção de 

vantagem competitiva, que contribui para o atendimento do terceiro objetivo 

específico do trabalho. 

É importante reforçar a informação de que ambas as empresas, originalmente, 

não possuiam instalações produtivas no estado do Ceará, apenas no Rio Grande do 

Sul, seu estado de origem. Por conta de alguns dos aspectos explicitados no tópico 

4.1.1, a Calçados1 seguiu uma trajetória de transferência do seu locus de produção, 
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iniciando sua produção no Ceará em 1990. Já a Calçados2 transferiu parte de sua 

produção para o Ceará, para atender ao mercado externo no segmento de calçados 

femininos de couro de alto valor agregado. Nesse contexto, a atuação do Governo 

se mostrou fundamental para a consolidação desse processo. 

De acordo com os entrevistados, a vinda da Calçados1 para o Nordeste, 

especificamente para o estado do Ceará, não se tratou de uma opção, mas de uma 

necessidade, para que fosse possível a sobrevivência da empresa em termos 

competitivos. Aparentemente, a disponibilidade de mão-de-obra adequada para a 

produção de calçados, com custo relativamente baixo, soma-se aos incentivos 

fiscais como importante fator de atratividade para a instalação de empresas 

calçadistas no Nordeste e, particularmente, no Ceará, corroborando com a visão de 

Diniz e Basques (2004): 

Então, aqui no Nordeste, se tem uma mão de obra mais 
competitiva, pela oferta maior de mão de obra, competitiva para 
que a empresa possa trabalhar dentro dos parâmetros das 
indústrias de calçados [...] e tem mais dois fatos relevantes, um 
que é o incentivo estadual e o incentivo federal 
(Calçados1Ent1, 5:10). 

Nesse sentido, a empresa atualmente mantém relacionamento com o governo 

estadual, o governo federal, e, em menor escala, com o governo municipal, 

principalmente na busca pela obtenção de novos incentivos fiscais e a manutenção 

dos atuais. No caso do governo estadual, o principal incentivo é tributário, 

consistindo na isenção do pagamento de parte do ICMS: 

O estadual é em nível de ICMS, o que é que nós temos hoje: 
você vai encontrar nos relatórios, num mês nós pagamos 25% 
do ICMS gerado do líquido a pagar, financiamos 75% para 
pagar após 36 meses, e no final desses 36 meses nós 
pagamos 1% desses 75%. Então basicamente fazendo a conta 
aí, se paga em torno de 26% do ICMS (Calçados1Ent1, 5:11). 

  
No caso da Calçados2, a implantação sequencial de três unidades fabris no 

Ceará também buscava aproveitar o menor custo da mão-de-obra e os incentivos 

fiscais. Entretanto, pode-se acrescentar um terceiro fator de atratividade, que é a 

localização geográfica do estado em relação aos Estados Unidos e à Europa, 

localidades onde estão situados os clientes atendidos pelas unidades produtivas da 

empresa que estão no Ceará, tendo em vista que a produção dessas unidades é 

destinada exclusivamente à exportação. 
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A Calçados2 mantém relações em maior escala com o Governo Estadual, no 

sentido de obter e renovar os incentivos fiscais, quando necessário, que são de dois 

tipos: o incentivo para a exportação e o incentivo de isenção de parte do pagamento 

do ICMS, sendo o primeiro o mais significativo, pelas características da operação da 

empresa no Ceará. É interessante observar que, do ponto de vista da empresa, 

tratam-se de incentivos financeiros, pois têm impacto direto em seus custos de 

produção: 

Então, quais são os incentivos fiscais que ela teve; até hoje ela 
é preponderantemente exportadora, então, ela tem um 
incentivo chamado PROAP, ele é gerido pelo Fundo de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará, e como é esse 
incentivo: tudo o que a empresa exporta dentro de um mês, ela 
recebe no mês subsequente 11% do valor FOB dessas 
exportações, esse é o incentivo financeiro. Esses 11% do valor 
FOB da exportação voltam para o giro, como capital de giro 
(Calçados2Ent3, 11:2). 

[...] Muito bem, então a [Calçados2] decidiu ir para o mercado 
interno, eu vou girar. Foi quando ela comprou a rede de lojas 
[Varejo Multimarcas] e começou a fazer mercado interno 
também. E aí vem um segundo incentivo, que também é 
financeiro, não é fiscal, que é o ICMS (Calçados2Ent3, 11:4). 

Sobre o segundo trecho de entrevista acima destacado, é importante que 

sejam tecidos alguns comentários adicionais. Quando a empresa se viu com um 

grande volume de créditos de ICMS gerados a partir da atividade exportadora, com 

base na Lei Kandir, que não vem sendo aplicada a contento, créditos esses que 

passaram a ser considerados muitas vezes como créditos podres, a empresa decidiu 

voltar-se também para o mercado interno a partir de suas operações no Ceará. Uma 

das estratégias utilizadas para aumentar a sua presença no mercado interno foi a 

compra de uma empresa que atua no varejo de calçados, ou seja, a adoção da 

estratégia de verticalização a jusante. Com essa estratégia, a empresa pode 

repassar os créditos do ICMS das suas operações industriais para a empresa do 

mesmo grupo que atua no varejo multimarcas. 

É importante ressaltar, também, que ambas as empresas mantêm seus 

relacionamentos com o Governo, nos seus diversos níveis, de forma isolada, sem a 

participação de entidades representativas do setor. Ademais, cabe salientar que os 

incentivos do ICMS são válidos por dez anos, podendo ser renovados 

posteriormente por outro período. Assim sendo, os relacionamentos não precisam 

ser frequentes, devendo ocorrer apenas no caso da solicitação do incentivo para 
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novos empreendimentos, ou na solicitação de renovação do incentivo para 

empreendimentos já existentes, dez anos após a concessão.  

Com relação ao relacionamento das duas empresas com o governo federal, 

restringe-se também à obtenção de incentivos fiscais, com a redução de 75% do 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ que, pelo fato de estas se localizarem 

no Nordeste, pode ser obtida através do envio de projeto à Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, que é um órgão do Governo Federal que 

pode ser considerado como uma instituição de fomento, cujo relacionamento será 

melhor explorado no tópico seguinte. Quanto ao relacionamento das empresas com 

os governos municipais, ocorre com menor frequência, quando da necessidade de 

se negociar o fornecimento da infraestrutura adequada (água, esgoto, pavimentação 

das vias de acesso) para possibilitar o pleno funcionamento das unidades 

produtivas. 

No que diz respeito aos relacionamentos das empresas com o governo, uma 

questão também investigada foi a percepção destas em relação à contribuição 

desses relacionamentos para a obtenção de vantagem competitiva sobre os 

concorrentes. Nesse aspecto, convém lembrar que as empresas pesquisadas atuam 

em segmentos de mercado diferentes no setor de calçados. Assim sendo, os 

concorrentes da Calçados1 são empresas que produzem calçados de plástico e 

outros materiais sintéticos com foco principal no mercado interno, embora parte da 

produção da empresa seja exportada. Já os concorrentes da Calçados2, 

considerando-se as unidades produtivas do Ceará, são empresas que produzem 

calçados femininos de couro de alto valor agregado, com foco no atendimento de 

grandes varejistas europeus e americanos.  

Em linhas gerais, a obtenção de incentivos fiscais pela Calçados1 é vista como 

algo que representa vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes que 

não possuem instalações produtivas no Nordeste e, portanto, não se aproveitam dos 

ganhos relacionados aos incentivos fiscais e ao menor custo da mão-de-obra. Já em 

relação aos seus concorrentes que possuem instalações produtivas no Nordeste, a 

percepção é que há uma situação de paridade competitiva: 

Deixa eu lhe explicar outra situação, que é a seguinte: hoje é 
um diferencial com pólos calçadistas de outras regiões que não 
seja o Nordeste. Se tiver em Pernambuco ou na Bahia, a 
situação é basicamente a mesma, mas se não tiver no 
Nordeste, existe uma diferença de competitividade sobre esse 
assunto (Calçados1Ent1, 5:23). 
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Para a Calçados2, além da questão do incentivo em si como fator vantajoso em 

relação às empresas que não possuem instalações produtivas no Nordeste, foi 

relatado que a mão-de-obra no Ceará, além de possuir um menor custo em relação 

a outros pólos calçadistas, tais como Rio Grande do Sul, possui uma qualidade 

superior para se trabalhar com o tipo de produto manufaturado pela empresa em 

suas plantas fabris situadas no Ceará: 

[...] Traz pelo seguinte; primeiro ponto para a [Calçados2], qual 
a vantagem dela vir para o Ceará? Mão-de-obra de primeira 
qualidade. É certo que ela passou um período para treinar, mas 
hoje, a melhor mão de obra que ela tem é a cearense, talvez 
porque o pessoal de [Cidade D] tenha uma habilidade manual 
muito grande. Segundo, o custo dessa mão de obra 
(Calçados2Ent3, 11:11). 

Na verdade, existe uma percepção da Calçados2 de que as relações com o 

governo possuem uma importância fundamental para a continuidade do negócio: 

Eu acredito que todas as indústrias que estão aqui hoje, estão 
porque a relação delas com o governo, seja estadual, seja 
federal, é salutar para a manutenção delas como indústrias. Se 
a indústria estivesse hoje no Rio Grande do Sul, sem Sudene, 
sem incentivo do PROAP, sem incentivo do ICMS, estaria 
muito complicado (Calçados2Ent3, 11:19). 

Por fim, quando se avalia a situação de vantagem competitiva em relação aos 

concorrentes internacionais, que é mais crítica para a Calçados2, percebe-se que o 

fato de as empresas estarem localizadas no Ceará e se beneficiarem de incentivos 

fiscais e de uma mão-de-obra mais adequada à realidade do setor, torna a 

competição com as empresas do exterior, notadamente com as situadas nos países 

asiáticos, menos desvantajosa, ou seja, chega-se a, no máximo, uma situação de 

paridade competitiva. Nesse caso, a vantagem competitiva tem de estar associada a 

outros fatores, conforme será discutido no tópico 4.2.5: 

Agora, na exportação, o fabricante vai ter um diferencial muito 
grande para conseguir manter seus clientes. O diferencial pode 
ser no desenvolvimento do produto, pode ser na agilidade de 
entrega, mas no que diz respeito a preço, nós vamos ter sérios 
problemas se nenhum fator externo ocorrer, em função de ter, 
quem sabe de novo, sapato europeu nos mesmos patamares 
de preço que o nosso sapato. E o que dirá, então, de sapatos 
do oriente, muito mais baratos que o nosso, então, a 
exportação é preocupante. Num cenário de dois anos para 
frente aí, ou você cria um diferencial, ou você está fora 
(Calçados2Ent1, 12:88). 

Observa-se que o principal recurso que as empresas têm acesso ao se 

relacionarem com o Governo, em seus diversos níveis, é o incentivo fiscal, seja este 
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a redução da alíquota do ICMS, o crédito de 11% do valor FOB das exportações, ou 

a redução do montante pago de IRPJ (redução do valor pago em 75%). 

Considerando o incentivo fiscal como um recurso, de acordo com os argumentos 

apresentados no tópico 2.5, torna-se relevante avaliar suas características a partir do 

modelo VRIO, para verificar sua possível contribuição para a vantagem competitiva: 

(1) trata-se de um recurso valioso, já que traz ganhos financeiros importantes para a 

manutenção da posição competitiva das empresas; (2) não é raro, já que várias 

empresas do setor de calçados possuem incentivos semelhantes àqueles obtidos 

pela Calçados1 e pela Calçados2, pelo fato de possuírem instalações produtivas no 

Nordeste; (3) não é difícil de imitar (a obtenção do recurso), pois, teoricamente, 

qualquer empresa do setor de calçados que se enquadre nas características 

exigidas pelos governos, ao se instalar no Nordeste, pode pleitear incentivos fiscais; 

(4) as empresas estão preparadas para buscar e utilizar os incentivos.  

Considerando-se o exposto, pode-se concluir que os incentivos fiscais têm 

como consequência uma vantagem competitiva temporária das duas empresas em 

relação aos seus concorrentes que não possuem instalações produtivas no 

Nordeste, que perdurará até que o façam; além disso, levam a uma situação de 

paridade competitiva em relação aos concorrentes que possuem plantas industriais 

no Nordeste. 

4.2.5 Relações das empresas com Instituições de Fomento 

Conforme previsto no modelo de análise exposto no referencial teórico, 

procedeu-se a análise das relações das empresas com instituições de fomento que, 

juntamente com o governo em seus diversos níveis, foram os componentes do 

Ambiente Institucional investigados, no intuito de avaliar a influência dessas relações 

no acesso a recursos e na obtenção de vantagem competitiva. 

Para ambas as empresas, os relacionamentos com duas instituições de 

fomento foram relatados como relevantes: com o Banco do Nordeste, para a 

obtenção de recursos para investimentos, especialmente através de uma linha de 

crédito que é considerada atrativa, cujos recursos advém do Fundo Constitucional do 

Nordeste – FNE; e com a SUDENE, para a obtenção da redução de 75% do 

montante a ser pago do IRPJ, pelo fato de a empresa implantar instalações 

produtivas no Nordeste: 
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Então, aqui no Nordeste, [...] se tem a posição do Banco do 
Nordeste com o capital disponível para investimento. [...] se 
trabalhou muito com o Banco do Nordeste em termos de 
captação de recursos para investimentos tanto em prédio, 
como em máquinas, e o tem o FNE, que tem um custo 
diferenciado que é um fato relevante [...] (Calçados1Ent1, 
5:10). 

O outro fator é a localização da região Nordeste, existe uma 
legislação federal onde permite que a empresa tenha uma 
redução também de 75% de imposto de renda (IRPJ). Então o 
imposto de renda é gerado e nós temos essa redução de 75%. 
Também há um outro projeto, e é via Sudene, aprovado pela 
receita federal, esse Laudo constitutivo é emitido pela Sudene. 
Esse laudo constitutivo é com um prazo de dez anos [...] 
(Calçados1Ent1, 5:13). 

Olha, no histórico recente, e aí eu vou ter que falar 
especificamente do Banco do Nordeste, tem um recurso do 
FNE que ele faz a diferença, ele é 7,5%. Na verdade ele é dez 
com adimplemento de 25%. Este é um recurso muito bom e é 
compatível, que dá para a gente colocar dentro do negócio 
(Calçados2Ent2, 10:10). 

Em ambos os casos, os relacionamentos se dão de forma individual, das 

empresas com as instituições, cujo primeiro passo é a elaboração de um projeto por 

parte da empresa que contemple todas as características do empreendimento e dos 

investimentos necessários. Com o Banco do Nordeste, além do relacionamento para 

a obtenção de crédito para investimento de longo prazo, foi citada também a 

obtenção recente de um crédito para exportação de calçados por parte da 

Calçados1. 

No que diz respeito à percepção das empresas em relação à contribuição 

desses relacionamentos para a obtenção de vantagem competitiva sobre os 

concorrentes, a avaliação que se fez foi semelhante àquela realizada sobre o 

relacionamento das empresas com o Governo, ou seja, os relacionamentos das 

empresas com as instituições de fomento trazem vantagem competitiva em relação 

aos concorrentes que não possuem instalações produtivas no Nordeste, ao mesmo 

tempo em que leva a uma situação de paridade competitiva com os concorrentes 

que possuem instalações no Nordeste e aos concorrentes internacionais. Para a 

Calçados2, trata-se de um pré-requisito para que empresa consiga atender aos seus 

clientes de forma competitiva: 

[...] Porque hoje, para a gente fazer exportação com o setor 
cambial do jeito que está, se a gente não tiver esse apoio e 
esse incentivo, esse contato, dificilmente a gente conseguiria 
atender esse mercado aos preços que hoje se compete 
(Calçados2Ent2, 10:5, 10:6). 
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Tendo como foco o recurso financeiro obtido através das relações com as 

instituições de fomento, torna-se relevante, também, avaliá-lo com o uso do modelo 

VRIO, para verificar sua possível contribuição para a vantagem competitiva: (1) trata-

se de um recurso valioso, já que permite às empresas a realização dos 

investimentos necessários para a manutenção das suas posições competitivas em 

seus mercados de atuação; (2) não é raro, já que várias empresas do setor de 

calçados podem acessar o recurso nas mesmas condições, pelo fato de possuírem 

instalações produtivas no Nordeste; (3) não é difícil de imitar (a obtenção do 

recurso), pois, teoricamente, qualquer empresa do setor de calçados que se 

enquadre nas características exigidas pelas instituições de fomento, ao se instalar 

no Nordeste, pode pleitear a obtenção do recurso financeiro nas mesmas condições; 

(4) as empresas estão organizadas para a exploração do recurso. 

Sobre a organização das empresas para a exploração do recurso, cabe relatar 

uma característica externada pela Calçados2. Devido aos trâmites necessários à 

liberação dos recursos por parte dos bancos públicos, o que a empresa considera 

que torna o processo demorado e chama isso de "fluxo político", não há uma 

separação clara do recurso para o investimento para o qual o mesmo está sendo 

tomado. Ou seja, a empresa "adianta" recursos próprios ou de terceiros para ir 

tocando o projeto, e quando o recurso do banco público é liberado, entra no caixa 

para cobrir o adiantamento e tocar o restante do projeto. Essa situação ressalta a 

importância do fator tempo na tomada de decisão e na ação dos gestores da 

empresa, especialmente devido aos curtos lead times de produção para atender aos 

clientes do mercado externo. 

Considerando-se essas características do recurso financeiro, confirmam-se as 

situações de vantagem competitiva temporária em relação às empresas que não 

estão no Nordeste, bem como de paridade competitiva em relação aos concorrentes 

que também possuem instalações no Nordeste ou que são concorrentes 

internacionais. 

 4.2.6 Fontes de obtenção de vantagem competitiva 

O modelo de análise desenvolvido e utilizado no presente trabalho tem como 

principal objetivo permitir a análise da contribuição da gestão da cadeia de 

suprimento para a obtenção de vantagem competitiva pelas empresas pesquisadas, 

tendo como principal foco de avaliação as relações cliente-fornecedor na cadeia de 
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suprimento. Nesse modelo, considerou-se uma cadeia de suprimento com escopo 

ampliado, que inclui alguns componentes do ambiente institucional, que são o 

governo e as instituições de fomento; assim sendo, as relações estabelecidas entre 

as empresas pesquisadas e os componentes do ambiente institucional também se 

constituíram objetos de análise. 

Apesar de se empreender um maior esforço na análise da vantagem 

competitiva baseada em recursos relacionais, o modelo de análise mantém-se 

aberto também à descoberta de outras possíveis explicações para a obtenção de 

vantagem ou desvantagem competitiva por parte das organizações pesquisadas, 

conforme estabelece o terceiro objetivo específico dessa tese. Assim sendo, 

questionaram-se alguns dos entrevistados acerca de suas percepções relacionadas 

à obtenção (ou não) de vantagem competitiva pelas empresas das quais fazem 

parte.  

No caso específico da Calçados1, foram ressaltados dois pontos principais, 

que estão diretamente relacionados aos recursos, capacidades e habilidades da 

empresa: foco em marketing e inovação. Já para a Calçados2, os principais pontos 

ressaltados foram a criatividade, que possui relação direta com a inovação, a 

agilidade e a qualidade superior dos produtos. 

Tendo em vista os tipos de produtos fabricados pelas empresas, o calçado, que 

é um produto de moda, é fundamental que estas possuam uma grande capacidade 

de inovação de produtos. Para tal, a empresa Calçados1 mantém dois setores que 

são essenciais para essa capacidade: o setor de desenvolvimento de produtos 

(DPD), que é responsável pelo projeto e desenvolvimentos de novos modelos de 

calçados; e o setor de pesquisa, desenvolvimento e qualidade de materiais (PDQM), 

que se responsabiliza pelo contato com os fornecedores para o desenvolvimento de 

novos materiais a serem utilizados os novos modelos de calçados desenvolvidos 

pelo DPD. A Calçados2 também possui um setor de desenvolvimento de produtos, 

que, a partir das idéias trazidas pelos clientes varejistas, desenvolve os produtos 

com a participação dos fornecedores, até que atendam às necessidades desses 

clientes. Com o uso dos recursos, capacidades e habilidades desses setores, em 

conjunto com os recursos, capacidades e habilidades de seus fornecedores, a 

Calçados1 tem conseguido lançar diversos modelos de produtos a cada estação da 

moda, enquanto que a Calçados2 tem conseguindo atender, de forma competitiva, 

às necessidades de seus clientes. 
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Considerando-se a visão da teoria das capacidades dinâmicas, de acordo com 

o exposto no tópico 2.1.2 do referencial teórico, pode-se inferir que o processo 

organizacional de desenvolvimento de produtos das duas empresas, os quais 

combinam recursos, capacidades e habilidades das empresas e de seus 

fornecedores, já que ocorre o desenvolvimento conjunto de materiais e produtos, 

conforme detalhado no tópico 4.2.2.8, contribui para a obtenção de vantagem 

competitiva, tendo em vista que se trata de um processo distintivo, formado pela 

posição de ativos específicos das empresas (portfólio de ativos de conhecimento das 

firmas e de seus fornecedores que são dificilmente comercializáveis), a qual, por sua 

vez, é influenciada pelos caminhos evolutivos (path) adotados pelas empresas, que 

pressupõem o estabelecimento de relacionamentos de longo prazo com esses 

fornecedores. 

A contribuição do processo inovativo adotado pela Calçados1 e pela Calçados2 

para a vantagem competitiva é corroborada também pelos pressupostos da Escola 

Austríaca que, conforme explicitado no tópico 2.1.2, considera a firma como uma 

entidade na qual a história e as características individuais tornam muito difícil a 

imitação perfeita pelos concorrentes, especialmente quando esta se baseia em 

estratégias de inovação permanente. Há de se ressaltar que, embora seja uma 

capacidade fundamental para a posição competitiva das duas empresas, a inovação 

manifesta-se de maneiras diferentes. Para a Calçados1, pode-se afirmar que a 

inovação é proativa, ou seja, o processo de criação é bem planejado e baseado em 

estudos de mercado e de tendências da moda. Já para a Calçados2, a inovação é 

responsiva, já que é exercitada no intuito de desenvolver idéias trazidas pelos 

clientes, embora não se exclua a possibilidade de a empresa se antecipar e sugerir 

modelos antecipadamente às solicitações dos clientes.  

Vinculado à questão da inovação, o foco em marketing constitui outro fator que 

é considerado como relevante para a obtenção de vantagem competitiva por parte 

da Calçados1. Nesse caso, o principal fator diferencial da empresa é que a mesma 

possui a licença de uso de diversas marcas associadas a personagens infantis ou a 

personalidades conhecidas nacional e internacionalmente: 

Tem duas coisas que fazem diferença, na realidade é o 
desenvolvimento e também o marketing. Eles têm um trabalho 
bastante forte na área de marketing. Por exemplo, no calçado 
infantil agora tem o [personagem1], [personagem2], 
[personagem3], [personagem4]...Então toda essa linha infantil 
tem um forte trabalho de marketing, que através dos 



 196

personagens fazem uma vinculação muito boa. A mensagem 
do marketing é bastante forte. A [personalidade1] na linha 
[marcaA] tem uma percepção no mercado muito boa, inclusive 
lançamento na Alemanha, Estados Unidos, nós trabalhamos 
com mais de oitenta países, com lançamento com a 
[personalidade1] na Europa, Estados Unidos. Trabalhamos 
também com o calçado feminino com a chamada da artista que 
estiver em evidência (Calçados1Ent1, 5:38). 

Considerando-se a licença para o uso das marcas vinculadas a personagens 

infantis e a celebridades como um recurso, pode-se considerar o mesmo semelhante 

a uma patente, ou seja, algo cuja exclusividade é assegurada legalmente, mas que 

tem duração limitada. Assim sendo, trata-se de um recurso valioso, raro e impossível 

de imitar durante a vigência dos contratos de licenciamento do uso da marca e de 

direito do uso da imagem das celebridades. Desse modo, o uso dessas marcas 

contribui para a obtenção de vantagem competitiva temporária, de acordo com o 

modelo VRIO, vinculada à duração do contrato de licenciamento e à atratividade do 

personagem ao qual se vincula a marca para a geração de demanda pelos produtos. 

No que tange à agilidade (velocidade, rapidez) e à qualidade, que foram 

citados como fontes importantes de vantagem competitiva por parte da Calçados2, 

observa-se que constituem critérios competitivos baseados em operações, que estão 

diretamente relacionados à configuração dos recursos internos da firma, conforme 

relatado no tópico 2.1.3. Vale ressaltar, entretanto, que no caso da Calçados2, 

observou-se que a qualidade dos calçados de alto valor agregado produzidos, bem 

como a agilidade com que a empresa consegue desenvolver, produzir e entregar os 

produtos aos seus clientes, depende fortemente dos relacionamentos da firma com 

seus fornecedores, ou seja, da configuração de seus recursos relacionais. 

Também foram citados como elementos importantes para a obtenção de 

vantagem competitiva, mesmo que temporária ou, pelo menos, a paridade 

competitiva, conforme ressaltado nos tópicos anteriores, os chamados fatores de 

atratividade do Nordeste, principalmente os incentivos fiscais, obtidos através do 

relacionamento das empresas com o governo e com a SUDENE, e os recursos 

financeiros para investimento a taxas atrativas, obtidos através do relacionamento 

das empresas, principalmente, com o Banco do Nordeste. Ademais, citou-se 

também como um fator relevante a maior produtividade da mão-de-obra de calçados 

do Ceará, o que pode trazer vantagens associadas ao custo de mão-de-obra para as 

empresas do setor localizadas no Ceará, além de sua melhor qualificação para 

trabalhar com a manufatura de calçados de couro. Apesar de se ter citado a 
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produtividade da mão-de-obra, não se demonstrou com dados concretos a 

veracidade dessa informação. 

Por fim, embora não tenha sido citado diretamente pelos entrevistados como 

um fator relevante para a obtenção de vantagem competitiva, percebe-se que os 

volumes de produção da Calçados1 e, consequentemente, de compra de matérias-

primas por parte da empresa, influenciam a maneira como esta se relaciona com os 

diversos componentes de sua cadeia de suprimento, sejam eles os fornecedores de 

matérias-primas, os prestadores de serviços logístico, os componentes do ambiente 

institucional e, até mesmo, seus clientes. Desse modo, a escala de produção (e, por 

conseguinte, a escala de compra), que possivelmente gera economias de escala, 

pode ser considerada como um fator que influencia a obtenção de vantagem 

competitiva pela Calçados1. Nesse caso específico, entende-se que são geradas 

economias de escala na amortização dos chamados custos de intangíveis 

(Marketing, Desenvolvimento de Produtos), nos custos de aquisição de matérias-

primas e na amortização de custos de máquinas e equipamentos (por exemplo, das 

injetoras). 

4.3 Codificação Analítica dos Casos da Indústria de Calçados 

Nesse tópico os dados coletados nas empresas pesquisadas são analisados à 

luz do método das comparações constantes, conforme detalhado previamente no 

capítulo de metodologia. Para tal, foram definidas quatro categorias-chaves a partir 

dos objetivos específicos do trabalho e do referencial teórico: (1) Características do 

relacionamento com os fornecedores; (2) Relações das empresas com o Governo; 

(3) Relações das empresas com as Instituições de Fomento e; (4) Fontes de 

obtenção de vantagem competitiva. 

De acordo com o exposto na metodologia, cada uma das categorias-chaves 

teve suas propriedades e dimensões definidas, a partir do referencial teórico e, 

também, utilizando-se elementos que emergiram dos dados durante a análise e que, 

previamente, não estavam contemplados no referencial teórico. Para cada 

propriedade, verificou-se o comportamento das dimensões nas diversas citações 

(quotes), como, por exemplo, curto (-) e longo (+). Partiu-se, então, para a realização 

das comparações incidente-incidente (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2007), no 

intuito de identificar o comportamento das dimensões das propriedades nos dados 

coletados. A partir da emersão de grupos semelhantes de dimensões das 
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propriedades em cada categoria, os mais representativos foram denominados 

manifestações das categorias, que permitiram a formatação dos esquemas gráficos 

que relacionam as categorias, propriedades e manifestações em cada nível de 

análise. Em todo o processo de análise, utilizou-se como ferramenta de apoio o 

software Atlas/ti. 

4.3.1 Características do relacionamento com os fornecedores 

De acordo com o que foi relatado no tópico 2.4 do referencial teórico, o 

relacionamento entre compradores e fornecedores na cadeia de suprimento constitui 

um construto chave para caracterizar a gestão da cadeia de suprimento (SCM), o 

que, por sua vez, pode ser representado por outros cinco construtos: (i) redução da 

base de fornecedores; (ii) relações de longo prazo; (iii) comunicação; (iv) equipes 

interfuncionais e; (v) envolvimento do fornecedor. Ademais, considerando-se essas 

relações, que são consideradas relações inter-organizacionais na cadeia de 

suprimento, outros aspectos são fundamentais para a sua caracterização e a 

avaliação de sua contribuição para a obtenção de vantagem competitiva por parte 

das empresas envolvidas nas relações, os quais estão contemplados no modelo de 

análise descrito no tópico 2.6 e alguns dos quais estão diretamente relacionados aos 

construtos supracitados:  

• Investimentos em ativos específicos e recursos relacionais; 

• Mecanismos de troca de informações e de conhecimento (comunicação); 

• Combinação de recursos, capacidades e habilidades (equipes 

interfuncionais e envolvimento do fornecedor); 

• Presença de ganhos relacionais. 

Além dos aspectos explicitados no modelo de análise, para a caracterização do 

relacionamento das empresas do núcleo principal de análise com seus fornecedores 

é importante avaliar os mecanismos de governança utilizados, conforme relatado no 

tópico 2.3 do referencial teórico. Para tal, foi avaliado se são utilizados mecanismos 

formais de regulação dos relacionamentos, especificamente a existência de 

contratos formais. Por fim, apesar de não ter sido previamente definida como 

propriedade a partir do referencial teórico, emergiu dos dados a importância da 

localização dos fornecedores como propriedade para caracterizar os 

relacionamentos, propriedade esta que pode estar relacionada às manifestações das 
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categorias de outras propriedades, como, exemplo, o investimento em ativos 

específicos. 

Considerando-se o exposto, definiu-se como uma categoria chave do trabalho 

as características do relacionamento com o fornecedor, a qual engloba os 

relacionamentos das empresas com seus fornecedores de matérias-primas e 

componentes, bem como os relacionamentos destas com os prestadores de serviço 

logístico. Para essa categoria foram definidas as propriedades e dimensões 

apresentadas no quadro 4.2, as quais estão ligadas mais diretamente ao primeiro 

objetivo específico do trabalho. As propriedades foram definidas a partir dos diversos 

aspectos supracitados, que são fundamentais para que se possa caracterizar os 

relacionamentos, aspectos estes que estão contemplados no modelo de análise 

detalhado no tópico 2.6 do referencial teórico. A única propriedade que não foi 

originada do referencial teórico e do modelo de análise foi a localização do 

fornecedor, conforme explicitado acima. Já as dimensões representam as possíveis 

variações às quais as propriedades poderão estar sujeitas. 
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CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTE-
RÍSTICAS DO 
RELACIONA-
MENTO COM 
O FORNECE-

DOR 

 
Orientação quanto ao 

Prazo (ORPR) 

Tempo médio de 
manutenção do 
relacionamento com os 
fornecedores 

Curto (-): orientação de 
curto prazo 
Longo (+) orientação de 
longo prazo 

 

Quantidade de 
Fornecedores (QUAN) 

 
 
Número de fornecedores 
para cada tipo de produto 
ou serviço 

Pequena (-): poucos 
fornecedores para cada 
produto ou serviço 
adquirido 
Grande (+): muitos 
fornecedores para cada 
produto ou serviço 
adquirido 

Formalidade dos 
Contratos (CONT) 

Mecanismos de regulação 
das relações de compra e 
venda 

Baixa (-): ausência de 
contratos formais 
Alta (+): presença de 
contratos formais 

 
Investimentos 

Específicos para a 
Relação (INVT) 

Investimentos duráveis em 
ativos que são realizados 
em apoio a transações 
particulares, sem valor 
para usos alternativos 
(WILLIAMSON, 1989)  

Baixo (-): ausência de 
investimentos específicos 
para a relação; 
Alto (+): presença de 
investimentos específicos 
para a relação 

 
 
 

Ganhos Relacionais 
(GARL) 

Constituem ganhos acima 
da média do mercado que 
só podem ser gerados 
através de contribuições 
idiossincráticas conjuntas 
dos parceiros de uma 
relação (DYER; SINGH, 
1998)  

Baixo (-): o relacionamento 
não apresenta ganhos 
relacionais 
Alto (+): o relacionamento 
apresenta ganhos 
relacionais 

 
 

Troca de Informações 
(TINF) 

Avaliação dos tipos de 
informações trocadas e 
sua importância para o 
relacionamento 

Pequena (-): quando há 
pouca ou nenhuma troca 
de informações 
Grande (+): quando há 
intensa e frequente troca 
de informações 

 
Troca de 

Conhecimentos 
(TCON) 

Os relacionamentos 
podem contemplar troca 
de conhecimentos através 
da participação do 
fornecedor em processos 
do comprador e vice-versa 

 
Pequena (-): ausência de 
troca de conhecimentos 
Grande (+): presença de 
troca de conhecimentos 

 
Localização do 

Fornecedor (LOCL) 

 
Proximidade do 
fornecedor em relação às 
instalações produtivas da 
empresa compradora 

Perto (-): quando o 
fornecedor possui 
instalações nas 
proximidades da empresa; 
Longe (+): quando o 
fornecedor não possui 
instalações nas 
proximidades da empresa 

Quadro 4.2 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria características do relacionamento 
com o fornecedor das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

As comparações constantes realizadas entre os incidentes obtidos nas 

entrevistas transcritas revelaram comportamentos semelhantes das oito 

propriedades ao longo de suas dimensões. Esses comportamentos semelhantes 
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foram associados a um mesmo código. Um código cuja ocorrência foi consistente e 

repetida ao longo das transcrições das entrevistas levou à consideração de que o 

mesmo se tratava de uma manifestação, sendo que cada manifestação pode estar 

relacionada com mais de uma propriedade. No total foram identificadas sete 

manifestações da categoria características do relacionamento com o fornecedor nos 

dados coletados através das entrevistas, as quais são apresentadas, no quadro 4.3, 

que indica, também, o comportamento das dimensões (+/-) das propriedades em 

cada manifestação.  

MANIFESTAÇÕES DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
ORPR QUAN CONT INVS GARL TINF TCON LOCL 

Investimentos específicos 
dos fornecedores 

+ - - +    - 

Ganhos com a 
proximidade do fornecedor 

    +   - 

Relacionamento de longo 
prazo 

+ - -      

Desenvolvimento conjunto 
de materiais e produtos 

+ - -   + +  

Troca eletrônica de 
informações 

+     +   

Ausência de contratos 
formais 

+ - -      

Poucos fornecedores por 
item 

 -       

Quadro 4.3 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria características do 
relacionamento com o fornecedor das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

Para tornar mais claro o entendimento de como o pesquisador identifica as 

manifestações mais consistentes, toma-se como exemplo a manifestação 

relacionamento de longo prazo, que consta no quadro 4.3. Uma das propriedades da 

categoria chave “características do relacionamento com o fornecedor” é a orientação 

do relacionamento quanto ao prazo. Ao se investigar essa propriedade nas 

entrevistas transcritas, percebeu-se a predominância de relacionamentos de longo 

prazo nas relações entre as empresas do setor de calçados e seus fornecedores. 

Durante a análise, foi gerado um código com o nome "relacionamento de longo 

prazo”, o qual foi associado a um total de onze citações nas nove entrevistas das 

duas empresas do setor de calçados, conforme será exposto na figura 4.4 adiante, 

tendo sido a manifestação mais consistente da propriedade supracitada. No relatório 

do Atlas/ti que relaciona os códigos gerados às citações (quotes) das entrevistas, o 

qual faz parte do Apêndice C, é possível visualizar os trechos das entrevistas que 

representam todas as manifestações.  
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A manifestação denominada investimentos específicos dos fornecedores 

ocorreu para os fornecedores de tintas, pigmentos e para a gráfica, no caso da 

calçados1, bem como para os fornecedores de solados, palmilhas e saltos e o 

fornecedor que executa a costura dos componentes, no caso da Calçados2. Na 

ocorrência de investimentos específicos dos fornecedores, há fornecimento 

praticamente exclusivo dos insumos por parte desses fornecedores, foram 

identificados ganhos relacionais e, geralmente, os investimentos específicos foram 

relacionados à instalação de plantas dos fornecedores no estado do Ceará. Os 

ganhos com a proximidade do fornecedor foram percebidos como ganhos 

relacionais, diretamente ligados aos investimentos específicos dos fornecedores. O 

relacionamento de longo prazo constitui uma manifestação de todas as relações das 

empresas com os fornecedores de matérias-primas e componentes, mesmo quando 

se trata de relacionamentos cujo processo de compra é mais tradicional, como no 

caso dos fornecedores de resinas de PVC e plastificantes da Calçados1. O 

desenvolvimento conjunto de materiais e produtos se dá com alguns fornecedores 

de materiais e componentes, nos quais há uma intensa e frequente troca de 

informações, bem como uma troca de conhecimentos, a partir do compartilhamento 

de recursos, capacidades e habilidades. A troca eletrônica de informações é 

bastante utilizada pelas empresas no relacionamento com seus fornecedores, com o 

uso do EDI. Ademais, um total de trinta e nove fornecedores é responsável pelo 

gerenciamento dos estoques das matérias-primas que os mesmos fornecem para a 

Calçados1, através da ferramenta VMI. Destacou-se, também, a ausência de 

contratos formais em todos os relacionamentos com os fornecedores de matérias-

primas e componentes das duas empresas, nos quais a confiança emergiu como um 

importante mecanismo de governança. Por fim, conforme já mencionado, predomina 

nas relações da empresa com seus fornecedores uma pequena quantidade de 

fornecedores por item (até três fornecedores), sendo que, para algumas matérias-

primas, os fornecedores são exclusivos. 

As propriedades da categoria características do relacionamento com o 

fornecedor, suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações são apresentados na figura 4.5. Na referida figura, os retângulos 

maiores representam os códigos que podem ser categorias (iniciam com C:), 

propriedades (iniciam com P:) ou manifestações (iniciam com M:). Os símbolos que 
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se assemelham a folhas de papel cortadas, da cor amarela, representam citações 

(quotes) ou trechos das entrevistas em que ocorreram as manifestações com as 

quais se relacionam. Já o símbolo que simula uma anotação representa uma nota de 

análise (memo) elaborada pelo pesquisador durante a construção do seu raciocínio 

durante a análise, estando relacionada ao assunto sobre o qual a mesma trata.  

Memo

isa
=>

é propriedade de

isa

isa

é propriedade de

==

isa

é propriedade de

é propriedade de

é propriedade de

isa

isa

==

é propriedade de

isa

é propriedade de

é propriedade de

isa

isa

C: Características
do Relacionamento
com o Fornecedor
{0-9}

P: Formalidade do
contrato {0-3}

P: Ganhos
relacionais {0-3}~

P: Investimentos
específicos para a
relação {0-6}

P: Orientação do
relacionamento
quanto ao prazo
{0-4}

P: Troca de
conhecimentos {0-3}

P: Troca de
informações {0-4}

M: Ganhos com a
proximidade do
fornecedor {4-4}

ME - 24/02/2010 [4]

M: Investimentos
específicos dos
fornecedores {13-1}

M: Desenvolvimento
conjunto de
materiais e produtos
{8-1}

M: Troca eletrônica
de informações
{16-1}

M: Ausência de
contrato formal
{7-2}

M: Relacionamento
de longo prazo
{11-1}

Confiança {8-3}

6:33

6:19

8:53

6:44

6:28

6:53

M: Poucos
fornecedores por
item {6-1}

6:54

12:34

12:95

12:49

12:22

12:29

12:77

12:30

P: Localização do
fornecedor {0-3}

P: Quantidade de
fornecedores {0-7}

 

Figura 4.5 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria características do relacionamento com o fornecedor das empresas do setor de 
calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

As informações apresentadas pela figura 4.5 têm a seguinte lógica: 

i. A categoria (C:) “características do relacionamento com o fornecedor” possui 

oito propriedades (P:): formalidade do contrato, investimentos específicos 

para a relação, ganhos relacionais, localização do fornecedor, orientação do 

relacionamento quanto ao prazo, quantidade de fornecedores, troca de 

conhecimentos e troca de informações; 

ii. As oito propriedades da categoria apresentaram comportamentos 

semelhantes ao longo de suas dimensões através de sete manifestações 

(M:): a ausência de contratos formais foi a manifestação predominante 

relacionada à propriedade formalidade do contrato; os investimentos 
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específicos dos fornecedores representaram a manifestação predominante da 

propriedade investimentos específicos para a relação; os ganhos com a 

proximidade do fornecedor constituíram uma manifestação predominante 

relacionada às propriedades investimentos específicos para a relação, ganhos 

relacionais e localização do fornecedor; o relacionamento de longo prazo foi a 

manifestação mais consistente associada à propriedade orientação do 

relacionamento quanto ao prazo; a manifestação poucos fornecedores por 

item foi aquela que melhor representou a propriedade quantidade de 

fornecedores; o desenvolvimento conjunto de materiais e produtos constituiu 

a manifestação mais consistente da propriedade troca de conhecimentos e; a 

troca eletrônica de informações predominou como manifestação da 

propriedade troca de informações; 

iii. Cada uma das manifestações está presente em diversos trechos das 

entrevistas transcritas, alguns dos quais estão representados na figura. Por 

exemplo, a manifestação poucos fornecedores por item é representada nas 

transcrições pela 54ª citação do sexto documento da unidade hermenêutica 

(HU) do Atlas, bem como pela 22ª citação do décimo segundo documento da 

mesma HU.  

Observando-se a figura 4.5, pode-se fazer alguns comentários adicionais. Em 

linhas gerais, os relacionamentos das empresas Calçados1 e Calçados2 com seus 

fornecedores podem ser caracterizados por não possuírem contratos formais para 

governá-los, o que é possível devido à existência de confiança entre as partes que 

formam os relacionamentos, ou seja, a confiança é um dos fatores que “causam” a 

não existência de contratos formais. Além disso, a confiança está diretamente 

relacionada à ocorrência de investimentos específicos por parte de alguns desses 

fornecedores. Esses investimentos específicos que, no geral, constituem 

investimentos na instalação de plantas industriais de alguns fornecedores no estado 

do Ceará, para propiciar um melhor atendimento às empresas Calçados1 e 

Calçados2, contribuem para a ocorrência de ganhos relacionais. Ou seja, o fato de 

existirem instalações produtivas dos fornecedores localizadas no estado do Ceará 

traz os chamados ganhos com a proximidade do fornecedor, que constituem ganhos 

relacionais, cujos principais foram detalhados no tópico 4.2.2: ganhos fiscais, 
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diminuição dos lead times, menores custos logísticos e menores custos de 

produção.  

Ademais, percebe-se que as empresas procuram manter poucos fornecedores 

por item, sejam de produtos ou serviços, estabelecendo relacionamentos de longo 

prazo com a maioria dos fornecedores. As empresas comumente utilizam 

ferramentas de tecnologia da informação para subsidiar a troca de informações, 

notadamente o EDI e, no caso da Calçados1, utiliza-se também o VMI. Por fim, 

existe uma intensa troca de conhecimentos das empresas com seus fornecedores 

de matérias-primas e componentes durante o processo de desenvolvimento de 

materiais e produtos, através da combinação de recursos, capacidades e 

habilidades, o que contribui de forma relevante para que as empresas possuam 

grande capacidade de inovação, atributo fundamental para um setor produtivo 

vinculado à moda, como o setor de calçados. 

É importante ressaltar que as duas empresas pesquisadas do setor de 

calçados, considerando-se suas unidades fabris localizadas no Ceará, concorrem 

com produtos diferentes em mercados alvos diferentes: a empresa Calçados1 

fabrica predominantemente calçados de plástico, ou seja, tendo o PVC como 

matéria-prima principal, voltados principalmente para o mercado interno, enquanto 

que a empresa Calçados2 fabrica em suas unidades do Ceará calçados de couro, 

com alto valor agregado, voltados para a exportação, a partir da encomenda de 

grandes redes varejistas da Europa e dos Estados Unidos. Apesar dessas 

diferenças significativas, percebeu-se que os relacionamentos das empresas com 

seus fornecedores são bastante similares, possuindo as características 

supracitadas. 

Essas características dos relacionamentos das empresas com seus 

fornecedores permitem que se conclua que há a predominância da estrutura de 

governança híbrida e do regime relacional de parceria, conforme os argumentos 

apresentados no tópico 2.3 do referencial teórico. Ademais, foram observadas as 

seguintes características que configuram a ocorrência dos pressupostos da gestão 

da cadeia de suprimento, conforme relatado no tópico 2.4 do referencial teórico: uso 

intensivo de tecnologia da informação, redução da base de fornecimento, fluxos de 

comunicação e interação nos dois sentidos entre compradores e fornecedores, 

envolvimento do fornecedor em processos do comprador e possibilidade de 

integração logística. Por fim, pode-se afirmar que as características supracitadas 
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contribuem para a obtenção de vantagem competitiva por parte das empresas 

pesquisadas, associadas a outras fontes de obtenção de vantagem competitiva, 

conforme será relatado no tópico 4.3.4. 

A caracterização estabelecida contempla o atendimento ao primeiro objetivo 

específico dessa tese, propiciado pela utilização do modelo de análise detalhado no 

tópico 2.6 do referencial teórico. A partir dessas considerações, pode-se fazer a 

seguinte afirmação: 

A1: Nas relações das empresas pesquisadas do setor de calçados com seus 

fornecedores há a predominância do regime de parceria e são aplicados os 

principais pressupostos da gestão da cadeia de suprimento, o que contribui 

para a obtenção de vantagem competitiva relacional. 

4.3.2 Relações das empresas com o Governo 

Ao se analisar as relações das empresas do núcleo principal de análise com o 

Governo, o objetivo foi avaliar a influência dessas relações no acesso a recursos e 

na obtenção de vantagem competitiva, conforme estabelece o segundo objetivo 

específico dessa tese, objetivo este que está contemplado no modelo de análise 

apresentado no tópico 2.6 do referencial teórico. Assim sendo, definiu-se como uma 

das categorias-chaves do trabalho as relações das empresas com o Governo. Para 

essa categoria, foram definidas as propriedades e dimensões apresentadas no 

quadro 4.4. As propriedades buscam contemplar todas as características 

necessárias à avaliação das relações das empresas com o Governo, considerando-

se os objetivos estabelecidos. Já as dimensões representam as possíveis variações 

às quais poderão estar sujeitas as propriedades. 
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CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 
 
 
 
 

RELAÇÕES 
DA 

EMPRESA 
COM O 

GOVERNO 

 
Objetivos das 

relações (OBRL) 

Diferentes objetivos da 
empresa ao se relacionar com 
o Governo 

Poucos (-): poucos 
objetivos diferentes 
Muitos (+): muitos objetivos 
diferentes 

 
Influência das 
relações na 

vantagem competitiva 
(IRVC) 

Percepção da empresa acerca 
da influência das relações com 
o Governo na obtenção de 
vantagem competitiva 

Baixa (-): baixa influência 
das relações na obtenção 
de vantagem competitiva 
Alta (+): alta influência das 
relações na obtenção de 
vantagem competitiva 

 
 
 

Forma de estabelecer 
a relação (FERL) 

Se a relação é estabelecida de 
forma isolada pela empresa ou 
em conjunto com outras 
empresas ou entidades 

Isolada (-): a empresa 
estabelece as relações 
individualmente 
Em conjunto (+): a 
empresa estabeleca as 
relações em conjunto com 
outras empresas ou 
entidades 

Quadro 4.4 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria relações da empresa com o Governo 
das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

As comparações constantes realizadas entre os incidentes obtidos nas 

entrevistas transcritas revelaram quatro manifestações mais consistentes das 

dimensões das propriedades da categoria. A lógica para a determinação das 

manifestações mais consistentes foi a mesma utilizada na determinação das 

manifestações da categoria “características do relacionamento com o fornecedor”, 

conforme explicitado no tópico 4.3.1. O quadro 4.5 apresenta as manifestações da 

categoria relações da empresa com o Governo nos dados coletados através das 

entrevistas. 

MANIFESTAÇÕES 
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
OBRL IRVC FERL 

Incentivos fiscais - +,- - 
Vantagem em relação a empresas 
que não estão no Nordeste 

 
+ 

 

Paridade competitiva  +,-  
Relações isoladas   - 

Quadro 4.5 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria relações da empresa com o 
Governo das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

Em linhas gerais, as empresas buscam estabelecer relações com o Governo, 

principalmente nos níveis federal e estadual, para a obtenção e manutenção de 

incentivos fiscais, de variados tipos. Assim sendo, os objetivos do estabelecimento 

das relações são pouco variados, já que estão focados em incentivos fiscais. 
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Ademais, esses incentivos têm influência moderada na obtenção de vantagem 

competitiva, pois podem levar às situações de vantagem competitiva, quando os 

concorrentes não possuem instalações produtivas no Nordeste, ou paridade 

competitiva, em relação aos concorrentes que também se localizam no Nordeste. 

Dessa forma, as manifestações relacionadas à percepção das empresas acerca da 

influência das relações com o Governo na obtenção de vantagem competitiva foram 

duas. A primeira, denominada vantagem em relação a empresas que não estão no 

Nordeste, apresenta uma alta influência das relações na vantagem competitiva, 

embora esteja relacionada a uma vantagem competitiva temporária, conforme 

discutido anteriormente no tópico 4.2.3; já a segunda, denominada paridade 

competitiva (em relação aos concorrentes que também possuem instalações 

produtivas no Nordeste e aos concorrentes no mercado externo), apresenta uma 

influência moderada dos relacionamentos na vantagem competitiva, pois não traz 

vantagem competitiva, mas, por outro lado, não expõe as empresas a uma situação 

de desvantagem competitiva. Por fim, no que diz respeito à forma como as 

empresas estabelecem as relações com o Governo, prevaleceu a manifestação 

denominada relações isoladas, ou seja, na maior parte das situações, as empresas 

buscam a obtenção e manutenção dos incentivos, ao se relacionarem com o 

Governo, de forma isolada. 

As propriedades da categoria relações da empresa com o Governo, suas 

manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica (groundedness), 

densidade teórica (density), bem como exemplos de cada uma das manifestações 

são apresentados na figura 4.6. 
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Figura 4.6 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria relações da empresa com o Governo das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

Observando-se a figura 4.6, pode-se fazer alguns comentários adicionais. A 

situação de paridade competitiva ocorre em relação aos concorrentes das empresas 

no mercado interno que também possuem instalações produtivas no Nordeste, tendo 

em vista que todas as empresas que atuam no setor e que possuem plantas fabris 

na Região podem pleitear os mesmos benefícios junto aos governos. No que diz 

respeito aos concorrentes no mercado externo, cujo posicionamento competitivo é 

mais relevante para a empresa Calçados2, as relações com o governo também 

levam a uma situação de paridade competitiva, já que a concessão de subsídios e 

incentivos fiscais por parte dos governos é pratica comum em países nos quais 

estão localizados alguns dos principais concorrentes da empresa no tipo de produto 

e mercado alvo para os quais estão voltadas as unidades produtivas do Ceará.  

As relações das empresas com o Governo ocorrem geralmente entre cada 

empresa e os órgãos de governo responsáveis pela concessão dos incentivos, de 

forma isolada e voltada para cada empreendimento específico. As relações 

estabelecidas de forma coletiva, através de entidades de classe, como a 

ABICALÇADOS, são menos comuns e mais pontuais, para tratar de questões que 

sejam de interesse do setor como um todo. Recentemente, por exemplo, o governo 

federal aplicou uma taxação monetária adicional fixa sobre os calçados esportivos 
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importados, atendendo às pressões das empresas do setor com interesse no 

mercado interno desse tipo de produto.  

A partir das considerações supracitadas, pode-se fazer a seguinte afirmação: 

A2: As relações das empresas pesquisadas do setor de calçados com o 

governo, que permitem o acesso a incentivos fiscais, contribuem para a 

obtenção de vantagem competitiva temporária em relação aos concorrentes 

que não possuem instalações produtivas no Nordeste, bem como levam à 

situação de paridade competitiva em relação aos concorrentes que possuem 

instalações produtivas no Nordeste a aos concorrentes no mercado externo. 

4.3.3 Relações das empresas com Instituições de Fomento 

A análise das relações das empresas do núcleo principal com instituições de 

fomento tem um objetivo semelhante àquela das relações das empresas com o 

Governo, ou seja, avaliar a influência dessas relações no acesso a recursos e na 

obtenção de vantagem competitiva. Assim sendo, definiu-se como uma das 

categorias-chaves do trabalho as relações das empresas com instituições de 

fomento, a qual está também diretamente relacionada ao segundo objetivo 

específico do trabalho. Havia a intenção de se trabalhar com as mesmas 

propriedades da categoria relações das empresas com o Governo, entretanto, não 

se viu sentido em considerar a propriedade “forma de estabelecer a relação”, já que, 

de antemão, já se sabia que as empresas fazem isso de forma individual com as 

instituições de fomento. Desse modo, foram definidas para essa categoria as 

propriedades e dimensões apresentadas no quadro 4.6. As propriedades buscam 

contemplar todas as características necessárias à avaliação das relações das 

empresas com as instituições de fomento, considerando-se os objetivos 

estabelecidos. Já as dimensões representam as possíveis variações às quais 

poderão estar sujeitas as propriedades. 
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CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 
 

RELAÇÕES 
DA EMPRESA 

COM 
INSTITUIÇÕES 
DE FOMENTO 

 
Objetivos das 

relações (OBRL) 

Diferentes objetivos da 
empresa ao se relacionar com 
as instituições de fomento 

Poucos (-): poucos 
objetivos diferentes 
Muitos (+): muitos 
objetivos diferentes 

 
Influência das 
relações na 

vantagem competitiva 
(IRVC) 

Percepção da empresa acerca 
da influência das relações com 
as instituições de fomento na 
obtenção de vantagem 
competitiva 

Baixa (-): baixa influência 
das relações na obtenção 
de vantagem competitiva 
Alta (+): alta influência das 
relações na obtenção de 
vantagem competitiva 

Quadro 4.6 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria relações da empresa com 
Instituições de Fomento das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

As comparações constantes realizadas entre os incidentes obtidos nas 

entrevistas transcritas revelaram quatro manifestações mais consistentes das 

dimensões das propriedades da categoria, ao se seguir o procedimento descrito no 

tópico 4.3.1. O quadro 4.7 apresenta as manifestações da categoria relações da 

empresa com instituições de fomento nos dados coletados através das entrevistas. 

MANIFESTAÇÕES 
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 

OBRL IRVC 
Obtenção de incentivos fiscais - +,- 
Obtenção de recursos financeiros - +,- 
Vantagem em relação a empresas 
que não estão no Nordeste 

 
+ 

Paridade competitiva  +,- 

Quadro 4.7- Dimensões das propriedades e manifestações da categoria relações da empresa com 
instituições de fomento das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

Geralmente, as empresas buscam estabelecer relações com instituições de 

fomento com dois objetivos principais: a obtenção de incentivos fiscais, quando a 

relação envolve as empresas e a SUDENE, órgão do Governo Federal que tem a 

missão de fomentar o desenvolvimento do Nordeste, através de diversos 

instrumentos, entre os quais se destaca a isenção de 75% do valor a pagar de IRPJ 

para empresas que investem em projetos industriais na Região e; a obtenção de 

recursos financeiros, obviamente, junto aos bancos, para diferentes finalidades, tais 

como capital de giro, investimento e financiamento de exportações. Como os 

objetivos do estabelecimento das relações das empresas com as instituições de 

fomento se resumem basicamente a esses dois, considerou-se que, em ambas as 

manifestações, a dimensão se configurou como poucos objetivos diferentes (sinal 

negativo). O comportamento dessas duas manifestações em relação à influência das 

relações na vantagem competitiva também é semelhante, tendo sido considerado 
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com influência moderada na obtenção de vantagem competitiva, pois podem levar 

às situações de vantagem competitiva, quando os concorrentes não possuem 

instalações produtivas no Nordeste, ou paridade competitiva, em relação aos 

concorrentes que também se localizam no Nordeste e aos concorrentes 

internacionais. Dessa forma, as manifestações da percepção das empresas acerca 

da influência das relações com as instituições de fomento na obtenção de vantagem 

competitiva foram duas. A primeira, denominada vantagem em relação a empresas 

que não estão no Nordeste, apresenta uma alta influência das relações na vantagem 

competitiva, embora esteja relacionada a uma vantagem competitiva temporária, 

conforme discutido anteriormente; já a segunda, denominada paridade competitiva, 

apresenta uma influência moderada das relações na vantagem competitiva, pois não 

traz vantagem competitiva, mas, por outro lado, não expõe as empresas a uma 

situação de desvantagem competitiva. Um fator relevante dessas manifestações é 

que, quando a relação das empresas se dá com os bancos, com o objetivo de obter 

recursos financeiros, foi destacado o papel do Banco do Nordeste (BNB), que possui 

linhas de financiamento associadas ao FNE que se configuram como bastante 

atrativas em relação ao cenário do mercado financeiro brasileiro. 

As propriedades da categoria relações das empresas com o instituições de 

fomento, suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações são apresentados na figura 4.7. 
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Figura 4.7 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria relações das empresas com instituições de fomento das empresas do setor de 
calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

Assim como ocorre nos relacionamentos com o governo, há uma situação de 

paridade competitiva também em relação aos concorrentes do mercado externo, 

pois a obtenção de recursos financeiros com menores taxas de juros, como ocorre 

na contratação de financiamentos com recursos do FNE, minimiza as disparidades 

existentes entre as taxas praticadas no Brasil, que são consideradas as maiores do 

mundo, e aquelas praticadas em outros países.  

No que diz respeito à obtenção de incentivos fiscais através de instituições de 

fomento, a figura ressalta que está diretamente associada à SUDENE, que, apesar 

de constituir um órgão do governo federal, pode ser considerada uma instituição de 

fomento, já que seu principal objetivo é promover o desenvolvimento da Região 

Nordeste através de diversas ações e instrumentos, entre os quais estão os 

incentivos fiscais e o FNE, sendo esse último operacionalizado pelo BNB. 

A partir das considerações supracitadas, pode-se fazer a seguinte afirmação: 

A3: As relações das empresas pesquisadas do setor de calçados com as 

instituições de fomento, que permitem o acesso a incentivos fiscais e a 

recursos financeiros a taxas de juros atrativas, contribuem para a obtenção de 

vantagem competitiva temporária em relação aos concorrentes que não 

possuem instalações produtivas no Nordeste, bem como levam à situação de 
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paridade competitiva em relação aos concorrentes que possuem instalações 

produtivas no Nordeste a aos concorrentes no mercado externo. 

4.3.4 Fontes de obtenção de vantagem competitiva 

Apesar de se ter como foco principal dessa tese a investigação da análise da 

contribuição da gestão da cadeia de suprimento para a obtenção de vantagem 

competitiva das empresas do núcleo principal de análise, com foco principal na 

análise das relações interfirmas e nas relações das empresas com o Governo e com 

as instituições de fomento, conforme previsto no modelo de análise apresentado no 

tópico 2.6, abriu-se uma lacuna para a descoberta de outras possíveis explicações 

para a obtenção de vantagem ou desvantagem competitiva por parte das 

organizações pesquisadas. Desse modo, definiu-se como uma das categorias-

chaves dessa tese as fontes de obtenção de vantagem competitiva (para as 

empresas), conforme estabelece o terceiro objetivo específico do trabalho. 

Quando da definição das propriedades dessa categoria, partiu-se do referencial 

teórico e do modelo de análise para definir a primeira, denominada relacionamento 

com os fornecedores, já que, a partir dessa categoria, poder-se-ia avaliar a 

contribuição do SCM para a vantagem competitiva. As demais propriedades foram 

definidas a partir do que emergiu dos dados, ou seja, outros fatores associados à 

obtenção de vantagem competitiva do ponto de vista das empresas. No total, mais 

duas propriedades da categoria fontes de obtenção de vantagem competitiva foram 

criadas: fatores atrativos do Nordeste e inovação. No quadro 4.8 são apresentadas 

as três propriedades da referida categoria, com suas respectivas dimensões.   
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CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 

FONTES DE 
OBTENÇÃO 

DE 
VANTAGEM 

COMPETITIVA 

Relacionamento com os 
fornecedores (RLFN) 

Percepção da empresa no 
que diz respeito ao impacto 
do relacionamento com os 
fornecedores na obtenção 
de vantagem competitiva 

Baixo (-):o relacionamento 
com os fornecedores não 
contribui para a obtenção 
de vantagem competitiva 
Alto (+):o relacionamento 
com os fornecedores 
contribui para a obtenção 
de vantagem competitiva 

 

 

Fatores atrativos do 
Nordeste (FANE) 

Percepção da empresa no 
que diz respeito ao impacto 
dos fatores regionais na 
obtenção de vantagem 
competitiva 

Baixo (-): os fatores 
regionais não contribuem 
para a obtenção de 
vantagem competitiva  
Alto (+): os fatores regionais 
contribuem para a obtenção 
de vantagem competitiva 

 
 
 

Inovação (INOV) 

Percepção da empresa no 
que diz respeito ao impacto 
das ações ligadas à 
inovação na obtenção de 
vantagem competitiva 

Baixo (-): As ações ligadas 
à inovação não contribuem 
para a obtenção de 
vantagem competitiva  
Alto (+): As ações ligadas à 
inovação não contribuem 
para a obtenção de 
vantagem competitiva 

Quadro 4.8 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria fontes de obtenção de vantagem 
competitiva das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

As comparações constantes realizadas entre os incidentes obtidos nas 

entrevistas transcritas revelaram três manifestações mais consistentes das 

dimensões das propriedades da categoria, considerando a lógica de determinação 

das manifestações explicitada no tópico 4.3.1: (i) vantagem associada aos 

relacionamentos com fornecedores; (ii) incentivos fiscais e; (iii) inovação de produto. 

O quadro 4.9 apresenta as manifestações da categoria fontes de obtenção de 

vantagem competitiva nos dados coletados através das entrevistas. 

MANIFESTAÇÕES 
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
RLFN FANE INOV 

Vantagem associada aos 
relacionamentos com fornecedores 

+   

Incentivos fiscais  +,-  
Inovação de produto   + 

Quadro 4.9 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria fontes de obtenção de 
vantagem competitiva das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

A vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores é percebida 

pelas empresas como tendo grande impacto na obtenção de vantagem competitiva, 

considerando-se todos os fornecedores de matérias-primas e componentes, mas 

com uma maior ênfase nos relacionamentos com as empresas que fizeram 
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investimentos específicos para a relação e que possuem plantas fabris no estado do 

Ceará. Nesses relacionamentos, foram percebidos alguns ganhos relacionais, 

conforme explicitado no tópico 4.2.2. Os incentivos fiscais se manifestaram como o 

principal fator de atratividade do Nordeste (e do Ceará) para o investimento das 

empresas em instalações produtivas na Região, mas com uma influência moderada 

na obtenção de vantagem competitiva, já que, quando os concorrentes das 

empresas também possuem instalações produtivas no Nordeste, ou quando se trata 

de concorrentes no mercado externo, os incentivos fiscais levam a uma situação de 

paridade competitiva, enquanto que a vantagem competitiva (temporária) só é 

percebida quando o foco é nos concorrentes que não possuem instalações 

produtivas na Região, conforme comentado nos tópicos 4.3.2 e 4.3.3. Além dos 

incentivos fiscais, outros fatores atrativos foram citados, tais como a habilidade da 

mão-de-obra cearense para trabalhar com produtos de couro, seu menor custo e 

maior produtividade, entretanto, com uma menor ênfase em comparação com os 

incentivos fiscais. Por fim, no que diz respeito à inovação, manifesta-se a inovação 

de produto como tendo maior impacto na vantagem competitiva, especialmente pelo 

fato de o produto calçado se constituir como um item de moda.  

As propriedades da categoria fontes de obtenção de vantagem competitiva, 

suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações são apresentados na figura 4.8. 
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Figura 4.8 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria fontes de obtenção de vantagem competitiva das empresas do setor de calçados 
Fonte: Elaboração do autor 

No que diz respeito à inovação, percebeu-se que se trata de uma competência 

chave para as empresas do setor que buscam a obtenção de vantagem competitiva, 

principalmente no caso das empresas pesquisadas, que buscam sempre estar à 

frente no mercado, de acordo com as tendências da moda. A inovação de produto é 

fortemente baseada no desenvolvimento de materiais associado ao desenvolvimento 

de produtos, com participação efetiva dos fornecedores nesses processos. Ademais, 

no caso da empresa Calçados2, é fundamental que haja agilidade em todas do ciclo 

de produção, incluindo o desenvolvimento de materiais, o desenvolvimento de 

produtos, a produção e a entrega do produto aos clientes, tendo em vista que o 

reduzido lead time disponível e o grau de exigência dos clientes varejistas. As 

competências das empresas para a inovação de produtos estão alicerçadas nos 

seus recursos, capacidades e habilidades internas, bem como na combinação 

destes com os recursos, capacidades e habilidades dos fornecedores. 

Ainda sobre a questão da inovação de produto como fonte de vantagem 

competitiva, pode-se adicionar que esta se manifesta de maneiras diferentes nas 

duas empresas pesquisadas. Na empresa Calçados1, a inovação é buscada a cada 

coleção e estação da moda, estando vinculada ao aproveitamento das licenças de 

uso de marcas e às estratégias de marketing associadas a imagens de 

personalidades contratadas pela empresa. Já na Calçados2, a inovação é 
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responsiva às necessidades dos clientes varejistas, que trazem uma idéia para a 

empresa que precisa ser transformada em produto.  

A partir das diferenças supracitadas, torna-se relevante resgatar o argumento 

de Schumpeter apresentado no tópico 2.1.2.1 do referencial teórico, de que os 

ganhos associados à inovação derivam do monopólio provisório de um novo produto 

ou processo provido por um imitador depois de certo tempo, dependendo, também, 

da existência de mecanismos de proteção de patentes e da possibilidade de 

imitações, o que faz com que a recompensa para o inovador dependa fortemente da 

sua habilidade em explorar a inovação durante um período de tempo relativamente 

curto. Considerando-se esse argumento, a situação da Calçados1 é mais confortável 

quando se trata de produtos ligados a personagens infantis, cuja imitação é mais 

difícil, o que não ocorre com os demais produtos. Já para a empresa Calçados2, 

ficou claro que esta aproveita os benefícios do desenvolvimento de um novo produto 

durante pouco tempo, pois, a partir do momento que o produto se encontra na 

prateleira dos varejistas, com suas marcas próprias, torna-se possível sua imitação, 

inclusive com o uso de materiais sintéticos que imitam o couro. 

A figura 4.8 mostra que as empresas pesquisadas do setor de calçados obtêm 

vantagem competitiva a partir de várias fontes, as quais se complementam, 

conforme pressupõe o tópico 2.1.3 do referencial teórico. Tendo-se como base as 

diversas correntes explicativas da vantagem competitiva apresentadas no tópico 2.1 

do referencial teórico, as fontes de obtenção de vantagem competitiva das empresas 

estão alinhadas, de certa forma, a todas as correntes explicativas da vantagem 

competitiva, já que: 

1. A vantagem competitiva ligada aos fatores atrativos do Nordeste está 

associada à localização geográfica que, por sua vez, faz parte do conjunto de 

fatores que permitem a vantagem de custo, que faz parte da corrente da 

análise estrutural; 

2. A vantagem competitiva associada ao relacionamento com os fornecedores 

está associada diretamente à visão relacional, que faz parte da teoria dos 

recursos; 

3. A vantagem competitiva baseada em inovação está ligada diretamente à 

corrente dos processos de mercado (Escola Austríaca) e, indiretamente, à 

teoria das capacidades dinâmicas, tendo em vista que, para se manter uma 

estratégia de inovação permanente, há necessidade de se renovar 
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periodicamente os recursos, capacidades e habilidades vinculadas à 

inovação. 

A partir das considerações acerca das fontes de obtenção de vantagem 

competitiva, pode-se fazer a seguinte afirmação: 

A4: As empresas pesquisadas do setor de calçados possuem fontes diversas 

de obtenção de vantagem competitiva, que são complementares, destacando-

se a localização de suas instalações produtivas no Nordeste, o relacionamento 

com seus fornecedores e suas capacidades de inovação. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS NA INDÚSTRIA TÊXTIL 

Nesse capítulo são analisados os resultados do estudo empírico realizado nas 

duas empresas pesquisadas do setor têxtil. Inicialmente, faz-se uma descrição geral 

do setor têxtil do Ceará, seguida da análise descritiva dos casos e, posteriormente, 

da codificação analítica dos casos, considerando-se as categorias chaves de 

análise. 

5.1 A INDÚSTRIA TÊXTIL DO CEARÁ 

Observa-se que o setor têxtil é um dos segmentos de maior representatividade 

dentro da indústria, sendo destaque na economia dos países desenvolvidos, além 

de possuir um papel de “carro-chefe” de muitos dos países em desenvolvimento. No 

Brasil, tem desempenhado um papel relevante no processo de desenvolvimento ao 

longo dos anos. 

A cadeia têxtil engloba desde a produção das fibras têxteis até o produto 

acabado e confeccionado. A indústria têxtil propriamente dita, considerada nesse 

estudo, constitui etapas dessa cadeia mais ampla, compreendendo a fiação, a 

tecelagem, a malharia e o beneficiamento (tinturaria, estamparia, lavanderia etc.). 

Desse modo, as empresas pesquisadas do núcleo principal de análise apresentado 

no tópico 2.6, necessariamente deveriam fazer parte de uma das etapas 

supracitadas.  

De acordo com Viana (2006), o processo produtivo da cadeia têxtil se inicia 

com a matéria-prima (fibras e filamentos) sendo transformada em fios nas fábricas 

de fiação, seguindo para a tecelagem plana ou para a malharia e, finalmente, para o 

acabamento. Cada uma dessas etapas possui características próprias, existindo 

descontinuidade entre elas. Assim, o resultado final de cada etapa constitui o insumo 

principal da seguinte. Cada um dos elos principais subdivide-se em várias operações 

conexas, mas igualmente independentes entre si. A independência das fases 

principais e das etapas inerentes a cada uma delas decorre do fato de que cada 

etapa elabora um produto final, embora em condições pré-determinadas pelo 

sistema de produção. A figura 5.1 apresenta a configuração do fluxo produtivo na 

indústria têxtil.  
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Figura 5.1 - Fluxo Produtivo da Cadeia Têxtil 
Fonte: Viana (2005) 

A descontinuidade das operações possibilita flexibilidade na organização da 

produção e a existência de empresas com escalas de produção e níveis de 

atualização tecnológica diferentes. Uma característica marcante do setor têxtil é o 

alto grau de verticalização presente, especialmente nos elos de fiação + tecelagem, 

fiação + malharia e malharia + confecção, existindo também um pequeno número de 

empresas que possuem todos os elos da cadeia integrados verticalmente (VIANA, 

2006). 

Até a década de 1980, a indústria têxtil brasileira, detentora de um mercado 

interno cativo e em expansão, fechado às importações de produtos acabados, 

insumos e equipamentos, não encontrou estímulo para realizar os investimentos 

necessários ao acompanhamento do processo de modernização que ocorria em 

outros países. Ao mesmo tempo, a aceleração do processo de integração dos 

mercados mundiais (globalização) provocou a migração de uma parcela significativa 

da produção dos Estados Unidos, dos países da União Européia e Japão para 

países emergentes da Ásia e, mais recentemente, para o Leste Europeu, Norte da 

África e Caribe, modificando por completo o mapa da produção mundial (IEMI, 

2008). No início da década de 1990, o processo de abertura da economia expôs 

vários setores industriais brasileiros, inclusive a indústria têxtil, de forma repentina, a 

um novo padrão de concorrência. Dessa forma, a indústria têxtil brasileira teve de 

empreender um grande esforço para se reposicionar e voltar a ser competitiva, desta 

vez em âmbito global. 
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De acordo com o IEMI (2008), com a exposição dos produtores nacionais à 

concorrência internacional na década passada, o setor têxtil teve que realizar um 

grande esforço para modernizar seu parque industrial, com o objetivo de reduzir 

custos e melhorar a qualidade dos produtos, de modo a equiparar-se aos grandes 

produtores e fornecedores mundiais, especialmente àqueles localizados nos países 

asiáticos. Por conta disso, quase US$ 12 bilhões foram investidos na aquisição de 

máquinas e equipamentos têxteis no período compreendido entre 1990 e 2007, 

permitindo que o setor se tornasse moderno e competitivo, podendo ser equiparado 

tecnologicamente aos principais produtores mundiais. 

Tendo-se como foco as questões ligadas ao comércio exterior no setor têxtil, 

percebe-se que a adoção pelo Brasil do câmbio flutuante tem ocasionado alterações 

do volumes e valores exportados e importados dos produtos têxteis, em função da 

cotação do dólar. A trajetória mais recente de valorização do real frente ao dólar 

tende a inibir as exportações e, por outro lado, favorecer as importações de matérias 

primas e bens de capital, o que teria efeito significativo na balança comercial do 

setor. Entretanto, o efeito cambial deve ser limitado em alguns segmentos, uma vez 

que, devido ao atual cenário econômico, o acordo de cotas de importação 

estabelecido entre o Brasil e a China, que venceu em dezembro de 2008, não foi 

renovado, o que deve aumentar o volume de importações, principalmente de 

produtos acabados.  De acordo com Palácios (2009), no primeiro de trimestre de 

2009, por exemplo, o volume de peças de vestuário importadas da China subiu 

56,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que pode ser explicado pelo 

direcionamento desses produtos para mercados alternativos, tais como o Brasil, por 

conta da diminuição das importações dos Estados Unidos que, historicamente, 

sempre foi um grande comprador dos produtos chineses. 

Segundo o IEMI (2009), a indústria têxtil e de confecções brasileira participou 

com 5,4% do valor da produção total da indústria de transformação em 2008. Em 

termos de pessoal ocupado, o índice de participação dessa indústria chegou a 

16,5% do emprego total da indústria de transformação brasileira no mesmo ano. Por 

conta disso, certamente este é um setor de grande relevância para o Brasil e que 

possui forte impacto social.  

O Brasil ocupava em 2007, em âmbito mundial, a 7ª posição na produção de 

manufaturados têxteis (tabela 5.1), sendo que os volumes de produção 
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considerados para a classificação dos principais países produtores têm como base 

de cálculo o consumo industrial de fibras e filamentos (IEMI, 2009).  

Tabela 5.1 - Principais países produtores de manufaturados têxteis – 2007 (em milhares de 
toneladas) 

Países Quantidade Produzida % 
1. China/Hong Kong 33.165 44,4 
2. Estados Unidos 5.178 6,9 
3. Índia 5.142 6,9 
4. Paquistão 4.444 5,9 
5. Taiwan 1.948 2,6 
6. Indonésia 1.347 2,0 
7. Brasil 1.732 2,5 
8. Coréia do Sul 1.322 1,9 
9. Turquia 1.291 1,9 
10. Tailândia 1.120 1,6 
11. México 920 1,4 
12. Itália 761 1,1 
13. Malásia 570 0,8 
14. Bangladesh 547 0,8 
15. Alemanha 509 0,7 
Sub-total 55.907 82,1 
Outros 12.161 17,9 
Total 68.068 100,0 

Fonte: Elaborado pelo IEMI (2008) 

Apesar da relevância do Brasil como grande produtor mundial de têxteis, é 

importante mencionar que a cadeia encontra-se ainda muito voltada para o mercado 

interno; os dados relativos ao comércio exterior de 2007 (OMC, 2009) mostram que 

o Brasil ocupa uma posição de pouca relevância entre os países exportadores, 

participando com apenas 0,60% do total das exportações de produtos têxteis, e com 

0,90% das importações. 

Na visão de Viana (2006), a indústria têxtil brasileira, em geral, e a nordestina, 

em particular, é predominantemente fabricante de produtos (fios, tecidos e malhas) 

originados das fibras naturais, especialmente o algodão. Em alguns casos, têm sido 

utilizadas fibras mistas, com a incorporação de produtos sintéticos, destacando-se o 

poliéster. Há alguns anos, especialmente na década de 1990, observou-se a 

migração de empresas do Sul e Sudeste para o Nordeste brasileiro, vis a vis a 

agressiva política de incentivos fiscais adotada por alguns estados nordestinos, 

tendo como fator locacional adicional o menor custo da mão-de-obra local frente às 

outras regiões. O estado do Ceará tem se destacado na atração de empresas 

têxteis, aumentando a importância desse segmento econômico para o estado, que 

há algumas décadas tem tradição no setor, especialmente no segmento de fiação. A 
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tabela 5.2 apresenta a participação das diversas regiões brasileiras na produção de 

têxteis e confeccionados, por segmento. 

Tabela 5.2 - Evolução da participação das regiões brasileiras na produção de têxteis e 
confeccionados em 2008 (%) 

Setores Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Total 
Fiação 1,4 37,0 36,3 24,4 0,9 100,0 
Tecelagem 2,4 17,6 63,3 15,3 1,4 100,0 
Malharia 0,9 8,8 38,4 50,3 1,6 100,0 
Confecção 2,7 18,8 46,9 27,9 3,7 100,0 
Média 1,9 20,6 46,1 29,5 1,9 100,0 

Fonte: Adaptado de IEMI (2009) 

Analisando-se a tabela 5.2, percebe-se a predominância do Nordeste na 

produção de fios têxteis e a boa representatividade da Região na produção de 

tecidos e confecções. Há de se destacar, também, a relevância da produção de 

têxteis e confeccionados nas regiões Sudeste e Sul, nas quais predominam, 

respectivamente, os estados de São Paulo e Santa Catarina. 

A indústria têxtil do Nordeste está espacialmente distribuída nos diversos 

estados da região, com focos de concentração em cinco deles: Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. A Tabela 5.3 mostra alguns números da 

indústria têxtil nos estados do Nordeste, com base na Pesquisa Industrial Anual 

(PIA) Empresa do IBGE (IBGE, 2010), cujos valores são referentes ao ano de 2007. 

Tabela 5.3 – Dados da Indústria Têxtil do Nordeste 

Estados Número de Unidades 
Produtivas 

Pessoal Ocupado 
em 31/12 

Valor da Transformação 
Industrial (R$ Mil) 

MA 21 541 13.463 
PI 18 247 5.110 
CE 153 15.892 523.346 
RN 98 9.639 218.522 
PB 49 8.857 173.171 
PE 184 6.696 166.826 
AL 13 1.389 35.228 
SE 44 4.367 188.324 
BA 180 6.820 231.298 
Total 760 54.448 1.555.288 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) - IBGE (2010) 

Observando-se os dados da Tabela 5.3, percebe-se uma maior concentração 

de empresas, empregos e valor da transformação industrial no estado do Ceará que, 

além de possuir tradição histórica no setor, foi contemplado na década de 1990 com 

a vinda de algumas empresas originárias de outras regiões do País, conforme 

comentado anteriormente. Ademais, ao se dividir o total do pessoal ocupado pelo 

total do número de empresas, chega-se ao emprego médio de 71,6 pessoas por 
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unidade, caracterizando-se um setor mais intensivo em capital do que em mão-de-

obra, com a incorporação de novas tecnologias de produção, especialmente nos 

segmentos de fiação e tecelagem. 

No presente estudo, as empresas do setor têxtil pesquisadas possuem 

características diferentes, já que uma delas é uma empresa não originária do estado 

do Ceará e que tem como produtos principais os tecidos planos, embora também 

produza fios para consumo próprio, constituindo uma empresa verticalizada; já a 

outra empresa é de origem local, com bastante tradição no setor têxtil cearense, 

tendo como principais produtos os fios têxteis. Maiores detalhes sobre as 

características das empresas pesquisadas do setor têxtil são apresentadas nos 

tópicos 5.2 e 5.3.  

5.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS CASOS DA INDÚSTRIA TÊXTIL 

Nesse tópico apresenta-se uma análise descritiva dos dois casos pesquisados 

na indústria têxtil do Ceará, à luz do referencial teórico utilizado nesta tese, 

abordando-se as principais características de cada uma das empresas e os aspectos 

mais relevantes dos resultados encontrados para cada uma das categorias de 

análise. Todos os dados apresentados nessa análise descritiva foram coletados nas 

próprias empresas, durante a realização das entrevistas, ou a partir de dados 

secundários obtidos em material (relatórios, encartes publicitários) fornecido por 

estas. Ademais, apresentam-se também esquemas gráficos elaborados pelo autor 

no software Atlas/ti, para auxiliar a compreensão das relações existentes entre os 

componentes dos fenômenos estudados. 

5.2.1 Características gerais 

A empresa aqui denominada “Têxtil1” iniciou suas operações no ano de 1946, 

no interior do estado de São Paulo, com a instalação de uma pequena tecelagem. A 

atuação no Ceará iniciou-se em 1970, com a implantação de uma unidade produtiva 

através de parceria com dois grupos empresariais locais, a qual passou ao controle 

total da empresa em 1973. Posteriormente, a Têxtil1 passou a atuar em diversos 

segmentos do setor têxtil, incluindo a produção de fibras e filamentos sintéticos, de 

fios, de tecidos, de malhas, de aviamentos (linhas) e de confecções. Nos últimos 

anos, a empresa tomou a decisão de se desfazer das unidades dos segmentos de 

malhas, confecções e linhas, estando atualmente focada apenas nos demais 
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segmentos (fibras e filamentos sintéticos, fios e tecidos), sendo que os produtos 

fabricados dos segmentos de fibras e filamentos e fios destinam-se ao consumo 

próprio. Assim sendo, a fabricação e venda de tecidos planos, especialmente índigo 

e brim, constitui o negócio principal da Têxtil1. 

Considerando-se todas as unidades ativas da Têxtil1, que totalizam quatro 

plantas fabris, um escritório central e um centro de distribuição, a empresa emprega 

em torno de dez mil e trezentos funcionários (posição de agosto/2009). No estado do 

Ceará estão localizados dois complexos produtivos, ambos na Região Metropolitana 

de Fortaleza, nos quais são fabricados fios para consumo próprio e tecidos índigo.  

O volume total anual de produção da Têxtil1 tem girado em torno de 13 milhões 

de metros de tecido, sendo que o tecido índigo representa cerca de 80% desse 

volume, enquanto que os 20% restantes do volume de produção é de tecido brim. A 

empresa possui capital aberto, com ações ofertadas em bolsas de valores. O 

faturamento bruto da empresa em 2008 foi de R$ 1.386,4 milhões, com lucro líquido 

de R$ 93,3 milhões. A Têxtil1 é reconhecida no mercado como a maior produtora de 

tecidos planos da América Latina e a terceira maior produtora do mundo. Ratificando 

essa condição, Oliveira (2010) relata que a Têxtil1 é a empresa brasileira do setor 

têxtil com maior faturamento em 2009 e que apresenta a liderança no mercado 

nacional, em termos de percentual do mercado conquistado pelas suas vendas. Da 

mesma forma, o Bueno (2010) destaca a Têxtil1 como a empresa de maior receita 

líquida do setor têxtil brasileiro. Esses fatores, especialmente a liderança no 

mercado nacional, permitem a conclusão de que a empresa possui vantagem 

competitiva sobre os concorrentes.    

A empresa denominada Têxtil2 é cearense de origem, cuja atuação no setor 

têxtil foi iniciada na década de 1950 com o beneficiamento do algodão. A primeira 

planta fabril de produção de fios têxteis iniciou suas operações em 1982. Ao longo 

dos anos a empresa abandonou a atividade de beneficiamento de algodão, até por 

conta da mudança do perfil de produção desse insumo, que atualmente concentra-

se, no Brasil, principalmente, na região de cerrado dos estados do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Bahia, sendo a produção do estado do Ceará incipiente nesse 

contexto. Além do segmento de fios têxteis, a empresa chegou a ter uma unidade de 

produção de malhas, que foi arrendada recentemente. Assim sendo, atualmente a 

empresa concentra-se na produção de fios têxteis, em quatro unidades fabris 

localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza. Além dessas quatro unidades, 
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está sendo construída uma quinta planta para fabricação de fios, a qual está 

localizada no estado de Mato Grosso. Ademais, desde o segundo semestre de 2006, 

a empresa também passou a atuar como uma trade importadora de fios têxteis 

sintéticos, para complementar seu portfólio de produtos disponibilizados.  

  Considerando-se as quatro unidades produtivas ativas da Têxtil2, a empresa 

produz mensalmente em torno de 2.500 toneladas de fios têxteis de algodão e 

mistos. Além disso, a trade importa em média 2.000 toneladas de fios para serem 

vendidos no mercado interno brasileiro. A empresa emprega cerca de dois mil 

empregados. Seu faturamento em 2009 girou em torno de R$ 370 milhões, bem 

superior (48,0%) ao faturamento de 2008, que foi de R$ 250 milhões, muito por 

conta do fortalecimento das operações da trade. A Têxtil2 é reconhecida no mercado 

como a maior vendedora de fios têxteis da América Latina, considerando-se o 

volume de fios importados pela trade e revendidos no mercado brasileiro. Os dados 

apresentados por Oliveira (2010) revelam que a Têxtil2 destacou-se como a 

empresa do setor de fiação com maior crescimento das vendas e a maior 

rentabilidade em 2009. Reforçando essa condição, Bueno (2010) destaca a Têxtil2 

como a empresa com a maior rentabilidade e o maior crescimento sustentável (da 

receita líquida sobre variação do patrimônio líquido ajustado), considerando-se 

apenas as empresas do setor têxtil do segmento de fiação. Esses dados permitem 

que se conclua que a Têxtil2 possui vantagem competitiva sobre seus concorrentes.  

Para facilitar o entendimento acerca dos principais fatores investigados, a 

descrição dos principais aspectos investigados nesses casos está dividida em quatro 

tópicos adicionais, os quais estão alinhados com as categorias analíticas 

previamente definidas. 

5.2.2 Características das relações das empresas com os fornecedores de 

matérias-primas 

De forma semelhante à realizada no tópico 4.2.2, para as empresas do setor de 

calçados, procedeu-se essa caracterização a partir da análise das relações entre as 

empresas investigadas do setor têxtil e seus principais fornecedores de matérias-

primas, no intuito de se atender ao primeiro objetivo específico do trabalho. Para 

facilitar o entendimento dos diversos aspectos analisados, essa seção é dividida em 

subseções, de acordo com o foco da investigação 
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5.2.2.1 Principais matérias-primas adquiridas 

Na empresa Têxtil1, apesar dos produtos finais serem tecidos planos, as 

principais matérias-primas adquiridas são as fibras têxteis, especialmente o algodão 

e o (filamento de) poliéster. Ademais, foram citados também como materiais 

importantes o elastano e a anilina, que é o corante índigo. A aquisição dessas 

matérias-primas é realizada para permitir a fabricação dos fios têxteis que, 

posteriormente, são utilizados como matéria-prima para a fabricação dos tecidos 

planos. Assim sendo, pode-se afirmar que a empresa adota uma estratégia de 

integração vertical a montante, de acordo com as características apresentadas no 

tópico 2.1.1.1 do referencial teórico. 

A aquisição de matérias-primas pela Têxtil1 é feita de forma segmentada, já 

que a compra do algodão é responsabilidade exclusiva de um comprador, enquanto 

que as demais matérias-primas e serviços são adquiridos por outro comprador. A 

separação da compra do algodão dos demais materiais e serviços foi atribuída a 

dois motivos principais: (i) a importância estratégica desse insumo para o negócio da 

empresa, tendo em vista que o mesmo possui um peso relevante na composição 

final do custo dos produtos vendidos pela mesma; (ii) as características dessa 

matéria-prima, por se tratar de um produto agrícola, com preços internacionais 

referenciados em bolsas de mercadorias. Alguns trechos das entrevistas explicitam 

esses motivos: 

Têm duas razões que eu acho que dá sentido para essa 
separação. A primeira razão é que o algodão, 
estrategicamente, é muito importante para a companhia, por 
que como você pensa em termo de custos de produto? Quando 
você vai lá no CPV, custo de produtos vendidos, você vai ver o 
que peso do algodão é muito importante, seguramente ele tem 
um peso no nosso produto final de uns 50% (Têxtil1Ent2, 3:1). 

A outra razão é que de fato o algodão é um capítulo a parte, 
tem uma dinâmica de negócios totalmente diferenciada, você 
deve ter ouvido um pouco do [comprador de algodão], você 
deve ter percebido que o algodão é um mundo à parte. É um 
produto agrícola, é um commodity, vamos dizer assim, tem lá o 
seu preço direcionado pela bolsa de Nova York. E um produto 
que depende do clima, depende muito de questões da 
economia mundial, então ele tem uma particularidade muito 
grande. Então nada mais do que a gente pegar e colocar essa 
inteligência, essa especialização para a compra de algodão 
separada, por conta dessas duas razões que eu já falei 
(Têxtil1Ent2, 3:2). 

A utilização de uma pessoa altamente especializada, com as habilidades 

necessárias para a aquisição, exclusivamente, do algodão, merece algumas 
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considerações. O comprador de algodão pode ser considerado recurso 

idiossincrático, específico da empresa. Ademais, pode-se avaliar suas 

características de acordo com o modelo VRIO, apresentado no tópico 2.5.1 do 

referencial teórico, no sentido de analisar sua contribuição para a vantagem 

competitiva: (1) é valioso, pois possui uma grande expertise na compra de algodão e 

relaciona-se bem com diversos agentes que atuam no mercado de compra e venda 

desse insumo; (ii) trata-se de um recurso raro, pois somente a empresa Têxtil1 pode 

contar com suas habilidades; (iii) apresenta um possibilidade moderada de imitação, 

pois outras empresas podem possuir compradores exclusivos para esse insumo, que 

podem adquirir as habilidades necessárias com o passar o tempo; (iv) a empresa 

está organizada em função da exploração desse recurso, até pela sua configuração 

de compra segmentada. É importante ressaltar, também, que o comprador de 

algodão poderia, a qualquer momento, ser contratado por uma empresa 

concorrente, apesar do mesmo trabalhar há 13 anos na Têxtil1. Tendo em vista as 

características desse recurso, pode-se afirmar que o mesmo tem como 

consequência uma vantagem competitiva temporária, que perdurará até que os 

principais concorrentes da empresa possam imitá-la ou, até mesmo, adquirir o 

recurso, retirando-o da empresa. 

A empresa Têxtil2 também possui como principais matérias-primas o algodão e 

os filamentos de poliéster, sendo o algodão considerado o principal insumo 

adquirido. Ademais, foi citada também a viscose como uma importante matéria-

prima, que constitui, assim como o poliéster, uma fibra sintética. Da mesma forma 

como acontece na outra empresa do setor, a Têxtil2 efetua as aquisições de 

matérias-primas e outros insumos de forma segmentada, divididas por três 

compradores, sendo um deles responsável pela compra do algodão, o outro 

responsável pela aquisição das fibras sintéticas, ficando a compra dos outros 

insumos e serviços sob responsabilidade de um terceiro comprador. O comprador de 

algodão é o vice-presidente da empresa que, além do seu papel importante como 

dirigente desta, o que já lhe torna conhecido no mercado, ele atualmente ocupa 

cargos no Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral no Estado do 

Ceará (Sinditêxtil-CE) e na Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 

(ABIT), o que estreita o seu relacionamento com outros empresários do setor têxtil e 

com os fornecedores. Desse modo, pode-se fazer uma análise semelhante àquela 

feita com o comprador de algodão da Têxtil1, com o uso do modelo VRIO. A 
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diferença entre as duas empresas é que, no caso da Têxtil2, por se tratar do vice-

presidente, que é um dos acionistas majoritários da empresa, não há o risco de sua 

saída. Desse modo, o comprador de algodão constitui um recurso idiossincrático que 

pode contribuir para a obtenção de vantagem competitiva temporária para e 

empresa.    

5.2.2.2 Critérios de seleção dos fornecedores 

A partir da identificação das principais matérias-primas adquiridas pelas 

empresas, partiu-se para a investigação da maneira como as empresas selecionam 

seus fornecedores e os critérios utilizados para tal. Em linhas gerais, há uma 

preferência das duas empresas em se relacionarem com poucos fornecedores para 

cada um dos insumos que são adquiridos e, até mesmo, com fornecedores 

exclusivos, quando isso é possível. Na aquisição de algodão é mais difícil trabalhar 

com poucos fornecedores, por conta do grande número de produtores que existe e 

da própria dinâmica do mercado, exceto nos casos em que se trabalha com traders 

que negociam os produtos de vários fornecedores, o que, aliás, tem surgido como 

uma tendência, tanto no mercado internacional como no mercado nacional: 

[...] na maioria são traders, têm grandes que trabalham, elas 
compram de produtores e vendem para nós. Também acontece 
o mesmo aqui no Brasil, as traders também tomaram conta do 
mercado (Têxtil1Ent1, 2:9). 

É importante salientar, também, que ambas as empresas têm adquirido o 

algodão preferencialmente no mercado interno, por conta da situação atual da oferta 

e dos preços. Já as fibras e outros insumos químicos são, em sua maioria, 

adquiridos de empresas de outros países, principalmente da China. Em vários 

trechos das entrevistas ficou clara a importância dos países asiáticos no 

fornecimento de insumos para o setor têxtil, assim como na cadeia têxtil como um 

todo, com grande ênfase dada à China: 

A maior concentração de indústrias têxteis do mundo está na 
Ásia, então a Ásia é o maior pólo industrial têxtil do mundo, 
especialmente na China. Não é a toa que ali estão os maiores 
fabricantes de matéria prima, os maiores consumidores e por aí 
vai (Têxtil1Ent2, 3:19). 

[...] a Ásia ela tem toda uma cadeia de têxtil que desde a parte 
química da extração de petróleo, refino, e daí, em geral, mais 
na frente, fibra e fio que se usa lá dentro ela tem tudo isso lá 
(Têxtil2Ent2, 17:6). 
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Os critérios de seleção dos fornecedores citados pelas duas empresas foram 

semelhantes. O preço e a qualidade das matérias-primas e dos serviços associados 

foram citados pelas duas empresas do setor têxtil, constituindo critérios típicos dos 

regimes relacionais mais tradicionais, tais como o regime arm’s lenght, citado no 

tópico 2.3 do referencial teórico. Entretanto, foram citados também outros critérios 

que diferenciam as empresas nesse aspecto. Para a empresa Têxtil1, 

especificamente na aquisição dos insumos químicos (poliéster, elastano e anilina), 

foi citada adicionalmente como critério a logística de atendimento, que é bastante 

crítico quando se trata de produtos importados. Já para a aquisição do algodão, 

valorizam-se bastante os fornecedores que possuem informações estratégicas que 

são compartilhadas com a empresa, a respeito do clima, das safras, dos estoques 

do produto no Brasil e no mundo, entre outras. Assim sendo, a capacidade de 

fornecer informações estratégicas constitui também um critério de seleção dos 

fornecedores de algodão e, por conta disso, as traders têm adquirido uma maior 

representatividade no mercado de compra e venda de algodão: 

Primeiro de nada, é o preço e a qualidade de serviço e todos 
nós nos fornecemos de muita informação, e muitas delas é 
através de empresas que passam essa informação, e outra que 
você pega dessas traders. Por exemplo, clima do tempo, safra, 
sementes, excesso de chuva, falta de chuva em certas regiões 
do mundo, é consumo, é oferta, tendências, economia, 
logística, informação de logística, estoques, produto, preços e 
outras origens oferecidas, em outros mercados que não sejam 
no Brasil. Esse tipo de coisa (Têxtil1Ent1, 2:14, 2:15). 

No caso da empresa Têxtil2, além do preço e da qualidade das matérias-

primas, foi citado como critério de seleção dos fornecedores o nível de serviço, que 

tem relação direta com a qualidade do serviço e com a logística de atendimento. 

Assim sendo, pode-se generalizar para as duas empresas que os critérios mais 

relevantes para a seleção dos fornecedores de matérias-primas são o preço, a 

qualidade e nível de serviço, sendo que este último inclui a logística de atendimento 

e a capacidade de fornecer informações estratégicas sobre o mercado do insumo 

algodão. A figura 5.2 mostra o esquema gráfico que representa os critérios de 

seleção dos fornecedores de matérias-primas utilizados pelas empresas 

pesquisadas do setor têxtil. 
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Figura 5.2 - Esquema Gráfico dos Critérios de Seleção dos Fornecedores das Empresas Têxtil1 e 
Têxtil2 
Fonte: Elaboração do autor 

Conforme citado anteriormente, ambas as empresas do setor têxtil têm 

procurado estabelecer relacionamentos com poucos fornecedores para cada item 

adquirido, embora utilizem critérios mais tradicionais para a seleção desses 

fornecedores. Para explanar o processo pelo qual são estabelecidos os 

relacionamentos há necessidade de se diferenciar cada uma das empresas, bem 

como as principais matérias-primas. 

Os relacionamentos das empresas com os fornecedores de algodão deixaram, 

no geral, de serem relacionamentos empresas-produtores, passando a serem 

relacionamentos empresas-cooperativas ou empresas-traders. A explicação para 

que os relacionamentos passassem a ser com as cooperativas passa por dois 

fatores: primeiramente, ao se organizarem em cooperativas, os produtores 

aumentam seu poder de barganha, tanto em relação aos fornecedores de insumos 

agrícolas, como em relação aos clientes. Ademais, o fato de as cooperativas 

constituírem pessoas jurídicas traz benefícios fiscais às empresas compradoras: 

Cooperativas, são pessoas jurídicas, senão gera problemas 
com PIS e COFINS, então para a gente ser creditado com esse 
COFINS, tem que ser uma pessoa jurídica [...] Elas trabalham 
dessa maneira pra comprar adubo, químico e demais coisas, 
para comprar nesse sentido, e nós compramos delas por causa 
do PIS e COFINS (Têxtil1Ent1, 2:6, 2:7). 

    Os relacionamentos das empresas com as traders têm como principais 

vantagens o fato de essas empresas consolidarem produtos de diversos 

fornecedores diferentes, tanto nacionais como do mercado externo, além de 
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possuírem muitas informações acerca da dinâmica do mercado mundial de algodão, 

fato bastante valorizado pelas empresas compradoras: 

É elas que têm esse tipo de informação, elas têm muitas 
informações [...] quem tem a primeira informação do mercado é 
quem tem uma possibilidade grande (Têxtil1Ent1, 2:16, 2:17). 

E a gente conversa pra saber o que foi o que é que tá 
pegando, como é que tá questão do algodão na Índia. “Olha, tá 
faltando algodão na Índia”. Por quê? Porque esse momento é 
um momento que não chove na Índia. A perda lá vai ser 
grande, de 15%. “Opa, será que essa perda vai causar algum 
dano aqui no Brasil?” Opa, vamos ficar atentos a isso. E você 
só consegue se informando (Têxtil2Ent1, 16:60).  

No que diz respeito à aquisição das outras matérias-primas principais, que são 

os insumos químicos, ambas as empresas têm buscado o estabelecimento de 

relacionamentos mais estáveis com uma menor quantidade de fornecedores. A 

Têxtil1 adquire os filamentos de poliéster de um fornecedor exclusivo localizado na 

Ásia. A grande escala de produção da empresa, que tem como consequência uma 

grande escala de compra, aparece como algo significativo para que a empresa 

tenha poder de barganha com seus fornecedores. Com isso, a empresa consegue 

comprar filamentos de poliéster desse fornecedor asiático a um custo menor do que 

o oferecido no Brasil para empresas de menor porte. Sobre esse relacionamento 

específico, foi ressaltado que o desenvolvimento do fornecedor, desde o primeiro 

contato, feito através de um agente, até a emissão dos primeiros pedidos de compra, 

constitui um atributo estratégico para a organização, o que permite a sua 

diferenciação em relação aos concorrentes: 

[...] na medida em que a gente desenvolve uma fonte 
alternativa, um custo mais barato e uma qualidade pra gente, 
então esse é um dado que, vamos dizer assim, é praticamente 
um segredo industrial pra nós, um atributo estratégico pro 
nosso negócio, entendeu? (Têxtil1Ent2, 3:16). 

O fato de se ter ressaltado que o desenvolvimento do fornecedor de poliéster 

constitui um atributo estratégico para a organização permite a conclusão de que o 

relacionamento com os fornecedores é um dos elementos que trazem vantagem 

competitiva para a empresa, especialmente porque constitui um fator de 

diferenciação desta em relação aos seus concorrentes nacionais. 

Para a aquisição de elastano, a Têxtil1 mantém relacionamento com dois 

fornecedores. Os dois fornecedores são empresas multinacionais, sendo que um 

deles possui uma planta fabril no Brasil, enquanto o outro está localizado na Coréia 
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do Sul. A mesma estratégia é utilizada para a compra da anilina índigo, ou seja, os 

produtos são adquiridos de dois fornecedores, estando um deles localizado no 

Brasil. A divisão da aquisição desses insumos entre dois fornecedores é utilizada em 

virtude do grande volume de compra dessas matérias-primas, no intuito de se evitar 

possíveis problemas de desabastecimento. 

Com relação à empresa Têxtil2, observou-se que, para a aquisição dos 

insumos químicos, que são os filamentos de poliéster e a viscose, a empresa 

relaciona-se geralmente com três fornecedores para cada um dos insumos, todos 

localizados na Ásia, dependendo do volume de compra e das condições negociadas 

com os mesmos. Nesses casos, o relacionamento se dá, em geral, através de 

agentes, que estabelecem os contatos da empresa com os fabricantes das matérias-

primas. Apesar de se dispor de um maior número de fornecedores desses insumos 

no mercado, a empresa prefere relacionar-se com um número limitado, de modo a 

estabelecer relacionamentos mais estreitos: 

As outras duas fibras são químicas, elas são sintéticas, não 
tem muito o que selecionar. São poucos fornecedores no 
mundo, você tem que escolher dois ou três pra não comprar de 
cinco ou seis, porque são muitos. Você comprando de dois ou 
três ficam fiéis em relação à qualidade, com relação ao serviço 
e relacionamento, é importante (Têxtil2Ent1, 16:10). 

O termo “desenvolvimento do fornecedor” supracitado é utilizado por ambas as 

empresas quando se pretende estabelecer um relacionamento, consistindo numa 

série de contatos, trocas de informações e testes dos insumos adquiridos, até que se 

tenha plena certeza de que o fornecedor possui todas as credenciais necessárias ao 

atendimento das necessidades das empresas, ocorrendo de forma semelhante nas 

duas empresas do setor têxtil pesquisadas, embora o termo desenvolvimento tenha 

sido usado explicitamente apenas pelos entrevistados da Têxtil1: 

No início, quando começamos a trabalhar, há cinco, seis anos 
atrás, a gente começou fazendo um trabalho mais forte de 
compra de matéria-prima, a gente comprou um ou dois 
contêineres de cada fornecedor que pesquisei, que eu conheci, 
que eu fiz contato, a gente pesquisou de vários deles e trouxe 
pra cá, fez separadamente testes em cada um deles. Aí nisso, 
ainda não tinha a questão preço, ainda não tinha a questão de 
relacionamento, porque a gente ainda não conhecia ninguém, 
tava começando o processo agora. E preço também não sabia. 
“Porque que esse é dois centavos mais caro que esse?” Não 
sei. Vamos comprar porque depois a gente vai se achar. 
Trouxemos todos os contêineres pra cá, gradativamente, foi um 
processo longo, um ano, um ano e meio, ali demorou pra fazer, 
e começar a se localizar. Fizemos os testes com essas 
matérias-primas e a área industrial deu um bom retorno sobre 
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qualidade, com a gente eu estou aqui com questão preço e já 
iniciei a questão relacionamento. “Opa, se esse cara tem boa 
qualidade e a minha área industrial disse: só compre dessas 
empresas aqui, porque esses caras são bons, esses caras são 
os que eu quero me casar,” então já começa um 
relacionamento mais forte com eles. Então, de lá pra cá, a 
gente vem tendo esse relacionamento (Têxtil2Ent1, 16:55). 

[...] Então, agora, temos um fornecedor, comercialmente 
falando, competitivo, e qualitativamente falando, aprovado. 
Então agora vamos testar o dia a dia, vamos testar a logística 
do cara, vamos testar...; aí coloca uma programação, passando 
dois, três meses acompanhando os embarques, 
acompanhando as entregas pra ver se esse cara tem 
consistência, né?! Se realmente ele tem consistência. Passado 
por essas etapas aí, você está sossegado, o fornecedor está 
homologado e todos os cuidados que a gente tinha que tomar, 
foram tomados. Então, vamos dizer assim, esse processo todo 
aí, que a gente chama de desenvolvimento, é um processo que 
às vezes demora um pouco (Têxtil1Ent2, 3:67). 

Mais uma vez, assim como relatado no tópico 4.2.3, surge o termo casamento 

para representar os relacionamentos das empresas com seus fornecedores que 

possuem longa duração e que estão baseados em confiança mútua entre as partes. 

Esse termo foi utilizado tanto pelos entrevistados da Têxtil2, conforme supracitado, 

como pelos entrevistados da Têxtil1: 

[...] Porque isso aqui é um casamento, quando o casamento é 
de prazo mais longo, ele é melhor. É como uma família quando 
você tem o provedor e um bom relacionamento, onde se pode 
falar em uma situação apertada com o cara. Se você vai ter um 
bom relacionamento com o teu fornecedor, em qualquer aperto 
ele vai priorizar o cliente com que ele tem bom relacionamento. 
Tá me entendendo? (Têxtil1Ent1, 2:87, 2:88, 2:89). 

O surgimento do termo “casamento” traz à tona a necessidade de algumas 

reflexões. Quais as características de um casamento? Como avaliamos um 

casamento? Existem as questões do prazo de duração, do número de filhos, da 

fidelidade etc. Usando o casamento como uma metáfora dos relacionamentos das 

empresas com seus fornecedores, tanto do setor de calçados, como do setor têxtil, 

tendo-se como referências algumas das características relatadas no presente tópico 

e nos tópicos 4.2.2 e 4.2.3, pode-se deduzir que alguns atributos importantes desse 

relacionamento sejam: 

1. Longo prazo de duração; 

2. O negócio (casamento) pode dar origem a novos negócios (filhos) entre as 

empresas. A instalação, por parte dos fornecedores, de plantas nas 
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proximidades das fábricas das empresas (do setor de calçados), para atendê-

las melhor, pode ser enquadrada como algo desse tipo; 

3. Necessidade de haver confiança mútua entre as partes para a manutenção do 

relacionamento; 

4. Intenção de se trabalhar com apenas um fornecedor para cada tipo de 

produto ou serviço fornecido, como num regime de monogamia. 

5.2.2.3 Procedimento de compras e uso de contratos 

No que tange ao procedimento de compra das matérias-primas das empresas, 

existe também uma diferenciação, de acordo com o tipo de insumo que precisa ser 

adquirido. O algodão, devido às suas características supracitadas, pode ser 

comprado de forma antecipada, em quantidade maior do que a necessária em 

determinado momento, caso as empresas vislumbrem isso como uma oportunidade, 

em função do preço de mercado. Ademais, há também uma preocupação de se 

adquirir o produto com as características e a qualidade compatíveis com o tipo de fio 

e tecido a ser fabricado, para atender às necessidades dos clientes das empresas: 

Primeiro de nada, é o consumidor, certo? Você vê primeiro que 
tipo de calça de jeans você vai usar, que tipo de calça jeans o 
mercado vai consumir, a moda; quando você determina o 
produto que o consumidor vai querer, então você sabe que tipo 
de mercadoria precisa comprar (Têxtil1Ent1, 2:24). 

A compra antecipada de algodão, quando ocorre, é feita a partir das previsões 

de consumo desse insumo, a qual, por sua vez, depende das previsões de produção 

dos artigos fabricados pelas empresas. O fato de esse insumo ter um preço balizado 

pela sua cotação em bolsas de valores, cuja principal referência é a Bolsa de Nova 

York, nos Estados Unidos, obriga as empresas a fazerem análises frequentes acerca 

do momento mais apropriado para a compra, desde que atenda às suas 

necessidades de produção. As necessidades de produção, geralmente fornecidas 

pelo Planejamento e Controle da Produção (PCP), balizam os embarques a serem 

feitos pelos fornecedores: 

Ai, dependendo do mercado você vê se você precisa comprar 
por 30 dias, ou por 6 meses, certo? Você não necessariamente 
precisa comprar um algodão, porque quando você falar 6 
meses... não precisa pagar aquilo lá e estocar por seis meses, 
não necessariamente (Têxtil1Ent1, 2:25). 

O algodão nacional, que é o caso que eu trabalho. Geralmente, 
existe um contrato firmado, entre a trade e a empresa, e 
geralmente quando o [comprador de algodão] compra o 
algodão ele compra já pra vários meses, a gente compra 
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geralmente pra estocar, como o algodão agora tá muito caro, a 
gente compra pra nossa necessidade. Existe o contrato, o 
contrato do preço, né? O prazo de entrega. O tipo do algodão e 
tudo. Aí quando o PCP envia informações sobre a fibra, o plano 
de produção deles, dentro da necessidade, aí a gente começa 
a fazer embarque desse algodão. A gente começa a falar com 
a trade, que é o nosso fornecedor e começa o processo de 
embarque desse algodão (Têxtil2Ent1, 16:27). 

As transações de compra e venda de algodão estão alicerçadas em contratos 

formais, que devem garantir o cumprimento de todos os parâmetros acordados, tais 

como o preço, o prazo de entrega, as características da fibra, as condições de 

pagamento, entre outras. O uso de contratos formais é especialmente importante 

nos casos em que se compra de forma antecipada, com vários meses de 

antecedência. No Brasil, esses contratos são geralmente regulados pela Bolsa de 

Mercadorias e Futuro (BMF), que atua como órgão arbitral quando há necessidade, 

inclusive nas situações em que uma das partes age de modo oportunista, situação 

que pode ocorrer nesse tipo de transação: 

[...] existe um contrato formal assinado entre comprador, 
vendedor, produto, característica do produto, mês de entrega, 
parte do pagamento, condições gerais e todas elas se balizam 
através da bolsa de mercadorias de São Paulo, BMF 
(Têxtil1Ent1, 2:27). 

[...] sempre há (oportunismo por parte do fornecedor)... já 
ocorreu várias vezes, o mercado mudou, o preço mudou e o 
cara deixou de entregar ou tentou passar para o ano seguinte 
[...] Tem toda uma arbitragem na bolsa de São Paulo, se você 
não chegar a um acordo amistoso você parte para uma 
arbitragem, tem um árbitro pra ambas as partes e tem um juiz 
que determina quem tem a razão. (Têxtil1Ent1, 2:32, 2:33). 

No intuito de minimizar a possibilidade de ocorrência de oportunismo por parte 

dos fornecedores de algodão, no que diz respeito às características do produto, é 

comum as empresas enviarem classificadores às instalações dos fornecedores, para 

que seja confirmado o alinhamento com as condições negociadas. Na visão da 

empresa Têxtil2, o uso dos classificadores, bem como o fato de a empresa realizar 

transações com poucos fornecedores de algodão (traders) inibe a ocorrência de 

comportamento oportunista por parte desses fornecedores: 

[...] no contrato já diz tudo o que a gente quer e eles seguem a 
risca. Se a gente quer um algodão tipo 41, vai ter que vir o 41, 
porque o nosso classificador vai lá na origem ver o algodão ele 
não vai receber outro tipo. A não ser que aconteça...[...] Além 
disso já foram selecionados três fornecedores. Esses 
fornecedores já são conhecidos e eles não costumam trazer 
nenhum problema, cometer algum erro. Porque eles a gente 
conhece (Têxtil2Ent1, 16:35). 
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É importante ressaltar que, nos casos em que são feitas compras antecipadas 

de algodão, ou seja, quando se faz negócio futuro, por exemplo, concretiza-se uma 

compra com seis meses de antecedência, com preço fechado, geralmente são 

utilizados mecanismos de proteção para o caso de haver grande queda no preço 

(para quem está comprando) ou grande aumento do preço (para quem está 

vendendo). Esses mecanismos são chamados de opções. Outro tipo de mecanismo 

de proteção utilizado é o hedge cambial, já que a cotação desse insumo é 

geralmente em dólar (US$) por libra peso, mesmo no mercado interno. 

A compra das outras matérias-primas importantes utilizadas pelas empresas, 

que constituem insumos químicos, obedece a um procedimento que pode ser 

considerado mais tradicional. Na empresa Têxtil1, ao final de cada ano, são 

estimados os volumes de produção do ano seguinte e, com essa informação em 

mão, a empresa entra em contato com diversos fornecedores, do mundo todo, para 

ter uma noção dos preços praticados no mercado. A partir disso, inicia-se a 

negociação com os fornecedores com os quais a empresa mantém relacionamento 

para a aquisição das matérias-primas. Nestas negociações são discutidos os preços 

e as condições comerciais para o ano seguinte. Nesse processo, caso tenham sido 

identificadas melhores condições de preços em outros fornecedores que a empresa 

geralmente não transaciona, essa informação é levada para a mesa de negociação 

com os fornecedores usuais da empresa. Finalizada a negociação das condições 

comerciais, parte-se para a colocação dos pedidos de acordo com as necessidades 

de produção. É importante ressaltar que, em todo processo de negociação e 

emissão de pedidos, não são utilizados contratos formais: 

Uma vez chegado um acordo, a gente então fecha um preço e 
uma condição de pagamento, uma condição comercial; 
também estima já os volumes de aquisição pro ano seguinte, 
né? Isso já é feito nesse momento. E aí, a partir de selado esse 
acordo aí, que é um acordo verbal, é um acordo que, quando 
muito, tem a troca de um e-mail. Uma vez selado esse acordo 
aí, a partir daí é só uma questão de colocar as programações 
em pedido e acompanhá-las (Têxtil1Ent2, 3:29). 

Sobre a possibilidade de haver oportunismo por parte do fornecedor, devido à 

ausência de contratos formais nas transações envolvendo os insumos químicos, a 

Têxtil1 entende que é remota, tendo em vista a relevância da empresa no mercado, 

sua grande escala de produção e, consequentemente, sua grande escala de 

compra: 
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Nós, por força da escala, por força da presença que essa 
companhia tem no mercado, principalmente sul-americano e 
brasileiro, é claro, nós somos muito respeitados pelos 
fornecedores. Nenhum fornecedor quer estar de fora de um 
grupo como o grupo [Têxtil1], todos os fornecedores querem 
estar fornecendo pra gente, porque sabem que essa 
companhia gera escala, gera volume de negócio, gera 
faturamentos mesmo. E então, por conta disso, entendeu? 
Vamos dizer assim, dificilmente um fornecedor corre o risco de 
comprometer o relacionamento dele com a [Têxtil1], porque ele 
sabe que se ele fizer uma bobagem, uma besteira, de não 
cumprir um acordo, de não atender a uma necessidade nossa, 
prevista, combinada e tal... Ele sabe que ele estará fechando 
as portas dele aqui nesta companhia [...] (Têxtil1Ent2, 3:35) .  

No caso da empresa Têxtil2, a compra das fibras químicas (poliéster e viscose) 

é feita através de um procedimento relativamente tradicional. As quantidades a 

serem compradas são definidas a partir das necessidades da produção, 

considerando um horizonte de quatro a seis meses, por conta do grande lead time 

associado à aquisição de matérias-primas importadas, que gira em torno de noventa 

dias. Além disso, essa quantidade depende de como está se comportando a oferta 

do insumo (produção, preço, tendências); quando o preço é julgado pela empresa 

como atrativo, pode-se comprar uma quantidade maior do que a necessidade, de 

forma antecipada. Já quando o preço não é considerado atrativo, compra-se apenas 

a quantidade necessária para um período pré-determinado. A negociação das 

condições comerciais com os fornecedores usuais da empresa também leva em 

consideração os preços praticados no mercado em geral, os quais são coletados 

pela empresa: 

[...] Então o que fazemos: eu recebo a solicitação do PCP e já 
passo a compra da fibra lá fora. De que maneira: faço a 
cotação com parceiros e com outros também para saber se não 
existe um pulo ali, alguma coisa assim, dou uma checada no 
mercado, vejo o preço com eles e fecho, escolho qual dos três 
ou às vezes até com os três, um pouco de cada e fecho a 
compra da matéria-prima (Têxtil2Ent1, 16:20). 

[...] não existe momento certo de compras. Depende muito de 
como esse se comporta. Depende de como a necessidade da 
fibra vai se comportando. Mas, várias vezes por ano, várias 
vezes. “Ó, vamos comprar agora, o preço tá melhor, vamos 
comprar um pouquinho mais, compra um pouquinho mais; ah, 
tá muito caro, vamos segurar, não vamos comprar agora; tô 
precisando, mas tá subindo o preço, calma, calma, daqui a 
pouco eu compro” (Têxtil2Ent1, 16:23). 
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5.2.2.4 Orientação do relacionamento quanto ao prazo e fatores de atratividade dos 

fornecedores 

Com relação à orientação dos relacionamentos das empresas com seus 

fornecedores de matérias-primas quanto ao prazo, percebeu-se, em ambas as 

empresas, a busca por se construir e se manter relacionamentos de longo prazo 

com os fornecedores das principais matérias-primas. Entretanto, pelas próprias 

características dos insumos, que podem ser considerados commodities e possuem 

uma grande quantidade de fornecedores potenciais, as empresas estão sempre 

monitorando oportunidades de se relacionarem com outros fornecedores, que 

constituem oportunidades de curto prazo: 

Então, eu costumo dizer o seguinte: nós temos 
relacionamentos comerciais e a nossa intenção é que eles 
durem bastante, nós temos visão de longo de prazo, mas nós 
não podemos ficar desatentos para as oportunidades de curto 
prazo, porque infelizmente se surge uma oportunidade de curto 
prazo e eu simplesmente desprezo ela e o meu concorrente vai 
lá e captura essa oportunidade de curto prazo, eu posso ficar 
deslocado, do ponto de vista competitivo, eu posso ficar 
deslocado da noite pro dia, então a gente não pode desprezar 
isso daí (Têxtil1Ent2, 3:42). 

[...] Pra tudo. Pra checar e é isso mesmo, que o mercado é 
assim mesmo. Pra checar se eles não tão mais baratos e é 
claro que eu vou usar “Ó, tem gente vendendo mais barato.” Eu 
tenho um relacionamento com eles, mas eu não sou fechada, 
sem informação, só eles que dão informação. Não. A 
informação existe e a gente tem que usá-la, né? E usá-la 
inclusive pra melhorar esse relacionamento, pra melhorar essa 
negociação. E é claro que eu checo, dia-a-dia a gente checa o 
mercado, com certeza (Têxtil2Ent1, 16:49). 

Essa busca por oportunidades de curto prazo é ainda mais crítica para a 

aquisição do algodão, pela relativa volatilidade de preços que esse insumo 

apresenta, o que dá grande dinamicidade ao mercado de compra e venda de 

algodão. De acordo com um dos entrevistados, a maior parte das empresas do setor 

compra algodão com uma visão mais de curto prazo (no máximo 90 dias), enquanto 

que as grandes empresas trabalham das duas formas, vislumbrando aproveitar 

oportunidades relacionadas à compra antecipada, que aqui se considera de longo 

prazo (pelo menos 6 meses). A visão da orientação do relacionamento quanto ao 

prazo, no caso específico do algodão, está relacionada ao prazo de antecipação da 

compra, e não à manutenção do relacionamento com uma empresa específica 

durante certo período de tempo.  
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A partir do exposto, considera-se que a orientação do relacionamento das 

empresas do setor têxtil com seus principais fornecedores de matérias-primas é de 

longo prazo, já que as empresas buscam a manutenção de relacionamentos de 

longo prazo, apesar de que, caso surjam oportunidades no curto prazo, pode-se 

partir para o estabelecimento de relações com outros fornecedores.  

Levando-se em consideração as características supracitadas dos 

relacionamentos das empresas do setor têxtil com seus fornecedores de matérias-

primas, as quais se diferenciam de acordo com o tipo de insumo transacionado, 

pode-se inferir a ocorrência dos três tipos de estrutura de governança preconizados 

descritas no tópico 2.3 do referencial teórico: (1) a estrutura de governança do tipo 

hierarquia ocorre na empresa Têxtil1, já que esta adota a estratégia de integração 

vertical a montante, pois fabrica os fios têxteis utilizados como insumo na produção 

dos tecidos; (2) a estrutura de governança do tipo mercado predomina nas relações 

das duas empresas com seus fornecedores de algodão, já que são utilizados 

contratos formais para governar a relação; (3) a estrutura de governança híbrida 

predomina nas relações das empresas com seus fornecedores de insumos químicos 

(filamentos de poliéster, viscose, elastano e anilina índigo), tendo em vista que há 

ausência de contratos formais e busca-se estabelecer relacionamentos de longo 

prazo com poucos fornecedores, embora não se deixe de monitorar oportunidades 

de curto prazo. É importante salientar que, apesar de nas transações de compra de 

algodão as empresas buscarem a manutenção de relacionamentos com poucos 

fornecedores, que geralmente são traders, essas últimas trabalham com um grande 

número de produtores que disponibilizam seus produtos para negociação, os quais 

podem ser alterados a partir da conveniência das traders. 

Pelo fato de as empresas buscarem a manutenção de relacionamentos de 

longo prazo com poucos fornecedores de matérias-primas, foram investigados quais 

seriam os fatores atrativos dos fornecedores para a manutenção desses 

relacionamentos.  

Para a empresa Têxtil1, além das características utilizadas como critérios de 

seleção dos fornecedores já citadas, que são o preço, a qualidade e o nível de 

serviço, valoriza-se bastante a reputação como um fator de atratividade do 

fornecedor. Adicionalmente, foi citado o custo do fornecimento, que envolve o preço, 

a condição de pagamento e a condição logística de fornecimento, a qual depende do 

valor do frete e do lead time de entrega. De certa forma, essa condição logística do 
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fornecimento assemelha-se ao nível de serviço logístico, que é considerado um dos 

critérios de seleção dos fornecedores considerados pelas empresas do setor têxtil. 

Por fim, foi citada também como fator de atratividade dos fornecedores para a 

manutenção dos relacionamentos a solidez do fornecedor que, de acordo com os 

entrevistados, está relacionada com a capacidade financeira do fornecedor e 

também, a capacidade deste de investir em inovação e desenvolvimento de 

produtos: 

E outra coisa importante é a solidez da companhia. Então 
quando você está tratando com um fornecedor sólido, com um 
fornecedor consistente, você sabe que esse cara vai seguir 
investindo em inovação, seguir investindo em desenvolvimento, 
e é um cara que vai seguir também no mercado por muito 
tempo (Têxtil1Ent2, 3:47). 

Entende-se que, de certa maneira, a solidez do fornecedor pode influenciar a 

reputação do mesmo no mercado. A figura 5.3 apresenta de forma esquemática os 

fatores considerados como atrativos para a Têxtil1. 
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Figura 5.3 - Esquema Gráfico dos Fatores de Atratividade dos Fornecedores para a Empresa Têxtil1 
Fonte: Elaboração do autor 

Do ponto de vista da empresa Têxtil2, os fatores de atratividade para a 

manutenção dos relacionamentos com os fornecedores de matérias-primas 

coincidem com alguns dos critérios de seleção dos fornecedores, limitando-se ao 

preço e à qualidade dos insumos adquiridos. A qualidade constitui um fator bastante 

valorizado, especialmente pelo fato de a empresa possuir certificação de qualidade 

ISO 9001, o que faz com que esta tenha preferência por adquirir insumos de 

fornecedores que também possuam tal certificação. 

Observando-se os diversos fatores de atratividade supracitados, entende-se 

que é pertinente comentar a questão da reputação como um desses fatores. 



 243

Conforme relatado no referencial teórico, a reputação pode ser considerada um ativo 

intangível ou um recurso socialmente complexo, de difícil imitação, que pode 

contribuir para a obtenção de vantagem competitiva por parte da firma que a possui. 

Além disso, a reputação das partes envolvidas em uma transação pode influenciar 

diretamente o modo como são estruturados os relacionamentos interfirmas. Assim 

sendo, a Têxtil1, ao se relacionar com fornecedores de reconhecida reputação no 

mercado, está mais inclinada a estabelecer relacionamentos de longo prazo sem a 

necessidade de contratos para governar a relação e, ao mesmo tempo, pode estar 

mais disposta a tratar esses fornecedores de forma diferenciada, o que pode trazer 

vantagem competitiva para os mesmos.  

5.2.2.5 Investimentos em ativos específicos 

Retornando à caracterização dos relacionamentos das empresas do setor têxtil 

com seus fornecedores de matérias-primas, investigou-se a existência de 

investimentos em ativos específicos relacionais. De modo geral, não foram 

identificados investimentos desse tipo nos relacionamentos da Têxtil2 com seus 

fornecedores de matérias-primas, nem nos relacionamentos da Têxtil1 com a maior 

parte dos seus fornecedores. A única ocorrência identificada foi no relacionamento 

entre a Têxtil1 e seu fornecedor de anilina, o que consistiu na instalação, por parte 

do fornecedor, de isotanques refrigerados, necessários para a armazenagem do 

produto nas instalações fabris da empresa. Ou seja, o fornecedor realizou o 

investimento para possibilitar seu relacionamento (que é de longo prazo) com a 

Têxtil1, já que o referido insumo necessita ser armazenado em baixa temperatura. 

Embora tal investimento tenha sido necessário para o estabelecimento da relação, o 

ativo (tanque de armazenagem) poderia ser utilizado pelo fornecedor em outra 

empresa do setor têxtil, o que descaracteriza tal ativo como específico. Depois de 

certo tempo de uso pela Têxtil1, conforme estabelecido no acordo firmado entre as 

empresas, geralmente ocorre a transferência do ativo para a empresa compradora. 

De acordo com o exposto, considera-se que não foi identificada a ocorrência de 

investimentos em ativos específicos por parte dos fornecedores de matérias-primas 

das empresas do setor têxtil investigadas. 

Quando se avalia a ocorrência de investimentos específicos para uma relação 

comprador-fornecedor, deve-se investigar a díade como um todo e, portanto, a 

possibilidade de haver investimentos específicos, também, por parte das empresas 
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compradoras. Nas empresas investigadas do setor têxtil, observou-se a ocorrência, 

no momento da realização da pesquisa, de um apenas um investimento na 

instalação de uma planta fabril, por parte da Têxtil2, no estado do Mato Grosso, que 

atualmente concentra a maior produção de algodão do Brasil. Vários são os motivos 

alegados pela empresa para a tomada de decisão sobre a instalação da referida 

unidade produtiva: 

Tem a ver com o fornecimento, porque fica mais perto, tem a 
ver com os clientes da [Têxtil2], que também ficam mais perto 
do sul, tem a ver com os incentivos fiscais. Então, somente 
quando se constrói uma indústria, uma empresa, você analisa 
tudo isso (Têxtil2Ent1, 16:40). 

A empresa decidiu instalar uma planta industrial em Mato Grosso, maior 

produtor de algodão do Brasil, especificamente em Rondonópolis. Como motivos 

para tal, a empresa alega a grande diminuição dos custos de transporte, tanto no 

suprimento, pelo fato de a fábrica localizar-se próxima à fonte da principal matéria-

prima (algodão), como na distribuição, pelo fato daquele estado estar mais próximo 

às principais regiões consumidoras dos fios produzidos pela empresa (sudeste e 

sul). Ademais, a empresa recebeu incentivos fiscais para realizar esse investimento. 

A questão dos incentivos fiscais será melhor explorada no tópico 5.2.4. A instalação 

dessa planta fabril pode ser considerada um investimento específico da empresa 

com vistas a melhorar os ganhos associados ao relacionamento com os 

fornecedores de algodão do estado do Mato Grosso, embora esses ganhos sejam 

apenas parte dos ganhos totais potenciais associados ao investimento. 

Na empresa Têxtil1, embora estejam sendo mantidas as operações industriais 

apenas em estados do Nordeste (Ceará e Rio Grande do Norte), reconhece-se a 

dificuldade atual de se operar essas plantas, especialmente devido aos altos custos 

logísticos envolvidos, tendo em vista que as fontes de matérias-primas não estão 

próximas, muito menos os principais mercados consumidores: 

Quanto mais você adiciona um valor ao teu produto em uma 
localidade só, obviamente que teu lucro foi imenso, certo? Se 
você do lado de uma lavoura de algodão tem uma usina de 
energia, tem mão de obra barata, tem fiação, tecelagem, 
tinturaria e tem uma confecção também, aí você vai conseguir 
economizar muita grana em logística, certo?  Aqui, você vai 
aqui tira o algodão, leva pro Nordeste, aí pega faz o fio, leva 
pra um canto aí, traz o fio faz o tecido e manda pra o 
consumidor, você vai somar o custo logístico no Brasil é muito 
caro (Têxtil1Ent1, 2:58). 
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Baseando-se nos fatores supracitados, percebe-se que a ocorrência de ganhos 

relacionais é mais explícita para o caso da empresa Têxtil2, notadamente para sua 

planta industrial que entrará em breve em operação no estado de Mato Grosso. 

Nesse caso, os ganhos relacionais estariam diretamente associados ao investimento 

específico por parte da empresa, estando os mesmos distribuídos entre dois fatores 

principais: (i) os incentivos fiscais concedidos pelo Governo de Mato Grosso, os 

quais serão detalhados no tópico 5.2.4 e; (ii) os ganhos logísticos relacionados ao 

menor custo com frete, tanto para o suprimento de matéria-prima da planta, como 

para a distribuição dos produtos acabados para os principais mercados, São Paulo e 

Santa Catarina. Nas demais situações, os ganhos associados ao relacionamento 

com os fornecedores de matérias-primas que foram citados pelos entrevistados são 

de difícil mensuração, entre os quais se destacaram o “tratamento diferenciado” das 

empresas por parte dos fornecedores, bem como a disponibilização de informações 

sobre o mercado dos fornecedores para as empresas. 

5.2.2.6 Troca de informações e troca de conhecimentos 

No que diz respeito à troca de informações das empresas com seus 

fornecedores de matérias-primas, foi ressaltado anteriormente que, especialmente 

nos relacionamentos das empresas do setor têxtil com os fornecedores de algodão, 

valoriza-se bastante a capacidade dos fornecedores de disponibilizarem informações 

estratégicas sobre o mercado desse insumo. Assim sendo, a troca de informações 

surge como um dos elementos essenciais para o estabelecimento e a manutenção 

de relacionamentos estáveis das empresas com seus fornecedores de matérias-

primas. 

A empresa Têxtil1 busca obter junto aos seus fornecedores de algodão 

informações diversas sobre tendências do mercado dessa fibra, tais como os 

estoques, perspectivas de plantio e de consumo de algodão no mundo, entre outras. 

Esse tipo de informação é bastante valorizado pela empresa: 

Informação de...  mais que nada mercado, certo, de preço, 
tendência. Qual a tendência? Hoje qual a tendência? Você tá 
hoje é no último semestre do ano 2009, você pensa quanto 
tenho de estoque no mundo pra seis meses, quais são as 
perspectivas de plantio no mundo, cento e dez milhões de 
fardos. Quanto consumo? Cento e vinte milhões de fardos, se a 
economia voltar a ser como foi em setembro de 2008. Caso 
contrário, o consumo vai ser cento e cinco milhões de fardos e 
eu vou ter mais estoques para 2010. Esse tipo de informação 
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vale muito dinheiro... vale muito dinheiro (Têxtil1Ent1, 2:104, 
2:62). 

Por outro lado, a Têxtil1 também fornece informações cruciais para os 

fornecedores de algodão, sobre tendências do mercado de tecidos, as quais incluem 

os volumes produzidos pela empresa, as previsões de produção, a utilização de sua 

capacidade produtiva, a inadimplência etc. Ademais, a Têxtil1 busca informações 

junto aos seus principais clientes, na perspectiva de entender o comportamento da 

demanda por tecidos. Com base no exposto, fica claro que, nos relacionamentos 

mantidos pela Têxtil1 na cadeia de suprimento, seja com fornecedores de algodão, 

seja com clientes, a informação aparece como algo fundamental para a manutenção 

dos relacionamentos e para a obtenção de vantagem competitiva. O importante é 

que, aparentemente, a informação flui nos dois sentidos, o que pode contribuir para 

a vantagem competitiva da cadeia como um todo. 

No relacionamento da Têxtil1 com seus fornecedores de insumos químicos, 

uma informação adicional importante que a empresa compartilha com esses 

fornecedores são seus planos de investimentos: 

Olha, os fornecedores, vamos dizer assim, que são 
tradicionais, mais parceiros, a gente compartilha com eles até 
nossos planos de investimentos (Têxtil1Ent2, 3:68). 

E da nossa parte também, né?! Há uma troca interessante de 
informações, preço que eles esperam pro ano que vem, 
abastecimento, enfim. Porque é com base nisso que a gente 
monta nossa estratégia de fornecimento (Têxtil1Ent2, 3:69, 
3:70). 

No caso da Têxtil2, a troca de informações com os fornecedores assemelha-se 

bastante à identificada na Têxtil1, sendo constituída de tendências do mercado, 

tanto dos insumos adquiridos, como dos produtos fabricados pela empresa, fluindo 

também nos dois sentidos: 

[...] Surge com a minha necessidade de informação. Se o 
produto continua forte no mercado? Que mercado? Só no 
Brasil? Em que outro mercado esse produto tá forte? Porque 
de repente ele tá vendendo só pro Brasil e quando eu olho ele 
tá vendendo só pra mim. Opa, será que eu me tornei tão forte 
ou será que eu sou a última a sair desse produto, entendeu? 
Eu tô sendo atrasada e vou ser a última? Então, a gente não 
pode perder esse timer. E a gente não vai perder se você 
informar tanto aqui como com todo mundo, quanto com eles, 
com as informações dele, dos concorrentes dele, dos preços, 
do que ele enxerga de preços, do que ele comenta de 
qualidade dos outros, do que ele comenta do país dele, como é 
que tá o país dele, tá forte, fraco, a moeda dele tá forte, não tá, 
o mercado interno tá mais forte, tá mais fraco, se o mercado 
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dele, de repente ficar mais forte [...] Então, essas informações a 
gente precisa ter, assim, muito rapidamente. Essa troca de 
informação é muito necessária (Têxtil2Ent1, 16:59). 

Assim como ocorre com a Têxtil1, a informação é julgada como algo 

fundamental para o negócio da Têxtil2 e contribui para o fortalecimento dos 

relacionamentos com os fornecedores: 

Ah, eu acho extremamente importante. Extremamente 
importante. Pro negócio, é extremamente importante. Como eu 
te falei, não pode ter nada muito errado, né, pra fazer a nossa 
idéia é sempre comprar o mais barato possível, da melhor 
qualidade possível, né, esse é o foco. Mas as coisas oscilam 
muito. A gente tá sempre aí dependendo, dando informações 
desse relacionamento pra poder chegar a um consenso melhor 
pra fechar um negócio que, naquele momento, por exemplo, foi 
um bom negócio (Têxtil2Ent1, 16:66). 

Evidentemente, além das informações supracitadas, que possuem um cunho 

mais estratégico, diversas outras informações operacionais são trocadas durante a 

negociação entre as empresas e durante o processo de compra propriamente dito. É 

importante salientar também que, em ambas as empresas não existem regras para o 

momento em que se dão as trocas de informações, ocorrendo tal fato quando as 

empresas julgam necessárias. Ademais, são utilizados diferentes meios de 

comunicação, tais como telefone, email, Skype, ou Messenger.   

Com relação à troca de conhecimentos e à combinação de recursos, 

capacidades e habilidades entre as empresas do setor têxtil e seus fornecedores de 

matérias-primas, foram investigadas possíveis participações destas em processos 

dos fornecedores e vice-versa. 

A empresa Têxtil1 não participa de processos de seus fornecedores, apenas 

faz algumas sugestões para melhorias nos produtos e processos dos mesmos, tanto 

no caso do algodão, como no caso dos insumos químicos. Já em termos de 

participação dos fornecedores em processos da empresa, ocorre apenas no caso 

dos insumos químicos, em situações nas quais os fornecedores podem contribuir 

efetivamente para melhorias nos processos industriais da Têxtil1: 

Agora já do fornecedor pra [Têxtil1], aí é diferente, aí acontece 
muitas vezes da gente abrir pra ele o nosso processo, seja no 
serviço, seja no uso da matéria prima, e eles tentam contribuir, 
e muitas vezes contribuem pra melhoria do serviço 
(Têxtil1Ent2, 3:73). 

As participações supracitadas permitem que se afirme que, no relacionamento 

da Têxtil1 com seus fornecedores de matérias-primas, há troca de conhecimentos 



 248

que podem contribuir para a melhoria dos processos produtivos e dos produtos de 

ambas as partes, mas não ocorre o desenvolvimento conjunto de capacidades e 

habilidades, já que não há participação conjunta em processos.  

No caso da Têxtil2, o cenário é ainda mais incipiente, já que a troca de 

conhecimentos resume-se a sugestões da empresa para melhoria da qualidade dos 

produtos fornecidos, especialmente das fibras sintéticas.  

5.2.2.7 Contribuição dos relacionamentos para a vantagem competitiva 

Com o objetivo de finalizar a caracterização dos relacionamentos das 

empresas do setor têxtil com seus fornecedores de matérias-primas, questionou-se a 

percepção dos entrevistados acerca da contribuição desses relacionamentos para a 

vantagem competitiva. Para a empresa Têxtil1, no que se refere aos 

relacionamentos com os fornecedores de algodão, as principais vantagens 

associadas à maneira como a empresa os mantêm são: (1) a possibilidade de 

obtenção de informação preciosa, que permite à empresa a tomada de decisão 

acerca de compras antecipadas ou não, na busca de ganhos associados a um 

menor preço do insumo; (2) a certeza de que os fornecedores priorizam o 

atendimento à empresa, minimizando a possibilidade de desabastecimento. Já em 

relação ao relacionamento com os fornecedores dos insumos químicos, a percepção 

dos entrevistados é que, devido à grande escala de compra da empresa e à 

manutenção de relacionamentos com poucos fornecedores, existem ganhos 

associados ao menor preço de compra dos insumos em comparação com a maioria 

dos concorrentes: 

A nossa missão fica muito facilitada por esse contexto todo, 
então isso é um atrativo, pros fornecedores, enorme, e é por aí 
que a gente tenta seduzir os fornecedores a fazer pra nossa 
companhia os melhores preços, o melhor custo, a melhor 
condição possível. Então, a gente sempre costuma dizer de 
maneira bem objetiva pros nossos fornecedores: a [Têxtil1] tem 
que ter as melhores condições de mercado, ponto final. Se 
você quer ser fornecedor da [Têxtil1], você tem que oferecer 
pra [Têxtil1], as melhores condições de mercado (Têxtil1Ent2, 
3:77). 

A partir dos fatores relatados, percebe-se que os ganhos associados aos 

relacionamentos da Têxtil1 com seus fornecedores de matérias-primas estão 

fortemente baseados em seu poder de barganha, devido às grandes escalas de 

produção e de compra.  
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No caso da Têxtil2, tem-se uma visão semelhante acerca das possíveis 

vantagens e ganhos associados aos fornecedores de matérias-primas, ou seja, a 

possibilidade de se adquirir os insumos a preços menores do que fazem os 

concorrentes, bem como o tratamento diferenciado que recebem dos fornecedores, 

com baixo risco de desabastecimento: 

É eu acho que isso faz com que a gente tenha alguma 
vantagem em relação ao concorrente, às vezes até porque, tipo 
assim: “Eu não vou deixar a [Têxtil2] na mão porque eles são 
firmes, é empresa de ponta. Eles são muito legais. Tive lá e vi o 
tamanho da empresa, converso com eles todo dia.” Sabe? Não 
vai deixar na mão. Eventualmente, um probleminha ou outro a 
gente sana e discute rapidinho e passa por ele. Então, faz com 
que as coisas andem mais rápido. Faz com que as coisas 
fluam melhor. Eu acho que acaba tendo vantagem sim em 
relação ao concorrente, até na questão preço (Têxtil2Ent1, 
16:70). 

Percebe-se que, apesar de as empresas afirmarem a existência de vantagem 

competitiva associada à maneira como as mesmas se relacionam com os 

fornecedores de matérias-primas, parte dessa vantagem é subjetiva e de difícil 

mensuração: 

Nada que a gente consiga no final, em relação a isso não. É 
difícil mensurar. Se não tivesse ia ser igual? Não sei. Se 
tivesse uma relação maior, mais forte ia ser igual ou ia ser 
melhor? Não sei (Têxtil2Ent1, 16:73). 

Considerando-se os diversos aspectos descritos acerca dos relacionamentos 

das empresas com seus principais fornecedores de matérias-primas, pode-se fazer 

um breve resumo de suas características no quadro 5.1: 
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Aspecto Investigado Características 
Têxtil1 Têxtil2 

Principais matérias-primas 
ou componentes 

Algodão, filamentos de poliéster, 
elastano e anilina índigo 

Algodão, filamentos de poliéster e 
viscose 

Critérios de seleção dos 
fornecedores 

Preço, qualidade e nível de 
serviço 

Preço, qualidade e nível de 
serviço 

Procedimento de compra No caso do algodão, são 
constantemente monitoradas 
oportunidades de compras 
antecipadas do insumo, ficando 
os embarques condicionados às 
necessidades de produção. Para 
os insumos químicos são 
fornecidas previsões de consumo 
aos fornecedores no início de 
cada ano, momento em que são 
negociadas as condições 
comerciais, colocando-se os 
pedidos, posteriormente, de 
acordo com as necessidades de 
produção.  

No caso do algodão, são 
constantemente monitoradas 
oportunidades de compras 
antecipadas do insumo, ficando 
os embarques condicionados às 
necessidades de produção. Para 
os insumos químicos, as 
quantidades a serem compradas 
são definidas a partir das 
necessidades da produção, 
considerando um horizonte de 
quatro a seis meses. A 
quantidade depende de como 
está se comportando a oferta do 
insumo (produção, preço, 
tendências); A negociação das 
condições comerciais com os 
fornecedores usuais da empresa 
é feita no momento da colocação 
dos pedidos. 

Uso de contratos Contratos formais utilizados na 
compra de algodão. Não são 
utilizados contratos formais para 
os demais insumos 

Contratos formais utilizados na 
compra de algodão. Não são 
utilizados contratos formais para 
os demais insumos 

Orientação do 
relacionamento quanto ao 
prazo 

Predominância de 
relacionamentos de longo prazo 
(sem perder de vista as 
oportunidades de curto prazo). 

Predominância de 
relacionamentos de longo prazo 
(sem perder de vista as 
oportunidades de curto prazo). 

Fatores de atratividade 
dos fornecedores 

Custo do fornecimento, 
reputação, solidez do fornecedor 

Preço e qualidade 

Investimentos em ativos 
específicos 

Ausência de investimentos 
específicos 

Ocorrência de investimento da 
empresa na instalação de uma 
unidade produtiva no estado do 
Mato Grosso. 

Troca de informações As informações estratégicas 
trocadas são as tendências de 
mercado, tanto dos insumos 
como dos produtos da empresa, 
as previsões de demanda e de 
produção e os planos de 
investimento da empresa. As 
informações são trocadas por 
meios de comunicação 
tradicionais.  

As informações estratégicas 
trocadas são as tendências de 
mercado, tanto dos insumos como 
dos produtos da empresa. As 
informações são trocadas por 
meios de comunicação 
tradicionais.  

Quadro 5.1 - Principais Características dos Relacionamentos das Empresas do Setor Têxtil com seus 
Fornecedores de Matérias-Primas 
Fonte: Elaboração do autor 
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Aspecto Investigado Características 
Têxtil1 Têxtil2 

Troca de conhecimentos Troca de conhecimentos 
através de sugestões da 
empresa para melhorias dos 
processos e produtos dos 
fornecedores. Os fornecedores 
também contribuem com 
sugestões de melhorias dos 
processos da empresa. 

Troca de conhecimentos 
através de sugestões da 
empresa para melhorias dos 
produtos dos fornecedores. 

Ganhos relacionais Ausência de ganhos relacionais 
explícitos, sendo mais 
subjetivos, tais como o 
“tratamento diferenciado”. 

Ganhos relacionais associados 
ao investimento específico por 
parte da empresa: (i) os 
incentivos fiscais concedidos 
pelo Governo de Mato Grosso 
e; (ii) os ganhos logísticos 
relacionados ao menor custo 
com frete, tanto para o 
suprimento de matéria-prima da 
planta, como para a distribuição 
dos produtos acabados. 

Vantagens associadas aos 
relacionamentos 

Compra dos insumos a um 
menor preço do que os 
concorrentes e baixo risco de 
desabastecimento. 

Compra dos insumos a um 
menor preço do que os 
concorrentes e baixo risco de 
desabastecimento. 

Quadro 5.1 (continuação) - Principais Características dos Relacionamentos das Empresas do Setor 
Têxtil com seus Fornecedores de Matérias-Primas 
Fonte: Elaboração do autor 

5.2.2.8 Visão do fornecedor sobre os relacionamentos com as empresas 

Conforme previsto na metodologia, foi pesquisado também um fornecedor do 

setor têxtil que, eventualmente, vende algodão para ambas as empresas, embora 

tenha relacionamento mais frequente com a Têxtil1, para complementar e dar maior 

confiabilidade aos dados relativos aos relacionamentos das empresas com seus 

fornecedores de matérias-primas, de modo a satisfazer ao procedimento de 

triangulação dos dados. 

Em geral, o fornecedor entrevistado ratificou as principais informações 

relatadas pelas empresas do setor têxtil, no que diz respeito às relações comprador-

fornecedor, destacando-se: (1) uso de contratos formais para governar as 

transações de compra e venda de algodão; (2) relacionamentos com orientação de 

longo prazo, mas com negociações sempre de curto prazo, fortemente baseadas em 

preço; (3) ausência de investimentos específicos por parte do fornecedor; (4) troca 

informações relacionadas às tendências do mercado. Também se destacou o papel 

dos intermediários no processo de compra e venda de algodão que, no caso do 

mercado interno brasileiro, resume-se aos corretores, que possuem muitas 
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informações sobre o mercado. Alguns trechos da entrevista ratificam essas 

informações: 

A operação exige um contrato, esse contrato no caso da 
operação com corretor, geralmente o corretor tem o modelo de 
contrato, e agente usa esses contratos desses corretores. É 
óbvio que na [ForTex] existem cláusulas mínimas que agente 
exige no nosso contrato, então a gente adapta muitas vezes o 
contrato dos corretores às nossas necessidades (ForTexEnt1, 
20:37). 

Nós criamos negócios com base no preço, ou seja, eu estou 
olhando o mercado a todo o momento, se eu tenho uma 
posição para fechar, uma venda para realizar, eu vou cotar com 
essas empresas que eu trabalho, e a que tiver a melhor 
condição, preço, embarque, a qualidade que eu tenho na 
compra que eu, naquele momento, estou acertando, é com 
essa empresa que eu vou fechar. Então é transação mesmo, é 
preço o principal driver aí no caso. Agora, a relação é longo 
prazo [...] (ForTexEnt1, 20:37) 

Mais é informação de mercado, de preço que eles estão 
praticando, se eles estão comprando ou não, qual o interesse 
que eles têm, tipo de algodão que estão comprando [...] Os 
corretores são extremamente importantes na informação, 
porque como eles estão intermediando todos os negócios que 
estão acontecendo, eles têm muita informação, ou seja, quem 
está comprando, que preço está pagando, enfim, o corretor é 
uma fonte valiosíssima de informação para nós (ForTexEnt1, 
20:37). 

Uma informação interessante obtida na entrevista com o fornecedor do setor 

têxtil foi que, diferentemente do que parece ser uma prática comum da empresa 

Têxtil1, esse fornecedor não costuma utilizar os mecanismos de proteção 

disponíveis em bolsa, denominados opções, fazendo uso apenas do hedge cambial 

quando julga necessário. A empresa negocia os preços de venda com base em suas 

margens no momento da negociação, fixando o preço no contrato (em US$ por libra 

peso) e cumprindo o mesmo no momento dos embarques. Apenas eventualmente a 

empresa utiliza opções, especificamente quando negocia na bolsa, sem que algum 

contrato físico tenha sido fechado. Ademais, foi relatado que, atualmente, no 

mercado interno brasileiro, não se tem fechado negócios de compra e venda de 

algodão com antecipação maior do que seis meses: 

[...] nós entendemos que o instrumento de venda é a nossa 
proteção. Nós abdicamos, a partir de fechado o negócio, de 
qualquer cotação positiva ou negativa de preço. Se o mercado 
cair, nós fizemos uma boa venda, o preço foi fechado em um 
bom momento. Se o mercado subir, nós abdicamos dessa 
oportunidade, nós não vamos ganhar mais nessa venda, nós 
temos mais algodão na fazenda não vendido, e esse sim vai...A 
decisão nossa é sempre com base nas margens, ou seja, eu 
nunca vendo o algodão todo em um momento só, nós vamos 
distribuir nossas vendas, mas sempre a decisão é baseada 
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nessas margens, ou seja, se o preço nos atende, é um preço 
que nos interessa, nós vamos vendendo e, no momento que 
nós fechamos a venda, no caso com a [Têxtil1], nós travamos o 
preço, ou seja, aquele preço está fechado (ForTexEnt1, 20:27). 

Considerando-se as características dos relacionamentos das empresas com 

seus principais fornecedores de matérias-primas e tendo-se como referência os 

regimes relacionais introduzidos no tópico 2.3, pode-se associar esses 

relacionamentos a dois regimes relacionais: (1) regime de mercado (arm’s lenght), 

no caso dos relacionamentos das empresas com seus fornecedores de algodão e; 

(2) o regime de quase-mercado, no caso dos relacionamentos das empresas com 

seus fornecedores de insumos químicos. 

Os relacionamentos das empresas com os fornecedores de algodão possuem 

algumas características que permitem seus enquadramentos no regime de mercado, 

conforme os argumentos apresentados no tópico 2.3 do referencial teórico, 

especialmente o fato de não haver incentivos econômicos ou organizacionais para 

que a confiança entre os agentes econômicos seja incrementada em uma base 

contínua, sustentada no longo prazo, já que as transações econômicas são 

acompanhadas por mecanismos mais formais de salvaguardas, que são os 

contratos. Apesar de as empresas buscarem estabelecer relacionamentos com um 

menor número de fornecedores, estes se constituem principalmente de 

intermediários (traders ou corretores), os quais, por sua vez, podem representar 

grande quantidade de produtores de algodão. Ademais, o principal direcionador das 

negociações de compra e venda é o preço. 

Já no caso dos relacionamentos das empresas com seus fornecedores de 

insumos químicos (filamentos de poliéster, viscose, elastano e anilina índigo), 

entende-se que o regime relacional que mais se adapta à sua caracterização é o 

regime de quase-mercado, embora este regime seja mais adequado quando se trata 

de insumos não estratégicos, conforme destacado no tópico 2.3, o que não é o caso, 

embora se observe que o algodão assume um papel de maior importância entre 

todas as matérias-primas. Nesses relacionamentos as empresas utilizam uma 

abordagem mais tradicional, a qual envolve negociações de preços e emissões de 

pedidos de acordo com as necessidades de produção, ao mesmo tempo em que 

buscam trabalhar com poucos fornecedores, não utilizam contratos para governar as 

relações e mantêm uma orientação de longo prazo na manutenção dos 

relacionamentos. 
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O fato de as empresas Têxtil1 e Têxtil2 manterem regimes relacionais 

diferentes com seus fornecedores de matérias-primas, principalmente em virtude do 

tipo de material adquirido, corrobora a visão de Cox (2004), de que não existe uma 

maneira simples de gestão dos relacionamentos de negócio de um comprador que é 

apropriada em todas as circunstâncias. Trabalhando dessa forma, as empresas têm 

buscado o aproveitamento das oportunidades que se apresentam para a obtenção 

de vantagem competitiva baseada nos seus relacionamentos. 

As características supracitadas permitem que se afirme que, nas relações das 

duas empresas do setor têxtil com seus principais fornecedores de matérias-primas, 

são aplicados apenas alguns dos principais pressupostos do SCM, considerando-se 

os construtos e conceitos apresentados no tópico 2.4 do referencial teórico, quais 

sejam: (1) poucos fornecedores por item; (2) predominância de relacionamentos de 

longo prazo; (3) fluxos de comunicação e interação nos dois sentidos entre 

compradores e fornecedores, através da troca de informações. Com isso, a 

obtenção de vantagem competitiva baseada em relacionamentos na cadeia de 

suprimento por parte das empresas apresenta-se menos relevante do que a 

observada no setor de calçados, especialmente devido à ausência de ganhos 

relacionais mensuráveis e ao não envolvimento dos fornecedores em processos dos 

compradores, e vice-versa; existem outras fontes de obtenção de vantagem 

competitiva mais importantes para as empresas do setor, conforme será explicitado 

no tópico 5.2.6. 

5.2.3 Características das relações das empresas com os prestadores de 

serviços logísticos 

Os mesmos aspectos investigados acerca das relações entre as empresas e 

seus principais fornecedores de matérias-primas foram pesquisados sobre os 

relacionamentos das empresas com seus prestadores de serviços logísticos, de 

modo a complementar o atendimento ao primeiro objetivo específico do trabalho. 

Assim como ocorre no relacionamento das empresas com seus fornecedores 

de matérias-primas e componentes, há uma intenção de se trabalhar com um 

número reduzido de fornecedores de serviço logístico, dentro das possibilidades de 

cada caso. A empresa Têxtil1, por exemplo, trabalha com três prestadores de 

serviço logístico para o suprimento das suas plantas industriais com matérias-

primas, com predominância de um principal, sendo os outros dois mais utilizados em 
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situações emergenciais, podendo-se considerar que são poucos fornecedores. 

Entretanto, a empresa tem que recorrer a um total de treze prestadores para a 

distribuição dos produtos acabados. O serviço logístico envolve, além do transporte, 

a operação de cross docking nas instalações de um dos prestadores de serviço na 

distribuição, bem como a coleta no fornecedor de matéria-prima (em alguns casos) e 

a consolidação de cargas no CD do principal prestador de serviço logístico no 

suprimento.  

Situação semelhante ocorre na Têxtil2, que trabalha com quatro prestadores 

logísticos no suprimento de suas plantas industriais e oito prestadores na 

distribuição física dos produtos acabados. Nesse ponto, a diferença em relação à 

Têxtil1 é que os serviços logísticos restringem-se ao transporte das mercadorias, ou 

seja, não são realizadas consolidações de cargas. Sobre a maior quantidade de 

prestadores de serviço logístico na distribuição, foi relatado que há a necessidade de 

se trabalhar com diversos fornecedores devido às suas especialidades em atender 

determinadas regiões, de acordo com as exigências da empresa, bem como devido 

aos diferentes tipos de cargas – algodão em caminhões graneleiros, insumos 

químicos em contêineres, produtos acabados em caminhões baús. Ademais, relatou-

se, também, que há uma grande dificuldade operacional em se realizar a distribuição 

física na cidade de São Paulo, na qual se concentra uma grande quantidade de 

clientes da empresa, o que aumenta a exigência da Têxtil2 em relação ao nível de 

serviço oferecido pelos prestadores. 

É interessante ressaltar que ambas as empresas consideram seus 

fornecedores desses serviços como uma extensão das mesmas, o que demonstra a 

necessidade de as empresas terem um processo de seleção bastante criterioso dos 

fornecedores de serviços logísticos: 

Porque esse distribuidor, esse prestador de serviços logísticos 
que faz uma distribuição nossa, ele é um braço da nossa 
empresa que pega um tão precioso tecido, pra gente chegar a 
esse tecido pronto pro cliente usar, a gente investiu muito 
dinheiro, muito esforço, muito know how, enfim muita coisa, 
né? Ele pega esse tecido, tira lá da nossa fábrica ou do nosso 
CD, nosso centro de distribuição aqui [em São Paulo], e leva 
até o cliente [...] (Têxtil1Ent2, 3:49).  

A gente entende que o prestador de serviço aqui ele é uma 
extensão nossa, eu fiz um produto embalei de forma adequada, 
a gente tem aqui ISO 9001, eu acompanho da entrada da fibra 
até a saída eu tenho isso tudo controlado, com rastreabilidade, 
eu não posso chegar daqui pra cá e pegar de volta. Meu 
prestador de serviço é auditado e ele é um item de controle pra 
nós na indústria (Têxtil2Ent4, 19:16). 
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Outra questão importante analisada foi o uso de contratos nas relações das 

empresas com esses fornecedores, o que revelou mais uma diferença entre as 

mesmas, já que, enquanto a Têxtil1 estabelece seus relacionamentos com os 

prestadores de serviços logísticos com o uso de contratos formais, a Têxtil2 utiliza 

apenas tabelas de preços, que servem para “formalizar” a proposta autorizada, sem 

a necessidade de contratos formais. Os contratos utilizados pela Têxtil1 estabelecem 

as diversas condições negociadas com os prestadores, inclusive os aspectos 

relacionados à segurança de carga, que têm impacto sobre os valores dos seguros 

contratados pela empresa: 

No caso dos prestadores de serviços logísticos existe um 
contrato formal, porque aí como a gente está tratando de 
prestação de serviços, é recomendado que a gente tenha um 
contrato formal, e nesse contrato se contempla, inclusive, as 
condições de segurança, que a nossa carga vai estar sendo 
transitada por esses prestadores de serviços logísticos, porque 
o seguro da carga rodoviária é contratado por nós. Por nós 
embarcadores, né? Então a gente não deixa o seguro da carga 
rodoviária por conta do transportador, do prestador de serviços. 
E aí a companhia de seguro, pra que a gente reduza o custo do 
prêmio desse seguro aí, pra não agravar a apólice desse 
seguro, ela faz uma série de recomendações [...] (Têxtil1Ent2, 
3:54).  

A partir das condições negociadas, estabelecidas em contrato, há uma 

preocupação da Têxtil1 em monitorar os principais indicadores de desempenho dos 

prestadores de serviços logísticos: 

É, a gente tem aí o... service travel agreement, um acordo de... 
nível de serviço, então agente monitora o lead time, a gente 
monitora o número de avarias, a gente monitora o número de 
irregularidades na emissão dos documentos de conhecimento 
de transporte, irregularidades das faturas dos prestadores de 
serviços logísticos, enfim, a gente tem vários pontos de 
controle, que a gente elegeu como os mais importantes, e isso 
tudo está no acordo nosso com esses prestadores de serviço, 
tudo é monitorado (Têxtil1Ent2, 3:56).  

Com relação aos critérios considerados pelas empresas para a seleção dos 

prestadores de serviços logísticos, na empresa Têxtil1 são utilizados os mesmos 

critérios considerados na aquisição dos insumos químicos, ou seja, preço, qualidade 

e nível de serviço. Entretanto, como se trata da aquisição de um serviço, a qualidade 

pode ser considerada uma característica inerente ao nível de serviço. Assim sendo, 

os critérios resumem-se ao preço e ao nível de serviço, sendo que o nível de serviço 

deve contemplar todos os aspectos supracitados – lead time, número de avarias, 

irregularidades na emissão de documentos, entre outros. Já na empresa Têxtil2, 
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foram citados como critérios para a seleção dos prestadores de serviço logístico o 

preço, a qualidade da mão-de-obra do prestador, a rapidez na entrega e a 

necessidade do prestador possuir alguma instalação de armazenagem (depósito) no 

local de destino dos produtos finais da empresa. Observa-se que, exceto o preço, os 

demais critérios podem ser enquadrados como componentes do nível de serviço 

utilizado pela Têxtil1. Assim sendo, pode-se generalizar que os critérios de seleção 

dos fornecedores de serviços logísticos utilizados por ambas as empresas são o 

preço e o nível de serviço, conforme representado na figura 5.4: 

==

==

==

isa

isa

Critérios de seleção
dos fornecedores
{10-12}

Nível de serviço
{1-4}

Preço {13-3}

Possuir depósito no
destino {1-1}

Qualidade da
mão-de-obra {1-1}

Rapidez na entrega
{1-1}  

Figura 5.4 - Esquema Gráfico dos Critérios de Seleção dos Prestadores de Serviços Logísticos das 
Empresas Têxtil1 e Têxtil2 
Fonte: Elaboração do autor 

Salienta-se que, pelo fato de a empresa Têxtil2 valorizar que seus prestadores 

de serviço logístico na distribuição possuam depósito na cidade de destino, fica claro 

que, apesar de a empresa contratar apenas o serviço de transporte, estão 

embutidas nesse serviço a consolidação e a desconsolidação das cargas em 

instalações de armazenagem, o que caracteriza os serviços de armazenagem e 

manuseio de materiais, de forma semelhante ao que acontece com a Têxtil1. 

No que diz respeito à orientação dos relacionamentos das empresas do setor 

têxtil pesquisadas com os prestadores de serviços logísticos, existe similaridade com 

os relacionamentos destas com os fornecedores, ou seja, busca-se estabelecer 

relacionamentos de longo prazo, mas sem perder de vista as oportunidades de curto 

prazo. Com relação a esse aspecto, utilizou-se o termo gestão do relacionamento 

para caracterizar o modo como a empresa Têxtil1 busca relacionar-se com seus 

prestadores de serviço logístico: 
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Em termo de serviço logístico, o conceito é mais ou menos 
parecido com as matérias-primas dos produtos industriais, né? 
Ou seja, a gente entende que quanto menos prestadores de 
serviços logísticos a gente tiver, desde que, é claro, esses 
prestadores de serviços logísticos consigam atender a nossa 
necessidade, agente procura ter um número adequado de 
prestadores de serviços logísticos, mas quanto menos a gente 
tiver, mais fácil é a gestão do relacionamento com esses caras. 
Quando você abre esse leque aí, quando você tem aí um 
monte de empresas, a gestão do relacionamento com esses 
fornecedores é muito complicada e também a gestão do nível 
de serviços deles acaba também sendo complicada, porque 
potencializa esse número aí e ele fica muito mais difícil. Então 
a gente entende que, trabalhando com um número reduzido, a 
gente tem um controle melhor, conseguimos fazer uma gestão 
do relacionamento melhor e conseguimos ter um atendimento 
também melhor [...] (Têxtil1Ent2, 3:57). 

De acordo com o exposto, percebe-se que a gestão do relacionamento pode 

ser facilitada ou dificultada pelas características do relacionamento, as quais, por 

sua vez, estão diretamente relacionadas com a estrutura de governança utilizada e 

com o regime relacional presentes nos relacionamentos das empresas com seus 

fornecedores. 

No que tange à ocorrência de investimentos específicos para a relação, 

percebeu-se que, no caso da Têxtil1, observou-se uma situação semelhante à 

vivenciada pelas empresas de calçados, ou seja, a ocorrência eventual de 

investimentos por parte dos prestadores de serviço logístico, com a instalação de 

depósitos no estado do Ceará, que não existiam anteriormente ao início do 

estabelecimento das relações. Entretanto, esses investimentos não podem ser 

considerados em ativos específicos, inclusive há a preocupação da empresa em 

desvincular possíveis investimentos por parte dos prestadores de serviços logísticos, 

para oferecer um melhor nível de serviço à empresa, de quaisquer compromissos 

entre as partes:  

O prestador de serviço logístico, eventualmente algum 
prestador de serviço logístico pode estar montando uma filial, 
em função da localização da nossa planta, né? Agora é uma 
coisa que a gente procura até desvincular, porque a gente não 
quer esse compromisso, ou seja, se o prestador de serviço 
logístico decidiu montar uma filial lá em Maracanaú, pra prestar 
um atendimento melhor pra [Têxtil1], que essa seja uma 
decisão dele e que ele tenha outros clientes pra cobrir os 
custos da filial dele, porque é muito desconfortável pra nós 
saber que o cara montou aquilo exclusivamente pra atender a 
gente, e amanhã ou depois, se a gente vislumbra uma 
oportunidade de trocar de prestador de serviço, aí isso vai ficar 
uma situação desconfortável, né? (Têxtil1Ent2, 3:63). 
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Já nas relações da Têxtil2 com seus prestadores de serviços logísticos, não 

foram identificadas ocorrências de investimentos em ativos específicos. Os 

investimentos citados nas entrevistas, como tendo sido feitos pelos prestadores de 

serviço logístico, não podem ser considerados investimentos em ativos específicos, 

já que são adequados à operação normal do prestador. 

Ao se analisar os relacionamentos das empresas Têxtil1 e Têxtil2 com seus 

prestadores de serviços logísticos, observa-se que a maior parte das características 

é semelhante àquelas dos relacionamentos destas com os fornecedores de 

matérias-primas, tais como a busca por manter um número reduzido de 

fornecedores, na medida do possível, os critérios de seleção dos fornecedores, a 

orientação do relacionamento quanto o prazo e a ausência de investimentos 

específicos para a relação. Apenas no que diz respeito ao uso de contratos formais, 

percebeu-se uma diferença entre as empresas, já que, enquanto a Têxtil1 prefere 

estabelecer contratos formais com seus prestadores de serviços logísticos, assim 

como o faz com os fornecedores de algodão, a Têxtil2 não utiliza contratos formais, 

do mesmo modo que se relaciona com seus fornecedores de insumos químicos.  

Considerando-se o exposto, entende-se que esses relacionamentos alinham-se 

mais fortemente à estrutura de governança híbrida, embora sejam utilizados 

contratos pela Têxtil1, que é uma característica geralmente associada à estrutura de 

mercado, bem como ao regime de quase-mercado, conforme os pressupostos 

apresentados no tópico 2.3 do referencial teórico.  

No que diz respeito ao alinhamento desses relacionamentos aos pressupostos 

da gestão da cadeia de suprimento, percebe-se que, dos diversos construtos 

associados às relações comprador-fornecedor que caracterizam o SCM, conforme 

exposto no tópico 2.4 do referencial teórico, observam-se apenas a redução da base 

de fornecimento e a manutenção de relacionamentos de longo prazo.  

5.2.4 Relações das empresas com o Governo 

Esse tópico tem como principal objetivo a avaliação da influência dessas 

relações no acesso a recursos e na obtenção de vantagem competitiva, que 

contribui para o atendimento do segundo objetivo específico do trabalho. 

Conforme ressaltado no tópico 5.1, a Têxtil1 é originária do estado de São 

Paulo, tendo iniciado suas atividades no Ceará em 1970. Atualmente a empresa 

mantém plantas industriais ativas apenas no Nordeste, nos estados do Ceará e do 
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Rio Grande do Norte (uma unidade). Já em São Paulo, estão localizados o escritório 

corporativo e uma central de distribuição da empresa. 

A decisão da empresa em concentrar sua produção em unidades produtivas 

localizadas no Nordeste deu-se por conta de dois fatores principais, a existência de 

incentivos fiscais e a preponderância, à época, no uso de matérias-primas 

importadas, com grande volume de algodão originário dos Estados Unidos: 

[...] pelo fato de no Nordeste girar principalmente pelo incentivo 
fiscal, certo? E naquela época a grande maioria do algodão 
vinha do exterior (Têxtil1Ent1, 2:4). 

Atualmente o cenário é diferente, já que a maioria do algodão consumido pela 

empresa é adquirida no mercado interno. Já os insumos químicos são 

preponderantemente originados de países asiáticos. 

A Têxtil1 mantém relacionamento com os governos estaduais e o governo 

federal, cujas relações são estabelecidas tanto de forma isolada, como em conjunto, 

através de entidades representativas do setor têxtil às quais a empresa é afiliada, 

especificamente os sindicatos industriais (Sinditêxtil-CE e SIFT-RN: Sindicato da 

Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral no Estado do Rio Grande do Norte) e a 

ABIT. Nesse tipo de relação através das entidades representativas, são discutidos e 

negociados interesses comuns das empresas do setor com um todo. Como exemplo, 

foi relatado a negociação, através do Sinditêxtil-CE, com o Governo do Ceará, para 

o aumento do incentivo relacionado à redução do ICMS, de 75% para 88%, ocorrida 

em 2008, bem como a negociação para a redução do ICMS que incide sobre o valor 

da compra de matérias-primas dentro do estado do Ceará, de 17% para 7%, 

igualando-se à alíquota que incide sobre o valor das matérias-primas compradas de 

outros estados. Esse fator favoreceu o aumento das vendas da empresa para 

empresas do setor de confecções localizadas no Ceará. 

No que diz respeito ao relacionamento da Têxtil1 com o Governo Federal, 

através da ABIT, o principal foco é a defesa dos interesses do setor têxtil frente à 

concorrência dos produtos importados, especialmente os chineses, assim como a 

tentativa de influenciar o governo nas negociações comerciais com os países que 

impõem algum tipo de barreira não tarifária aos produtos têxteis brasileiros: 

Essas negociações com o Governo Federal têm como principal 
foco a questão de medidas para evitar a entrada de produtos 
importados, principalmente chineses, que trazem impactos para 
o mercado interno. Outra questão importante que pode ser 
negociada com o Governo Federal é a tentativa de influenciar 



 261

os países que colocam barreiras ou cotas para os produtos 
brasileiros. Por exemplo, a Argentina era o nosso principal 
mercado para onde exportávamos, e essas vendas caíram 
muito por conta da imposição de cotas e outras barreiras. Coisa 
semelhante aconteceu com a Venezuela (Têxtil1Ent3, 4:9). 

As relações da Têxtil1 com o governo estadual também podem ser 

estabelecidas de forma isolada, nos casos em que o interesse da empresa é a 

renovação dos incentivos fiscais, por conta da finalização do prazo, ou de 

modernização/expansão da empresa, dentro da legislação vigente. 

Na empresa Têxtil2, os relacionamentos também ocorrem com dois níveis de 

governo, os governos estaduais, do Ceará e do Mato Grosso do Sul, e governo 

federal, embora tenham sido mais ressaltados os relacionamentos com os governos 

estaduais. Nesse caso, as relações ocorrem, predominantemente, de forma isolada, 

na busca por incentivos fiscais, concentrados na redução da alíquota paga do ICMS. 

Entretanto, um dos entrevistados da empresa relatou, assim como a empresa 

Têxtil1, a negociação realizada há poucos anos, com o Governo do Ceará, através 

do Sinditêxtil-CE, no sentido de igualar a alíquota incidente sobre a compra de 

matéria-prima no próprio estado, por parte das empresas que utilizam os produtos 

fabricados pela Têxtil1 e pela Têxtil2 como insumos, àquela incidente sobre a 

compra em outros estados, que teve reflexo positivo nas vendas da empresa para 

seus clientes fabricantes de tecidos e malhas localizados no Ceará: 

[...] o que acontecia, a gente tinha que vender aqui na área 
interna ICMS 17% e os clientes que vinham comprar que 
vinham de fora, ICMS 7%, a produção era em São Paulo e 
Santa Catarina, então isso aí gerava uma distorção; o pleito da 
industria de têxtil foi lutar junto à SEFAZ e ao Governo do 
Estado, pra rever essa tarifa. Então, além de ser revista, foi 
alterado em outro aspecto, o ICMS local passou a ser 7% pra 
ficar igual ao de lá, deixou de ser 17%, só que dependendo de 
alguns negócios você pode faturar a 17% e também ele criou a 
figura da Substituição Tributária, onde a maioria que compra o 
fio a 7%, já vende a malha ou o tecido, já vende com o ICMS 
substituído, ou seja, daí pra frente a cadeia não recolhe mais 
nada (Têxtil2Ent2, 17:21).   

O relacionamento com o Governo do Ceará é mantido para a renovação 

periódica, que deve ocorrer a cada seis meses, do incentivo fornecido para o setor 

têxtil como um todo, de redução de 88% da alíquota do ICMS. Para a manutenção 

desse incentivo específico, que torna o setor têxtil privilegiado em relação a outros 

setores industriais do Ceará, a empresa não pode ter qualquer pendência com o 

governo, tais como dívidas ou autos de infração. O benefício padrão, de isenção de 
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até 75% do ICMS, mantém-se por um prazo maior, em média dez anos, não 

exigindo um relacionamento mais estreito. É importante ressaltar que, afora a 

concessão do maior benefício para as empresas do setor têxtil, o conjunto de 

incentivos obedece a uma política do Governo do Estado do Ceará de atração de 

investimentos industriais, contemplando os mesmos aspectos relatados na 

apresentação dos resultados das empresas do setor de calçados, entre os quais se 

destaca o maior fomento a empreendimentos industriais que se localizem em 

municípios mais distantes da Região Metropolitana de Fortaleza e situados no Semi-

Árido. 

O maior destaque dado à Têxtil2 no que tange aos seus relacionamentos com 

os governos estaduais foi sua relação com o governo do Mato Grosso, estado no 

qual a empresa está implantando uma unidade fabril, conforme destacado nos 

tópicos 5.2.1 e 5.2.2. Já durante a fase de pré-operação dessa planta, a empresa foi 

beneficiada com a isenção total de ICMS na aquisição de matéria-prima dentro do 

próprio estado que, não por acaso, é o maior produtor brasileiro de algodão. Esse 

benefício também é disponibilizado pelo governo do Ceará, entretanto, não há como 

as empresas do setor têxtil utilizarem o mesmo, já que a produção de matérias-

primas utilizadas pelo setor têxtil neste estado é incipiente, embora o Ceará tenha 

sido no passado um grande produtor de algodão.  

Nessa fase pré-operacional, a Têxtil2 pode remeter o algodão comprado no 

Mato Grosso para ser processado no Ceará, considerando-se como limite o volume 

de produção previsto para a planta que funcionará lá, depois voltar como produto 

acabado e ser vendido sem pagamento de ICMS, alíquota zero. Esse foi um dos 

grandes atrativos para a implantação dessa unidade produtiva da empresa naquele 

estado. 

As duas empresas também relataram a existência de relações isoladas com o 

Governo Federal, especificamente com a SUDENE, para a obtenção de incentivos 

fiscais relacionados ao IRPJ. Pelo fato de o referido órgão tratar-se de uma 

instituição de fomento, essas relações serão exploradas com maior profundidade no 

tópico seguinte. 

    Sobre as relações das empresas do setor têxtil com o governo, investigou-se 

também a percepção destas em relação à contribuição desses relacionamentos para 

a obtenção de vantagem competitiva sobre os concorrentes. Com relação a essa 

questão, convém ressaltar que as duas empresas atuam no mercado oferecendo 
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produtos diferentes, já que a Têxtil1 tem como principais produtos os tecidos planos 

(denim e brim), enquanto que a na Têxtil2 os produtos finais são os fios têxteis de 

diversos tipos. Ademais, enquanto que a Têxtil2 é uma empresa originária do Ceará, 

a Têxtil1 iniciou sua atuação no setor no estado de São Paulo, embora hoje suas 

plantas fabris ativas sejam restritas aos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. 

Apesar das diferenças supracitadas, as duas empresas apresentam uma 

percepção semelhante acerca da contribuição das relações com o governo do Ceará 

e com o governo federal para a obtenção de vantagem competitiva. Nos dois casos, 

entende-se que essas relações, que dão acesso às empresas aos incentivos fiscais, 

já tiveram uma importância maior, embora ainda possuam um papel importante. Os 

incentivos fiscais ajudam ao atingimento do equilíbrio das condições de competição 

das empresas, que atuam preponderantemente no mercado interno, em relação aos 

concorrentes, já que, atualmente, o estado do Ceará, para o setor têxtil, apresenta 

desvantagens locacionais em relação aos estados do Sul, Sudeste e Centro Oeste, 

por conta, principalmente, da distância em relação aos fornecedores da principal 

matéria-prima (algodão), bem como dos principais clientes que adquirem fios e 

tecidos. Além disso, os concorrentes que também estão localizados no Nordeste 

geralmente têm acesso aos mesmos incentivos: 

Eu acho que essa questão dos incentivos já teve mais 
importância, principalmente porque vários estados brasileiros 
oferecem condições semelhantes para empresas que se 
estabelecem lá [...] (Têxtil1Ent3, 4:11). 

Esses benefícios eles são necessários, principalmente para as 
empresas que estão no Estado do Ceará, porque hoje nós 
estamos distantes do produtor, da sua matéria-prima e estamos 
distantes do mercado consumidor que é o Sul e Sudeste. 
Então, hoje uma empresa de um Estado do Nordeste, ela tem 
uma desvantagem competitiva imensa em relação às empresas 
que estão mais para o Sul (Têxtil2Ent3, 18:14). 

No caso da empresa Têxtil2, houve uma avaliação diferente em relação ao 

relacionamento da empresa com o governo de Mato Grosso, no qual os incentivos 

fiscais somam-se a outros fatores, especialmente a localização mais próxima em 

relação a fornecedores e clientes, para contribuir de forma mais efetiva para a 

obtenção de vantagens da empresa em relação aos concorrentes, especialmente 

àqueles cujas unidades produtivas estão restritas ao Nordeste. 

Observa-se que o principal recurso que as empresas têm acesso ao se 

relacionarem com o Governo, principalmente os governos estaduais, é o incentivo 

fiscal, baseado na redução da alíquota do ICMS e, no caso da Têxtil2, a isenção 
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total de ICMS sobre a compra de matérias-primas no estado do Mato Grosso. 

Considerando o incentivo fiscal como um recurso, de acordo com os argumentos 

apresentados no tópico 2.5, torna-se relevante avaliar suas características a partir do 

modelo VRIO, para verificar sua possível contribuição para a vantagem competitiva: 

(1) trata-se de um recurso valioso, já que traz ganhos financeiros importantes para a 

manutenção da posição competitiva das empresas; (2) não é raro, já que várias 

empresas do setor têxtil possuem incentivos semelhantes àqueles obtidos pelas 

duas empresas, pelo fato de possuírem instalações produtivas no Nordeste; (3) não 

é difícil de imitar (a obtenção do recurso), pois, teoricamente, qualquer empresa do 

setor têxtil que se enquadre nas características exigidas pelos governos, ao se 

instalar no Nordeste, pode pleitear incentivos fiscais; (4) as empresas estão 

preparadas para buscar e utilizar os incentivos.  

Considerando-se o exposto, pode-se concluir que os incentivos fiscais têm 

como consequência uma paridade competitiva das duas empresas em relação aos 

seus concorrentes em geral. No caso específico da Têxtil2, o fato de a empresa 

estar em vias de possuir uma planta fabril no Mato Grosso, o que, de certa forma, 

ainda é raro no setor, faz com que a mesma tenha uma vantagem competitiva 

temporária em relação aos seus concorrentes que não possuem instalações 

produtivas naquele estado, ou em estados que ofereçam as mesmas condições 

competitivas, o que perdurará até que estes as tenham. 

5.2.5 Relações das empresas com Instituições de Fomento 

Conforme previsto no modelo de análise exposto no referencial teórico, 

procedeu-se a análise das relações das empresas com instituições de fomento que, 

juntamente com o governo em seus diversos níveis, foram os componentes do 

Ambiente Institucional investigados, no intuito de avaliar a influência dessas relações 

no acesso a recursos e na obtenção de vantagem competitiva. 

Para ambas as empresas, os relacionamentos com uma instituição de fomento 

foram relatados como relevantes, a SUDENE, para a obtenção da redução de 75% 

do montante a ser pago do IRPJ, pelo fato de as empresas implantarem instalações 

produtivas no Nordeste, ou fazerem projetos de modernização das instalações 

existentes na Região: 

Hoje a relação com a SUDENE tem a ver apenas com a 
questão do incentivo do imposto de renda, que é a redução do 
imposto de renda, de 75% (Têxtil1Ent3, 4:13). 
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Temos projeto com a SUDENE, já encerrou em 2009 né [...] A 
partir de agora, 2010, a gente está pleiteando a redução, que é 
de setenta e cinco por cento. [...] Redução de IRPJ 
(Têxtil2Ent3, 18:7). 

No que diz respeito à relação das empresas com os bancos, apenas uma 

delas, a Têxtil1, considera como relevante o seu relacionamento com essas 

instituições, especialmente com o Banco do Nordeste e o BNDES, sendo que nas 

relações com o BNDES a empresa possui certo diferencial em comparação com 

outras empresas do setor, já que consegue se relacionar com esta instituição 

financeira sem a necessidade de agentes intermediários. Na visão da empresa, esse 

diferencial faz com que as condições oferecidas pelo BNDES equiparem-se às 

condições do Banco do Nordeste, aumentando os canais possíveis de obtenção de 

financiamentos a taxas atrativas. 

Já a empresa Têxtil2, com a crise cambial ocorrida no Brasil no final de 2002, 

teve de suspender seus relacionamentos com os bancos a partir daquele período, 

pois passou por diversos problemas financeiros: 

Hoje tá parado, porque assim, nós tivemos em 2002, no 
período eleitoral do Lula, ali o Lula lá, que o dólar chegou a 
quase quatro reais e o risco Brasil subiu e foi a 2400 pontos, ali 
a gente teve um problema financeiro onde ela foi sendo 
obrigada a entrar na justiça contra os bancos (Têxtil2Ent2, 
17:24). 

A empresa, por possuir várias dívidas lastreadas em dólar, tomou a decisão de 

suspender o pagamento aos bancos e entrar na justiça, questionando os grandes 

aumentos dos contratos. A partir de então, a Têxtil2 teve de se adequar à operação 

totalmente baseada em recursos próprios. Desse modo, desde o ocorrido até o 

momento, a relação da empresa com os bancos não contribui para o seu 

desempenho, já que não houve a captação de recursos financeiros junto a essas 

instituições. Outras empresas do setor têxtil e também de outros setores agiram de 

forma semelhante, especialmente nos financiamentos contratados junto aos bancos 

públicos, tais como o Banco do Nordeste e o BNDES. Depois de vários anos, a 

empresa voltou a operar com bancos, embora com várias restrições e com 

finalidades específicas. Na avaliação dos entrevistados da Têxtil2, caso houvesse a 

possibilidade de a empresa acessar recursos financeiros dos bancos públicos 

supracitados, poderia haver vantagens associadas a esses relacionamentos: 

Sem dúvida que se você tiver condição de conseguir, se você 
conseguir operações, mesmo você tendo o dinheiro, é melhor 
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você procurar o BNDES ou BNB, porque é um dinheiro 
subsidiado, não se compara às taxas internacionais, mas 
comparado com o custo de oportunidade SELIC e CDI não se 
compara. É melhor você aplicar no Mercado Financeiro CDB e 
tomar um recurso do BNDES e aplicar no CDB. Então, sem 
dúvida, quem tiver acesso a essas linhas tem um diferencial, 
porque o custo pro brasileiro é muito caro. Então assim, talvez 
se  a gente tivesse esse recurso disponível, talvez já estivesse 
numa situação melhor [...] (Têxtil2Ent2, 17:29). 

Por outro lado, o fato de a empresa ter ficado vários anos sem acesso aos 

recursos financeiros disponibilizados pelos bancos, tornou-se uma oportunidade 

para o aprendizado relacionado a uma melhor gestão financeira, constituindo uma 

reconfiguração de seus recursos, capacidades e habilidades, mudança esta que 

será melhor explorada no tópico seguinte: 

Aprendeu, assim, a ênfase das financeiras daquela época era 
de mercado total, era só chegar à linha financeira; como eu te 
falei, incorporou todo o planejamento e orçamento, os custos 
de orçamento na verdade, acabou voltando a visão para dentro 
da empresa, finalizando o custo com o produto, antes não 
fosse, utilizando uma visão mais comercial, mais analítica e 
não tão contábil, ficando mais próximo do que a gente pratica 
hoje, informação de preço bem mais dinâmica (Têxtil2Ent2, 
17:30). 

Em linhas gerais, as empresas avaliam que suas relações com as instituições 

de fomento, que dão acesso às mesmas aos recursos financeiros ou a incentivos 

fiscais, seja os relacionamentos com a SUDENE (ambas as empresas na busca por 

incentivos fiscais), ou os relacionamentos com os bancos (Têxtil1), levam a uma 

situação de paridade competitiva com seus principais concorrentes, estejam eles 

localizados no Nordeste ou em outras regiões do país: 

Então, eu não vejo que essas relações com os bancos trazem 
nem vantagem nem desvantagem competitiva, considerando o 
mercado interno, por que todos têm acesso, desde que tenham 
garantias e credibilidade (Têxtil1Ent3, 4:14). 

Observa-se que, pelo fato de a empresa Têxtil1 exportar apenas uma pequena 

parcela de sua produção (cerca de 13%), bem como a Têxtil2 vender toda a sua 

produção no mercado interno, ambas as empresas consideram como concorrentes 

apenas as empresas que vendem produtos semelhantes no território brasileiro. 

Nessa situação, aquelas empresas que não estão no Nordeste, embora não tenham 

acesso a recursos do Banco do Nordeste e da SUDENE, possuem outras vantagens 

locacionais, conforme citado no tópico 5.2.4, que compensam o não acesso a 

recursos financeiros subsidiados e aos incentivos fiscais relacionados à redução do 
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IRPJ. Ademais, mesmo as empresas não localizadas no Nordeste podem ter acesso 

aos recursos do BNDES, desde que satisfaçam aos requisitos exigidos, recursos 

estes que, quando são acessados sem intermediários, equiparam-se aos recursos 

disponibilizados pelo Banco do Nordeste. 

Para fins de simplificação da análise, a redução de 75% do montante a ser 

pago do IRPJ, que é um incentivo fiscal, será considerado um recurso financeiro 

obtido a partir do relacionamento das empresas com a SUDENE. Avaliando-se as 

características dos recursos financeiros obtidos pelas empresas através de suas 

relações com as instituições de fomento, a partir do modelo VRIO, para verificar sua 

possível contribuição para a vantagem competitiva, observa-se que: (1) trata-se de 

um recurso valioso, já que permite às empresas a realização de investimentos 

compatíveis com suas necessidades de manutenção de suas posições competitivas; 

(2) não é raro, já que várias empresas do setor têxtil podem obtê-los, especialmente 

as que estão localizadas no Nordeste; (3) não é difícil de imitar (a obtenção do 

recurso), pois, teoricamente, qualquer empresa do setor têxtil que se enquadre nas 

características exigidas pelas instituições de fomento, pode pleitear a obtenção dos 

recursos; (4) as empresas estão preparadas para buscar e utilizar os recursos 

financeiros.  

Considerando-se o exposto, pode-se concluir que os recursos financeiros, 

obtidos pelas empresas nos seus relacionamentos com as instituições de fomento, 

têm como consequência uma paridade competitiva das duas empresas em relação 

aos seus concorrentes em geral.  

5.2.6 Fontes de obtenção de vantagem competitiva 

Do mesmo modo que foi feito com as empresas do setor de calçados, buscou-

se a descoberta de outras possíveis explicações para a obtenção de vantagem ou 

desvantagem competitiva por parte das organizações pesquisadas, além dos 

relacionamentos estabelecidos na cadeia de suprimento, conforme preconiza o 

terceiro objetivo específico dessa tese. Assim sendo, questionaram-se alguns dos 

entrevistados acerca de suas percepções relacionadas à obtenção (ou não) de 

vantagem competitiva pelas empresas do setor têxtil das quais fazem parte. 

Do ponto de vista da empresa Têxtil1, além das questões ligadas ao 

relacionamento com os fornecedores, três aspectos principais contribuem para que a 

empresa obtenha vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes: (1) a 
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grande escala de produção da empresa que, de certa forma, tem impacto no modo 

como a empresa relaciona-se com seus fornecedores, cuja principal vantagem 

associada é a obtenção de insumos a preços menores, tendo como consequência 

menores custos de produção; (2) a capacidade de desenvolvimento de produtos 

possuída pela empresa, o que permite à mesma disponibilizar produtos 

diferenciados aos seus clientes e; (3) as estratégias de marketing utilizadas, focadas 

na apresentação aos clientes de diversas possibilidades de aplicações dos produtos 

fabricados pela empresa. Alguns trechos das entrevistas destacam os aspectos 

supracitados: 

[...] Veja bem, nesse nosso negócio escala faz a diferença, 
então, como eu já falei aqui, mais de uma vez, né? Escala faz a 
diferença e escala atrai preços mais competitivos e preços mais 
competitivos, na aquisição de matérias-primas e de serviços, é 
claro, vão melhorar, vão trazer uma competitividade melhor pro 
negócio (Têxtil1Ent2, 3:76). 

Do ponto de vista interno, acho que a capacidade que estamos 
criando no desenvolvimento de produtos tem sido fundamental 
para a obtenção de vantagem competitiva frente aos 
concorrentes, assim como nossa capacidade de marketing. 
Criamos mostruários de peças confeccionadas com o uso de 
nossos tecidos e apresentamos aos clientes, ou seja, estamos 
desenvolvendo idéias para os nossos clientes aplicarem os 
nossos produtos (Têxtil1Ent3, 4:18). 

A empresa Têxtil2 também considera a sua capacidade de inovação, ligada ao 

desenvolvimento de novos produtos, como um dos fatores que contribuem para a 

obtenção de vantagem competitiva frente aos concorrentes, permitindo à empresa 

que ofereça uma grande diversidade de produtos aos seus clientes. No seu ramo de 

atuação, de produção de fios têxteis, a Têxtil2 destaca-se por oferecer uma linha de 

cerca de oitenta tipos diferentes de fios, considerando-se os produtos fabricados 

pela empresa e aqueles importados pela trade do grupo. Ademais, foram 

destacados também a tecnologia de ponta utilizada no processo produtivo da 

empresa, bem como o fato de a empresa buscar sempre melhorias nos seus 

produtos, nos seus processos e na sua gestão antes que seus concorrentes o 

façam, caracterizando, também, a inovação como algo fortemente presente em suas 

ações: 

Eu acho que o que hoje a [Têxtil2] tem de competitiva é essa 
gama de produtos que formam esse mix, que eu acho que 
ninguém tem no Brasil e ninguém tem na América Latina. Você 
pode fazer tudo que a [Têxtil2] faz, pode, só que traz de fora, 
aqui na indústria nacional você não consegue uma empresa 
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que tenha em volume, em diversidade, o mix de produtos que a 
[Têxtil2] tem (Têxtil2Ent4. 19:36). 

Eu acho que...vamos falar do internamente da [Têxtil2]? A 
[Têxtil2] tem uma equipe técnica muito boa, ela tem tecnologia 
de ponta [...] de processo...que, de fato, os outros não tem. 
Isso faz com que agente deslanche mais rápido, com que 
agente seja mais flexível, e agente seja mais competitivo de 
fato [...] (Têxtil2Ent1, 16:80). 

Cada um dos aspectos citados pelas empresas como influenciadores da 

obtenção de vantagem competitiva podem ser analisados à luz do referencial 

teórico. O aspecto comum às duas empresas é a capacidade de desenvolvimento de 

novos produtos, ou inovação de produtos, que permite a diferenciação em relação 

aos concorrentes e a oferta de uma maior diversidade (mix) de produtos por parte 

das empresas, contemplando produtos que se afastem das características das 

commodities e, ao mesmo tempo, estejam alinhados às tendências da moda. Com 

relação a esse aspecto, a Escola Austríaca, conforme explicitado no tópico 2.1.2, 

considera a firma como uma entidade na qual a história e as características 

individuais tornam muito difícil a imitação perfeita pelos concorrentes, especialmente 

quando esta se baseia em estratégias de inovação permanente. Assim sendo, a 

adoção de estratégias de inovação permanente de produtos pelas duas empresas 

contribui para que ambas possuam vantagem competitiva sobre os concorrentes. 

No caso específico da empresa Têxtil2, a adoção da estratégia de inovação 

permanente faz parte de um processo mais amplo, no qual, a partir da influência de 

um conjunto de fatores externos, a empresa buscou uma mudança de 

posicionamento, através da reconfiguração de seus recursos, capacidades e 

habilidades, conforme pressupõe a teoria das capacidades dinâmicas, cujos 

principais pressupostos foram relatados o no tópico 2.1.2.2 do referencial teórico, 

com o propósito de se preparar para enfrentar os aspectos negativos ligados ao 

novo cenário econômico enfrentado pela empresa nos últimos anos, entre os quais 

podem ser destacados a cotação do dólar, a eliminação das cotas de importação 

dos produtos têxteis e, consequentemente, a maior exposição à concorrência dos 

chineses.  

A Têxtil2 tem procurado se diferenciar dos concorrentes, saindo na frente na 

adoção de novas tecnologias, no lançamento de novos produtos e, até mesmo, na 

ação em determinadas frentes, tais como na compra de energia no mercado livre. 

Desse modo, pode-se afirmar que a empresa tem agido como um first mover ou uma 
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empresa pioneira que, embora seja passível de imitação em algumas situações, 

aproveita as vantagens competitivas temporárias de sair na frente dos concorrentes, 

conforme ressaltado no tópico 2.5.1. Os próprios entrevistados percebem que a 

atuação pioneira da empresa garante uma vantagem apenas temporária, pois existe 

a possibilidade de imitação por parte dos concorrentes: 

Não é que é difícil de imitar, é que isso requer algum tempo, a 
[Têxtil2] fez isso porque ela já tem 30 anos de exportação, 
porque isso requer tempo e o nosso tamanho também, ter 
unidades separadas, unidades onde você pode se especializar 
em uma coisa, isso requer tamanho, requer um investimento, 
não é uma mudança fácil, não tenha nem dúvida. A [Têxtil2] fez 
e se deu bem, tudo que se cria se copia, claro que se imita, 
mas quando a gente entrou no mercado livre, durante um ano e 
meio a gente teve a vantagem de ter o custo de energia 
estritamente inferior ao nosso concorrente, durou pouco, só 
durou um ano e meio, mas durante esse ano e meio a gente se 
fortaleceu e pode fazer outras coisas. A gente hoje está 
competitivo nisso, a gente vai começar a oferecer fio tinto no 
mercado, demora muito se quiser fazer? Não, mas quem quiser 
fazer vai fazer depois de mim, quer dizer vai ser um seguidor 
isso que é importante (Têxtil2Ent4, 19:37). 

Com relação à escala de produção, um dos fatores destacados pela Têxtil1 

como relevante para a obtenção de vantagem competitiva, está relacionado às 

economias de escala que, conforme destacado no tópico 2.1.1.1, permitem às 

empresas que as possuem obter vantagens de custo em relação aos concorrentes 

de menor tamanho (PORTER, 1991; BARNEY; HESTERLY, 1997). A título de 

exemplo, a Têxtil1 consegue comprar filamentos de poliéster de um fornecedor 

asiático a um custo menor do que o oferecido no Brasil para empresas de menor 

porte. 

Por fim, os outros dois aspectos citados pelas empresas, as estratégias de 

marketing utilizadas pela Têxtil1 e a tecnologia de ponta utilizada pela Têxtil2, 

constituem recursos, capacidades e habilidades utilizadas pelas empresas na busca 

por diferenciação dos principais concorrentes. Avaliando-se as características 

desses recursos capacidades e habilidades, conforme relatado nas entrevistas, 

percebe-se que estes podem prover vantagens competitivas apenas temporárias, 

algumas de difícil mensuração (especialmente as relacionadas com as estratégias 

de marketing), já que, embora sejam valiosos, não necessariamente são raros e, 

principalmente, não são difíceis de imitar. 

Um último comentário a ser feito em relação às fontes de obtenção de 

vantagem competitiva por parte das empresas do setor têxtil é que, diferentemente 
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do que foi observado nas empresas do setor de calçados, os aspectos relacionados 

à localização das plantas industriais das empresas no Ceará, derivados dos 

relacionamentos destas com o governo e as instituições de fomento, não foram 

considerados como relevantes para a obtenção de vantagem competitiva, mas sim 

para que as empresas tenham uma situação de paridade competitiva com seus 

principais concorrentes. 

5.3 CODIFICAÇÃO ANALÍTICA DOS CASOS DA INDÚSTRIA TÊXTIL 

Nesse tópico os dados coletados nas empresas pesquisadas do setor têxtil são 

analisados à luz do método das comparações constantes, conforme detalhado 

previamente no capítulo de metodologia. Foram utilizadas as quatro categorias-

chaves previamente definidas: (1) Características do relacionamento com os 

fornecedores; (2) Relações das empresas com o Governo; (3) Relações das 

empresas com as Instituições de Fomento e; (4) Fontes de obtenção de vantagem 

competitiva. 

Buscou-se trabalhar com as propriedades e dimensões definidas para cada 

categoria, a partir do referencial teórico e, também, utilizando-se elementos que 

emergiram dos dados durante a análise, caso houvesse alguma ocorrência. Para 

cada propriedade, verificou-se o comportamento das dimensões nas diversas 

citações (quotes), conforme detalhado anteriormente. A partir da emersão de grupos 

semelhantes de dimensões das propriedades em cada categoria, os mais 

representativos foram denominados manifestações das categorias, que permitiram a 

formatação dos esquemas gráficos que relacionam as categorias, propriedades e 

manifestações em cada nível de análise. Em todo o processo de análise, utilizou-se 

como ferramenta de apoio o software Atlas/ti. 

5.3.1 Características do relacionamento com os fornecedores 

Para essa categoria foram definidas as propriedades e dimensões 

apresentadas no quadro 5.2, as quais estão ligadas mais diretamente ao primeiro 

objetivo específico do trabalho. As propriedades foram definidas a partir dos diversos 

aspectos apresentados no tópico 5.2.2, que são fundamentais para que se possa 

caracterizar os relacionamentos, aspectos estes que estão contemplados no modelo 

de análise detalhado no tópico 2.6 do referencial teórico. Durante o processo de 

análise e consolidação das propriedades originalmente definidas a partir do 
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referencial teórico, observou-se que uma delas, a troca de conhecimentos, não 

apresentou consistência nos incidentes relatados e, portanto, foi descartada. 

Ademais, ao contrário do que ocorreu na análise das empresas do setor de 

calçados, não houve propriedades que emergiram dos dados para essa categoria. 

As dimensões representam as possíveis variações às quais poderão estar sujeitas 

as propriedades. 

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTE-
RÍSTICAS DO 
RELACIONA-
MENTO COM 
O FORNECE-

DOR 

 
Orientação quanto ao 

Prazo (ORPR) 

Tempo médio de 
manutenção do 
relacionamento com os 
fornecedores 

Curto (-): orientação de 
curto prazo 
Longo (+) orientação de 
longo prazo 

 

Quantidade de 
Fornecedores (QUAN) 

 
Número de fornecedores 
para cada tipo de produto 
ou serviço 

Pequena (-): poucos 
fornecedores para cada 
produto ou serviço 
adquirido 
Grande (+): muitos 
fornecedores para cada 
produto ou serviço 
adquirido 

Formalidade dos 
Contratos (CONT) 

Mecanismos de regulação 
das relações de compra e 
venda 

Baixa (-): ausência de 
contratos formais 
Alta (+): presença de 
contratos formais 

 
Investimentos 

Específicos para a 
Relação (INVT) 

Investimentos duráveis em 
ativos que são realizados 
em apoio a transações 
particulares, sem valor 
para usos alternativos 
(WILLIAMSON, 1989)  

Baixo (-): ausência de 
investimentos específicos 
para a relação; 
Alto (+): presença de 
investimentos específicos 
para a relação 

 
 

Troca de Informações 
(TINF) 

Avaliação dos tipos de 
informações trocadas e 
sua importância para o 
relacionamento 

Pequena (-): quando há 
pouca ou nenhuma troca 
de informações 
Grande (+): quando há 
intensa e frequente troca 
de informações 

Quadro 5.2 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria características do relacionamento 
com o fornecedor das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 

As comparações constantes realizadas entre os incidentes obtidos nas 

entrevistas transcritas revelaram comportamentos semelhantes das cinco 

propriedades ao longo de suas dimensões. Esses comportamentos semelhantes 

foram associados a um mesmo código. Um código cuja ocorrência foi consistente e 

repetida ao longo das transcrições das entrevistas levou à consideração de que o 

mesmo se tratava de uma manifestação, sendo que cada manifestação pode estar 

relacionada com mais de uma propriedade. No total foram identificadas cinco 

manifestações da categoria características do relacionamento com o fornecedor nos 

dados coletados através das entrevistas, as quais são apresentadas, no quadro 5.3, 
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que indica, também, o comportamento das dimensões (+/-) das propriedades em 

cada manifestação. 

MANIFESTAÇÕES DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
ORPR QUAN CONT INVS TINF 

Ausência de investimentos 
específicos 

   -  

Relacionamento de longo 
prazo 

+ +,-    

Quantidade média de 
fornecedores por item 

 +,-    

Informações sobre 
tendências do mercado 

+    + 

Contrato formal + +,- +   

Quadro 5.3 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria características do 
relacionamento com o fornecedor das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 

A lógica para a determinação das manifestações mais consistentes foi a 

mesma utilizada na determinação das manifestações da categoria “características do 

relacionamento com o fornecedor” para o setor de calçados, conforme explicitado no 

tópico 4.3.1. 

A manifestação denominada ausência de investimentos específicos predomina 

nas relações das empresas do setor têxtil com seus fornecedores de matérias-

primas e seus prestadores de serviço logístico. A única ocorrência de investimentos 

específicos das relações identificada foi a instalação, por parte da empresa Têxtil2, 

de uma planta fabril no estado do Mato Grosso, que terá como consequência uma 

maior proximidade em relação às fontes de suprimento de algodão, bem como uma 

maior proximidade em relação aos principais mercados consumidores da empresa. A 

ausência predominante de investimentos específicos é um dos fatores que dificulta a 

mensuração de ganhos relacionais.  

O relacionamento de longo prazo constitui uma manifestação de todas as 

relações das empresas com os fornecedores de matérias-primas e prestadores de 

serviços logísticos, já que há uma intenção das empresas em estabelecer 

relacionamentos de longo prazo com esses fornecedores. Entretanto, ocorre um 

constante monitoramento de oportunidades de curto prazo para a aquisição de 

materiais e serviços. Esse relacionamento de longo prazo dá-se com poucos 

fornecedores de insumos químicos, mas com uma quantidade relativamente grande 

de fornecedores de algodão (embora através de poucos intermediários) e de 

serviços logísticos, levando à consideração de que a quantidade de fornecedores 
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não é pequena, nem grande, a qual é representada pela manifestação denominada 

quantidade média (+,-) de fornecedores por item.  

A troca de informações frequente sobre tendências de mercado é bastante 

comum entre as empresas e seus fornecedores, bem como com os intermediários 

(corretores e traders), apresentando-se como algo fundamental para a continuidade 

dos negócios e estratégico para as empresas. A valorização por parte das empresas 

da troca de informações sobre tendências do mercado influencia a busca destas em 

manter relacionamentos mais duradouros com seus fornecedores. Por fim, 

predomina nas relações das empresas com os fornecedores de algodão, principal 

insumo utilizado, o uso de contratos formais para governar as transações, assim 

como no relacionamento da Têxtil1 com seus prestadores de serviço logístico. Cabe 

destacar, entretanto, que nos demais relacionamentos investigados não são 

utilizados contratos formais.  

As propriedades da categoria características do relacionamento com o 

fornecedor, suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações são apresentados na figura 5.5. 

é propriedade de

é propriedade de
isa

é propriedade de

isa

isa

isa

=>

é propriedade de

é propriedade de

=>

isa

C: Características
do Relacionamento
com o Fornecedor
{0-6}

P: Formalidade do
contrato {0-2}

P: Investimentos
específicos para a
relação {0-3}

P: Orientação do
relacionamento
quanto ao prazo
{0-4}

P: Quantidade de
fornecedores {0-7}

P: Troca de
informações {0-4}

M: Poucos
fornecedores por
item {4-1}

M: Quantidade
média de
fornecedores por
item {6-3}

M: Muitos
fornecedores {4-1}

M: Contrato formal
{6-3}

M: Ausência de
investimentos
específicos {5-1}

M: Informações
sobre tendências do
mercado {7-2}

2:8

16:5

16:60

20:37

16:58

3:54

19:23

M: Relacionamento
de longo prazo {8-1}

2:36

16:45

 

Figura 5.5 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria características do relacionamento com o fornecedor das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 
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Observando-se a figura 5.5, pode-se fazer alguns comentários adicionais. 

Apesar de as empresas buscarem a manutenção de relacionamentos duradouros 

com seus fornecedores, necessitam da utilização de contratos formais nas 

transações de compra da principal matéria-prima, que é o algodão, por conta das 

características desse insumo e da lógica de funcionamento do mercado. O uso de 

contratos formais como mecanismo de governança é condizente com o cenário 

encontrado de ausência de investimentos específicos, o qual, por sua vez, dificulta a 

mensuração de ganhos relacionais. Os ganhos relatados são de natureza mais 

subjetiva, destacando-se a preferência dada pelos fornecedores para atender às 

empresas, em detrimento do atendimento aos seus concorrentes, nas situações em 

que a segmentação é necessária, tais como, por exemplo, a escassez de matéria-

prima. 

Ademais, percebe-se que as empresas procuram manter uma quantidade 

média de fornecedores por item, sejam de produtos ou serviços, estabelecendo 

relacionamentos de longo prazo com a maioria destes. Considerou-se uma 

quantidade média de fornecedores pelo fato de que, predominam relacionamentos 

com poucos fornecedores para a aquisição dos insumos químicos, mas, por outro 

lado, são muitos os fornecedores de algodão (embora as empresas transacionem 

com poucos intermediários – traders e corretores) e os prestadores de serviços 

logísticos. Assim sendo, a ocorrência de poucos fornecedores para alguns itens e de 

muitos fornecedores para outros itens, motivaram a consideração de que existe uma 

quantidade média de fornecedores.  

Não se observou o uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação 

voltadas à troca de informações de forma sistemática. Além das informações 

comerciais trocadas durante a negociação e o fechamento das transações, são 

compartilhadas informações estratégicas relativas às tendências de mercado de 

materiais e produtos do setor têxtil, que são consideradas fundamentais para o 

sucesso do negócio e para a manutenção dos relacionamentos. 

É importante ressaltar que as duas empresas pesquisadas do setor Têxtil 

concorrem com produtos diferentes voltados a clientes diferentes: a empresa Têxtil1 

fabrica tecidos planos (denim e brim), enquanto que a empresa Têxtil2 fabrica fios 

têxteis. Entretanto, pelo fato de a Têxtil1 adotar a estratégia de integração vertical a 

montante, já que a empresa produz os fios que necessita para a fabricação dos 
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tecidos, as duas empresas compram matérias-primas semelhantes e, para tal, 

estruturam seus relacionamentos com os fornecedores de maneira similar. 

As características dos relacionamentos das empresas com seus fornecedores 

permitem que se conclua que há a ocorrência dos três tipos de estruturas de 

governança introduzidos no tópico 2.3 do referencial teórico: (1) a estrutura de 

governança do tipo hierarquia é utilizada pela Têxtil1, já que a empresa fabrica os 

fios têxteis que servem de matéria-prima para a produção dos tecidos planos, ou 

seja, adota uma estratégia de integração vertical; (2) a estrutura de governança do 

tipo mercado predomina nas relações das empresas com os fornecedores de 

algodão, bem como no relacionamento da Têxtil1 com os prestadores de serviços 

logísticos, caracterizando o regime relacional arm’s lenght (mercado), conforme os 

pressupostos apresentados no tópico 2.3 do referencial teórico, pois se observa o 

uso de contratos formais para governar as relações e uma quantidade relativamente 

grande de fornecedores por item, sendo o preço o principal direcionador das 

negociações; (3) a estrutura de governança híbrida predomina nas relações das 

empresas com os fornecedores de insumos químicos, caracterizando o regime 

relacional quase-mercado, de acordo com os argumentos contidos no tópico 2.3 do 

referencial teórico, tendo em vista que não são utilizados contratos formais e há uma 

predominância de relacionamentos de longo prazo com poucos fornecedores, 

entretanto, não foi observada a realização de investimentos específicos associados 

aos relacionamentos.  

Além das questões relacionadas aos tipos de estruturas de governança e aos 

regimes relacionais presentes, ressalta-se, também, que foram observadas poucas 

características que configuram a ocorrência dos pressupostos da gestão da cadeia 

de suprimento, conforme relatado no tópico 2.4 do referencial teórico, já que, dos 

cinco construtos que sinalizam a aplicação do SCM nas relações comprador-

fornecedor, apenas dois deles apresentaram-se de forma mais consistente: redução 

da base de fornecimento e fluxos de comunicação (troca de informações sobre 

tendências do mercado) nos dois sentidos entre compradores e fornecedores. Por 

fim, considerando-se os aspectos associados à obtenção de vantagem competitiva 

relacional, de acordo com os pressupostos da visão relacional (ver tópico 2.5.2 do 

referencial teórico), pode-se afirmar que as características supracitadas contribuem 

pouco para a obtenção de vantagem competitiva por parte das empresas 
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pesquisadas, a qual está associada de forma mais relevante a outras fontes, 

conforme será relatado no tópico 5.3.4. 

A caracterização estabelecida contempla o atendimento ao primeiro objetivo 

específico dessa tese, propiciado pela utilização do modelo de análise detalhado no 

tópico 2.6 do referencial teórico. A partir dessas considerações, pode-se fazer a 

seguinte afirmação: 

A5: Nas relações das empresas pesquisadas do setor têxtil com seus 

fornecedores há a predominância dos regimes arm’s lenght (mercado) e 

quase-mercado, sendo aplicados apenas alguns pressupostos da gestão da 

cadeia de suprimento, o que contribui pouco para a obtenção de vantagem 

competitiva relacional. 

5.3.2 Relações das empresas com o Governo 

Para a categoria-chave relações da empresa com o Governo, cuja análise 

atende parcialmente ao segundo objetivo específico do trabalho, foram definidas as 

propriedades e dimensões apresentadas no quadro 5.4. As propriedades buscam 

contemplar todas as características necessárias à avaliação das relações das 

empresas com o Governo, considerando-se os objetivos estabelecidos. Já as 

dimensões representam as possíveis variações às quais as propriedades poderão 

estar sujeitas. 

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 
 
 
 
 

RELAÇÕES 
DA 

EMPRESA 
COM O 

GOVERNO 

 
Objetivos das 

relações (OBRL) 

Diferentes objetivos da 
empresa ao se relacionar com 
o Governo 

Poucos (-): poucos 
objetivos diferentes 
Muitos (+): muitos objetivos 
diferentes 

 
Influência das 
relações na 

vantagem competitiva 
(IRVC) 

Percepção da empresa acerca 
da influência das relações com 
o Governo na obtenção de 
vantagem competitiva 

Baixa (-): baixa influência 
das relações na obtenção 
de vantagem competitiva 
Alta (+): alta influência das 
relações na obtenção de 
vantagem competitiva 

 
 
 

Forma de estabelecer 
a relação (FERL) 

Se a relação é estabelecida de 
forma isolada pela empresa ou 
em conjunto com outras 
empresas ou entidades 

Isolada (-): a empresa 
estabelece as relações 
individualmente 
Em conjunto (+): a 
empresa estabelece as 
relações em conjunto com 
outras empresas ou 
entidades 

Quadro 5.4 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria relações da empresa com o Governo 
das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 
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As comparações constantes realizadas entre os incidentes obtidos nas 

entrevistas transcritas, seguindo a lógica relatada no tópico 4.3.1, revelaram três 

manifestações mais consistentes das dimensões das propriedades da categoria. O 

quadro 5.5 apresenta as manifestações da categoria relações da empresa com o 

Governo nos dados coletados através das entrevistas. 

MANIFESTAÇÕES 
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
OBRL IRVC FERL 

Incentivos fiscais - +,- - 
Paridade competitiva  +,-  
Relações isoladas   - 

Quadro 5.5 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria relações da empresa com o 
Governo das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 

Em linhas gerais, as empresas buscam estabelecer relações com o Governo, 

principalmente nos níveis federal e estadual, para a obtenção e manutenção de 

incentivos fiscais, de variados tipos. Assim sendo, os objetivos do estabelecimento 

das relações são pouco variados, já que estão focados em incentivos fiscais. 

Ademais, esses incentivos têm pouca influência na obtenção de vantagem 

competitiva, pois levam a uma situação de paridade competitiva, tanto em relação 

aos concorrentes que também se localizam no Nordeste, como em relação aos que 

estão localizados em regiões mais próximas das principais fontes de matérias-

primas e dos principais mercados dos produtos. A manifestação da percepção das 

empresas acerca da influência das relações com o Governo na obtenção de 

vantagem competitiva, denominada paridade competitiva, mostra que, se, por um 

lado, as relações com o Governo não trazem diretamente vantagem competitiva, por 

outro lado, não expõem as empresas a situações de desvantagem competitiva, o 

que poderia acontecer caso não existissem os incentivos. Por fim, no que diz 

respeito à forma como as empresas estabelecem as relações com o Governo, 

prevaleceu a manifestação denominada relações isoladas, ou seja, na maior parte 

das situações, as empresas buscam a obtenção e manutenção dos incentivos, ao se 

relacionarem com o Governo, de forma isolada. Entretanto, houve algumas 

mudanças na legislação tributária do Ceará que favoreceram o setor têxtil como um 

todo, as quais foram fruto de pressões e negociações de entidades representativas 

das empresas com o Governo. 

As propriedades da categoria relações da empresa com o Governo, suas 

manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica (groundedness), 
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densidade teórica (density), bem como exemplos de cada uma das manifestações 

são apresentados na figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria relações da empresa com o Governo das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 

Observando-se a figura 5.6, pode-se fazer alguns comentários adicionais. A 

situação de paridade competitiva ocorre em relação aos concorrentes das empresas, 

os quais praticamente estão restritos ao mercado interno, tanto aqueles que também 

possuem instalações produtivas no Nordeste e, por conseguinte, podem pleitear os 

mesmos benefícios junto aos governos, quanto os que estão localizados em outras 

regiões, especialmente no Sul e Sudeste, que gozam de maior proximidade em 

relação às fontes de matérias-primas e aos principais mercados consumidores.  

As relações das empresas com o Governo ocorrem geralmente entre cada 

empresa e os órgãos de governo responsáveis pela concessão dos incentivos, de 

forma isolada e voltada para cada empreendimento específico. As relações 

estabelecidas de forma coletiva, através de entidades de classe, como a ABIT e o 

Sinditêxtil, são menos comuns e mais pontuais, para tratar de questões que sejam 

de interesse do setor como um todo. Recentemente, por exemplo, o Governo de 

Ceará atendeu a duas reivindicações do setor têxtil, diminuindo a alíquota de ICMS 

para empresas do setor que compram matéria-prima no próprio estado, bem como 

aumentando a isenção do ICMS de 75% para 88%, para empresas do setor que 

gozam de incentivos e satisfazem alguns critérios definidos.  

A partir das considerações supracitadas, pode-se fazer a seguinte afirmação: 
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A6: As relações das empresas pesquisadas do setor têxtil com o governo, que 

permitem o acesso a incentivos fiscais, levam as empresas a uma situação de 

paridade competitiva em relação aos seus concorrentes. 

5.3.3 Relações das empresas com Instituições de Fomento 

Para a categoria-chave relações das empresas com instituições de fomento 

foram definidas as propriedades e dimensões apresentadas no quadro 5.6, de forma 

semelhante à codificação analítica das empresas do setor de calçados. As 

propriedades buscam contemplar todas as características necessárias à avaliação 

das relações das empresas com as instituições de fomento, considerando-se os 

objetivos estabelecidos. Já as dimensões representam as possíveis variações às 

quais poderão estar sujeitas as propriedades. 

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 
 

RELAÇÕES DA 
EMPRESA 

COM 
INSTITUIÇÕES 
DE FOMENTO 

 
Objetivos das 

relações (OBRL) 

Diferentes objetivos da 
empresa ao se 
relacionar com as 
instituições de fomento 

Poucos (-): poucos 
objetivos diferentes 
Muitos (+): muitos 
objetivos diferentes 

 
Influência das 

relações na vantagem 
competitiva (IRVC) 

Percepção da empresa 
acerca da influência das 
relações com as 
instituições de fomento 
na obtenção de 
vantagem competitiva 

Baixa (-): baixa 
influência das relações 
na obtenção de 
vantagem competitiva 
Alta (+): alta influência 
das relações na 
obtenção de vantagem 
competitiva 

Quadro 5.6 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria relações da empresa com instituições 
de fomento das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 

As comparações constantes realizadas entre os incidentes obtidos nas 

entrevistas transcritas, seguindo a lógica relatada no tópico 4.3.1, revelaram duas 

manifestações mais consistentes das dimensões das propriedades da categoria. O 

quadro 5.7 apresenta as manifestações da categoria relações da empresa com 

instituições de fomento nos dados coletados através das entrevistas. 

MANIFESTAÇÕES 
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 

OBRL IRVC 
Incentivos fiscais - +,- 
Paridade competitiva  +,- 

Quadro 5.7 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria relações da empresa com 
instituições de fomento das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 
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Geralmente, as empresas buscam estabelecer relações com instituições de 

fomento com dois objetivos principais: obter incentivos fiscais, quando a relação 

envolve as empresas e a SUDENE, órgão do Governo Federal que tem a missão de 

fomentar o desenvolvimento do Nordeste, através de diversos instrumentos, entre os 

quais se destaca a isenção de 75% do valor a pagar de IRPJ para empresas que 

investem em projetos industriais na Região e; a obtenção de recursos financeiros, 

obviamente, junto aos bancos, para diferentes finalidades. Entretanto, pelo fato de a 

empresa Têxtil2 não ter acesso aos recursos financeiros dos bancos há muitos anos, 

a obtenção de recursos financeiros não constituiu uma manifestação consistente, 

diferentemente do que ocorreu com as empresas do setor de calçados. Assim 

sendo, considerou-se que a dimensão se configurou como poucos objetivos 

diferentes (sinal negativo).  

Na percepção das empresas, a obtenção de incentivos fiscais através do 

relacionamento com a SUDENE, e mesmo a obtenção de recursos financeiros junto 

aos bancos (no caso da Têxtil1), tem tido uma influência moderada na obtenção de 

vantagem competitiva, levando a uma situação de paridade competitiva em relação 

aos seus concorrentes. Dessa forma, a única manifestação da percepção das 

empresas acerca da influência das relações com as instituições de fomento na 

obtenção de vantagem competitiva foi denominada paridade competitiva, que 

apresenta uma influência moderada das relações na vantagem competitiva, pois não 

traz vantagem competitiva, mas, por outro lado, não expõe as empresas a uma 

situação de desvantagem competitiva.  

As propriedades da categoria relações da empresa com instituições de 

fomento, suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações são apresentados na figura 5.7. 
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Figura 5.7 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria relações da empresa com instituições de fomento das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 

Assim como ocorre nos relacionamentos com o governo, há uma situação de 

paridade competitiva em relação aos concorrentes em geral, a partir da obtenção de 

incentivos fiscais, que diminui as desvantagens locacionais das empresas 

associadas a outros fatores anteriormente comentados. A figura 5.7 ressalta que a 

obtenção de incentivos fiscais através de instituições de fomento está diretamente 

associada à SUDENE, que, apesar de constituir um órgão do governo federal, pode 

ser considerada uma instituição de fomento, já que seu principal objetivo é promover 

o desenvolvimento da Região Nordeste através de diversas ações e instrumentos, 

entre os quais estão os incentivos fiscais. 

A partir das considerações supracitadas, pode-se fazer a seguinte afirmação: 

A7: As relações das empresas pesquisadas do setor têxtil com as instituições 

de fomento, que permitem o acesso a incentivos fiscais, levam à situação de 

paridade competitiva em relação aos seus concorrentes em geral. 

5.3.4 Fontes de obtenção de vantagem competitiva 

Conforme explicitado no tópico 4.3.4, definiu-se como uma das categorias-

chaves dessa tese as fontes de obtenção de vantagem competitiva (para as 

empresas), de acordo com o que estabelece o terceiro objetivo específico do 

trabalho. 

No momento da definição das propriedades dessa categoria, partiu-se do 

referencial teórico e do modelo de análise para definir a primeira, denominada 
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relacionamento com os fornecedores, através da qual se poderia avaliar a 

contribuição do SCM para a vantagem competitiva. Entretanto, durante o processo 

de análise e consolidação dessa propriedade, observou-se que a mesma não 

apresentou consistência nos incidentes relatados pelas empresas pesquisadas do 

setor têxtil e, portanto, a propriedade foi descartada. Por outro lado, emergiram dos 

dados outros fatores associados à obtenção de vantagem competitiva do ponto de 

vista das empresas, de forma bastante consistente, o que gerou a necessidade de 

definição de duas propriedades da categoria fontes de obtenção de vantagem 

competitiva: escala e inovação. Ou seja, durante a análise das entrevistas, 

percebeu-se que as empresas do setor têxtil consideram como fontes relevantes de 

vantagem competitiva as suas escalas (de produção, de compra, de venda) e as 

suas capacidades de inovação. No quadro 5.8 são apresentadas as duas 

propriedades da referida categoria que emergiram dos dados, com suas respectivas 

dimensões.   

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 

 
 
 
 

FONTES DE 
OBTENÇÃO DE 
VANTAGEM 

COMPETITIVA 

Escala (ESCL) 

Percepção da empresa 
no que diz respeito ao 
impacto da sua escala 
(de produção, de 
compra etc.) na 
obtenção de vantagem 
competitiva 

Baixo (-):a escala não 
contribui para a obtenção 
de vantagem competitiva 
Alto (+):a escala contribui 
para a obtenção de 
vantagem competitiva 

 
 
 

Inovação (INOV) 

Percepção da empresa 
no que diz respeito ao 
impacto das ações 
ligadas à inovação na 
obtenção de vantagem 
competitiva 

Baixo (-): As ações ligadas 
à inovação não contribuem 
para a obtenção de 
vantagem competitiva  
Alto (+): As ações ligadas 
à inovação não contribuem 
para a obtenção de 
vantagem competitiva 

Quadro 5.8 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria fontes de obtenção de vantagem 
competitiva das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 

As comparações constantes realizadas entre os incidentes obtidos nas 

entrevistas transcritas, seguindo a lógica relatada no tópico 4.3.1, revelaram duas 

manifestações mais consistentes das dimensões das propriedades da categoria: (i) 

escala de produção e; (ii) inovação de produto. O quadro 5.9 apresenta as 

manifestações da categoria fontes de obtenção de vantagem competitiva nos dados 

coletados através das entrevistas. 
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MANIFESTAÇÕES 
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 

ESCL INOV 
Escala de produção +  
Inovação  + 

Quadro 5.9 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria fontes de obtenção de 
vantagem competitiva das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 

As duas empresas possuem grande escala de produção, estando, nos seus 

respectivos segmentos, entre as maiores produtoras da América Latina, o que leva 

às economias de escala e contribui para a obtenção de vantagem competitiva 

baseada em custo, conforme destacado no tópico 2.11.1 do referencial teórico. 

Apesar da evidência encontrada de que ambas as empresas possuem ganhos de 

escala, apenas nos relatos dos entrevistados da Têxtil1 ficou evidente a percepção 

da empresa em relação à contribuição desse fator para a vantagem competitiva, fato 

não ocorrido nos relatos da Têxtil2. No que diz respeito à inovação, manifesta-se a 

inovação de produto como tendo maior impacto na vantagem competitiva, já que as 

duas empresas têm investido bastante no desenvolvimento de novos produtos e no 

direcionamento dos produtos às tendências da moda, focando os elos finais da 

cadeia de suprimento.  

As propriedades da categoria fontes de obtenção de vantagem competitiva, 

suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações são apresentados na figura 5.8. 
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Figura 5.8: Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria fontes de obtenção de vantagem competitiva das empresas do setor têxtil 
Fonte: Elaboração do autor 
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No que diz respeito à inovação e à capacidade de desenvolvimento de 

produtos, percebeu-se que se trata de uma competência chave para as empresas do 

setor que buscam oferecer produtos diferenciados aos seus clientes. Observou-se 

um esforço das duas empresas em sair do mercado de fios e tecidos do tipo 

commodity, através da busca por atender aos seus clientes nas necessidades de 

fabricação de produtos (tecidos, malhas e confecções) que reflitam as tendências da 

moda e o gosto dos usuários finais. No caso da Têxtil2, enfatizou-se o grande mix de 

produtos desenvolvidos e colocados no mercado pela empresa, o que a torna 

diferenciada em relação aos seus concorrentes.  

Com relação à escala de produção das empresas, entende-se que têm relação 

direta com a forma que as empresas estruturam seus relacionamentos com os 

fornecedores, já que a grande escala de produção reflete-se numa grande escala de 

compra, o que aparece como algo significativo para que as empresas tenham poder 

de barganha com seus fornecedores e, consequentemente, possam adquirir os 

insumos a preços menores do que a média do mercado.  

A figura 5.8 mostra que as empresas pesquisadas do setor têxtil obtêm 

vantagem competitiva a partir de mais de uma fonte, as quais se complementam, 

conforme pressupõe o tópico 2.1.3 do referencial teórico. Tendo-se como base as 

diversas correntes explicativas da vantagem competitiva apresentadas no tópico 2.1 

do referencial teórico, as fontes de obtenção de vantagem competitiva das empresas 

estão alinhadas, de certa forma, a três correntes explicativas da vantagem 

competitiva, já que: 

1. A vantagem competitiva ligada à escala de produção está associada ao 

conjunto de fatores que permitem a vantagem de custo, que faz parte da 

corrente da análise estrutural; 

2. A vantagem competitiva baseada em inovação está ligada diretamente à 

corrente dos processos de mercado (Escola Austríaca) e, indiretamente, à 

teoria das capacidades dinâmicas, tendo em vista que, para se manter uma 

estratégia de inovação permanente, há necessidade de se renovar 

periodicamente os recursos, capacidades e habilidades vinculadas à 

inovação. 

Além das fontes de obtenção de vantagem competitiva supracitadas, que se 

mostraram consistentes nas comparações incidente-incidente, efetuadas nos dados 
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coletados nas duas empresas do setor têxtil, foram citadas também como 

importantes para a obtenção de vantagem competitiva, mesmo que temporária, o 

uso de tecnologia de ponta no processo produtivo por parte da Têxtil2, a atuação 

como empresa pioneira (first mover) por parte da empresa Têxtil2 e, por fim, as 

estratégias de marketing utilizadas pela empresa Têxtil1. Todas essas fontes 

adicionais citadas são condizentes com os pressupostos da visão baseada em 

recursos, já que necessitam do desenvolvimento de recursos, capacidades e 

habilidades específicas para tal. Entretanto, as próprias empresas reconhecem a 

possibilidade de haver imitação das suas estratégias por parte dos concorrentes, 

fazendo com que os recursos, capacidades e habilidades que permitem às 

empresas o pioneirismo (Têxtil2) e o uso de estratégias diferenciadas de marketing 

(Têxtil1), embora sejam valiosos (V) e as empresas estejam organizadas para 

explorá-los (O), não necessariamente são raros (R) e difíceis de imitar (I). Com isso, 

tendo como referência o modelo VRIO destacado no tópico 2.5.1 do referencial 

teórico, pode-se afirmar que a vantagem competitiva associada a esses recursos, 

capacidades e habilidades é apenas temporária. 

A partir das considerações acerca das fontes de obtenção de vantagem 

competitiva, pode-se fazer a seguinte afirmação: 

A8: As empresas pesquisadas do setor têxtil possuem fontes diversas de 

obtenção de vantagem competitiva, que são complementares, destacando-se a 

escala de produção e a capacidade de inovação, através do desenvolvimento 

de novos produtos.  
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6 ANÁLISE COMPARATIVA DOS SETORES PESQUISADOS 

O presente estudo buscou compreender a contribuição da gestão da cadeia de 

suprimento para a obtenção de vantagem competitiva por empresas de dois setores 

industriais do estado do Ceará, a indústria de calçados e a indústria têxtil, tendo 

como foco principal de análise as relações das empresas com os fornecedores de 

matérias-primas e componentes, prestadores de serviço logístico, governo e 

instituições de fomento. Ademais, investigou-se, também, outras fontes de obtenção 

de vantagem competitiva, além do SCM, do ponto de vista das empresas. 

A realização da pesquisa em quatro empresas de dois setores distintos 

configura um estudo de casos múltiplos, o que poderia favorecer a generalização 

analítica dos dados (YIN, 2005), propiciando uma maior robustez ao estudo. Na 

busca pela generalização analítica, nos tópicos anteriores foram apresentados os 

resultados para cada um dos setores, os quais incluíram a codificação analítica para 

cada par de casos estudados nos dois setores. O presente tópico apresenta 

inicialmente uma comparação dos resultados dos principais aspectos investigados 

nos dois setores analisados, estando a mesma separada por cada tipo de relação 

investigada, de forma a representar o cenário dominante encontrado em cada setor 

e as diferenças mais significativas existentes entre os mesmos, no que diz respeito 

aos objetivos do trabalho. Posteriormente, procede-se a codificação analítica 

conjunta dos quatro casos, de modo que se possa ter uma representação dos 

pontos em comum encontrados. 

6.1 DESCRIÇÃO COMPARATIVA DOS SETORES PESQUISADOS 

Nessa descrição comparativa procede-se de forma semelhante à análise 

efetuada nos tópicos 4.2 e 5.2, entretanto, tendo como foco destacar as principais 

similaridades e divergências encontradas ao se investigar as quatro empresas 

pesquisadas e, consequentemente, os dois setores analisados, considerando-se os 

diversos aspectos avaliados. 

6.1.1 Características dos relacionamentos das empresas com os fornecedores 

de matérias-primas e componentes 

O primeiro objetivo específico dessa tese pressupõe a caracterização dos 

relacionamentos das empresas investigadas com seus fornecedores de matérias-

primas (e componentes) e com seus prestadores de serviços logísticos. Com relação 
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aos relacionamentos com os fornecedores, foram encontradas semelhanças 

importantes nas empresas investigadas em cada setor e, ao mesmo tempo, 

diferenças significativas entre os dois setores. O quadro 6.1 apresenta uma visão 

geral das principais características encontradas em cada setor, no qual se buscou 

aplicar um filtro para que fossem representadas apenas as características 

predominantes. 

Aspecto Investigado Características 
Setor de Calçados Setor Têxtil 

Principais matérias-primas 
ou componentes 

Resina de PVC, couro, tintas, 
adesivos e componentes 

Algodão e filamentos de poliéster 

Critérios de seleção dos 
fornecedores 

Localização, preço, qualidade, 
solidez financeira, porte do 
fornecedor 

Preço, qualidade e nível de 
serviço 

Procedimento de compra Processo tradicional na compra 
de resinas de PVC, com 
negociações mensais das 
condições comerciais. Para os 
demais insumos a negociação é 
iniciada durante o 
desenvolvimento de materiais e 
de produtos. Utiliza-se o sistema 
MRP para o cálculo das 
necessidades de materiais e os 
pedidos de compras seguem via 
EDI (troca eletrônica de 
informações). 

No caso do algodão, são 
constantemente monitoradas 
oportunidades de compras 
antecipadas do insumo, ficando 
os embarques condicionados às 
necessidades de produção. Para 
os insumos químicos, as 
quantidades a serem compradas 
são definidas antecipadamente, a 
partir das necessidades da 
produção. A colocação dos 
pedidos é feita de acordo com a 
proximidade das necessidades de 
produção. 

Uso de contratos Não são utilizados contratos 
formais. 

Contratos formais utilizados na 
compra de algodão. Não são 
utilizados contratos formais para 
os demais insumos. 

Orientação do 
relacionamento quanto ao 
prazo 

Predominância de 
relacionamentos de longo prazo. 

Predominância de 
relacionamentos de longo prazo, 
sem perder de vista as 
oportunidades de curto prazo. 

Fatores de atratividade 
dos fornecedores 

Prazo de entrega (lead time), 
preço, qualidade. 

Custo do fornecimento (inclui 
preço), qualidade.  

Investimentos em ativos 
específicos 

Ocorrência de investimentos de 
alguns fornecedores na 
instalação de unidades produtivas 
no estado do Ceará. 

Ausência de investimentos 
específicos por parte dos 
fornecedores. 

Troca de informações As informações trocadas com 
maior frequência são as 
previsões de consumo de 
matérias-primas, geradas a partir 
do MRP. Uso de ferramentas de 
TI na troca de informações (EDI). 

Troca de informações 
estratégicas sobre tendências de 
mercado, tanto dos insumos como 
dos produtos da empresa. As 
informações são trocadas por 
meios de comunicação 
tradicionais.  

Quadro 6.1 - Principais Características dos Relacionamentos das Empresas dos Setores Pesquisados 
com seus Fornecedores de Matérias-Primas e Componentes 
Fonte: Elaboração do autor 
 
 
 



 289

Aspecto Investigado Características 
Setor de Calçados Setor Têxtil 

Troca de conhecimentos Troca de conhecimentos 
através da participação direta 
dos fornecedores no processo 
de criação e desenvolvimento 
de materiais e produtos. 

Troca de conhecimentos 
através de sugestões das 
empresas para melhorias dos 
produtos dos fornecedores. 

Ganhos relacionais Associados aos investimentos 
em ativos específicos por parte 
dos fornecedores, relacionados 
à diminuição do lead times, 
menores custos logísticos e de 
produção e ganhos fiscais. 

Predominam ganhos 
relacionais subjetivos, tais 
como o “tratamento 
diferenciado” recebido por parte 
dos fornecedores. 

Vantagens associadas aos 
relacionamentos 

Vinculadas aos ganhos 
relacionais supracitados. 
Relacionamentos contribuem 
para a atuação competitiva das 
empresas em seus segmentos. 

Compra dos insumos a um 
menor preço do que os 
concorrentes e baixo risco de 
desabastecimento. 

Quadro 6.1 (continuação) - Principais Características dos Relacionamentos das Empresas dos 
Setores Pesquisados com seus Fornecedores de Matérias-Primas e Componentes 
Fonte: Elaboração do autor 

Analisando-se o quadro 6.1, pode-se destacar algumas diferenças significativas 

observadas nos dois setores investigados. Apesar de, nos dois setores, as empresas 

buscarem efetuar as transações com seus fornecedores de matérias-primas e 

componentes sem o uso de contratos formais, no caso do setor têxtil, é imperativo o 

uso dos mesmos nas compras de algodão, pelas próprias características do insumo 

e do funcionamento do mercado, bem como devido à prática comum das empresas 

de efetuarem compras antecipadas desse insumo, nas situações em que estas 

julgam constituírem oportunidades de mercado. Assim sendo, a estrutura de 

governança das transações de compra do algodão e o regime relacional diferem 

daqueles presentes nas demais relações das empresas dos dois setores com seus 

fornecedores de matérias-primas e componentes, conforme discutido nos tópicos 

anteriores. 

No que diz respeito à orientação do relacionamento quanto ao prazo, 

percebeu-se que, em ambos os setores, as empresas têm buscado estabelecer 

relações de longo prazo com uma menor quantidade de fornecedores por item de 

compra. Entretanto, as empresas do setor têxtil estão sempre buscando eventuais 

oportunidades de curto prazo que surjam no mercado. Com relação à presença ou 

não de investimentos específicos nas relações, enquanto no setor de calçados foram 

identificados investimentos dos fornecedores na implantação de unidades produtivas 

no Ceará, no setor têxtil não se identificou investimentos em ativos específicos por 

parte dos fornecedores. Percebe-se que a questão dos investimentos específicos 
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pode ser relacionada aos tipos de produtos fabricados, tendo em vista que, 

enquanto as empresas do setor têxtil fabricam produtos que apresentam poucas 

diferenças significativas de conteúdo (tipos de materiais empregados) em relação a 

outras empresas do setor, as empresas do setor de calçados fabricam produtos 

singulares, destinados a atender segmentos de mercado específicos, que 

demandam materiais e componentes customizados, necessitando de um 

relacionamento mais estreito dos fabricantes com seus fornecedores. 

Com relação à troca de informações, percebeu-se que, até por conta das 

características supracitadas, no setor de calçados predomina uma troca de 

informações mais frequente e com uso intensivo de ferramentas de tecnologia da 

informação, enquanto que no setor têxtil a troca de informações é mais pontual e 

com menor utilização da TI, destacando-se a troca de informações sobre tendências 

do mercado dos insumos e dos produtos têxteis. A troca de informações mais 

frequente é fundamental para as empresas do setor de calçados, já que envolve 

também a troca de conhecimentos ocorrida durante o desenvolvimento conjunto de 

materiais e produtos, que é praticada pelas duas empresas pesquisadas com seus 

fornecedores. Já no setor têxtil, a troca de conhecimentos pode ser considerada 

incipiente, limitando-se a sugestões das empresas para melhorias dos produtos dos 

fornecedores. 

Por fim, observou-se também uma diferença significativa entre os setores com 

relação às vantagens associadas aos relacionamentos com os fornecedores. 

Enquanto no setor de calçados as empresas percebem claramente as vantagens, 

destacando-se os menores custos logísticos e de produção e os ganhos fiscais, que 

constituem ganhos relacionais associados aos investimentos dos fornecedores em 

instalações produtivas localizadas no Ceará, as empresas do setor têxtil percebem 

algumas vantagens difíceis de mensurar, como, por exemplo, o tratamento 

diferenciado que recebem dos fornecedores. 

A partir das características investigadas dos relacionamentos das empresas 

com os fornecedores de matérias-primas e componentes, percebeu-se que no setor 

têxtil predominam a estrutura de governança do tipo mercado e o regime relacional 

de mercado (arm’s lenght) nos relacionamentos com os fornecedores de algodão, 

enquanto a estrutura de governança híbrida e o regime de quase mercado 

predominam nas relações das empresas com os demais fornecedores, conforme os 

pressupostos destacados no tópico 2.3 do referencial teórico. Já no setor de 
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calçados, há a predominância da estrutura de governança híbrida e do regime de 

parceria. Em duas empresas foram observadas características da estrutura de 

governança do tipo hierarquia, já que é utilizada a estratégia de integração vertical a 

montante: (1) na Calçados1, que fabrica o PVC propriamente dito (utilizando a resina 

como insumo) para, então, utilizá-lo no processo produtivo através do processo de 

injeção e; (2) na Têxtil1, que fabrica os fios têxteis que entram como insumo no 

processo produtivo dos tecidos planos. 

Considerando-se o exposto, pode-se afirmar que nas relações das empresas 

do setor de calçados com seus fornecedores de matérias-primas e componentes são 

aplicados os principais pressupostos do SCM, considerando-se os construtos e 

conceitos apresentados no tópico 2.4 do referencial teórico, favorecendo a obtenção 

de vantagem competitiva por parte das empresas, confirmando-se os argumentos 

teóricos da visão relacional. Já no setor têxtil, são aplicados apenas alguns dos 

principais pressupostos do SCM. Com isso, a obtenção de vantagem competitiva 

baseada em relacionamentos na cadeia de suprimento por parte das empresas do 

setor têxtil é menos relevante do que a observada no setor de calçados.  

6.1.2 Características dos relacionamentos das empresas com os prestadores 

de serviços logísticos 

De modo a complementar o atendimento ao primeiro objetivo específico do 

trabalho, procedeu-se a investigação das características dos relacionamentos das 

empresas investigadas com os seus prestadores de serviços logísticos. Em linhas 

gerais, houve grande similaridade nas características observadas nos dois setores, 

conforme mostrado no quadro 6.2. 

Aspecto Investigado Características 
Setor de Calçados Setor Têxtil 

Critérios de seleção dos 
fornecedores 

Preço, experiência do prestador 
no setor de calçados 

Preço e nível de serviço 

Uso de contratos Não são utilizados contratos 
formais. 

Contratos formais utilizados 
apenas pela Têxtil1 

Orientação do 
relacionamento quanto ao 
prazo 

Predominância de 
relacionamentos de longo prazo, 
sem perder de vista as 
oportunidades de curto prazo. 

Predominância de 
relacionamentos de longo prazo, 
sem perder de vista as 
oportunidades de curto prazo. 

Investimentos em ativos 
específicos 

Ausência de investimentos 
específicos. 

Ausência de investimentos 
específicos. 

Quadro 6.2 - Principais Características dos Relacionamentos das Empresas dos Setores Pesquisados 
com seus Prestadores de Serviços Logísticos 
Fonte: Elaboração do autor 
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Nos relacionamentos das empresas com os prestadores de serviços logísticos 

o preço é o principal critério de seleção utilizado para o estabelecimento das 

relações, sendo o nível de serviço também bastante valorizado, o que envolve 

diversos fatores, tais como a rapidez na entrega e a posse, pelos prestadores, de 

instalações de apoio nas regiões em que atendem às empresas. Apenas uma das 

empresas, do setor têxtil, formaliza contratos com seus prestadores, exatamente 

para possibilitar a definição e o acompanhamento dos indicadores de desempenho 

associados aos níveis de serviço contratados. 

As empresas dos dois setores têm buscado estabelecer relacionamentos de 

longo prazo com uma pequena quantidade de prestadores de serviços logísticos, 

dentro das possibilidades, já que, muitas vezes, as empresas têm de recorrer a 

diferentes prestadores em localidades nas quais não conseguem serem atendidas 

pelos usuais. Por conta disso, assim como na busca por identificar a oferta de 

serviços de logística integrada em todas as áreas em que necessitam contratar, as 

empresas não querem perder de vista possíveis oportunidades de curto prazo. Por 

fim, embora tenham sido relatados investimentos, por parte dos prestadores de 

serviços, em instalações de apoio para propiciar um melhor atendimento às 

empresas pesquisadas, pode-se afirmar que não foram identificados investimentos 

em ativos específicos, tanto no setor de calçados, como no setor têxtil, associados 

aos relacionamentos supracitados. 

As características dos relacionamentos das empresas com os prestadores de 

serviços logísticos, que foram bastante similares nos dois setores investigados, 

permitem que se afirme que, nessas relações, predomina a estrutura de governança 

híbrida, embora sejam utilizados contratos pela Têxtil1, que é uma característica 

geralmente associada à estrutura de mercado, bem como o regime de quase-

mercado, conforme os pressupostos apresentados no tópico 2.3 do referencial 

teórico.  

No que diz respeito ao alinhamento desses relacionamentos aos pressupostos 

da gestão da cadeia de suprimento, percebe-se que, dos diversos construtos 

associados às relações comprador-fornecedor que caracterizam o SCM, conforme 

exposto no tópico 2.4 do referencial teórico, observa-se apenas uma redução da 

base de fornecimento e a busca por manter relacionamentos de longo prazo. 

Ademais, percebe-se que esses relacionamentos podem favorecer a integração 

logística dentro da cadeia de suprimento, já que alguns desses prestadores atuam 
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tanto no suprimento, como na distribuição, embora efetuando apenas o serviço de 

transporte. 

6.1.3 Relacionamentos das empresas com componentes do Ambiente 

Institucional 

O segundo objetivo específico do trabalho pressupõe a avaliação da 

contribuição das relações entre as empresas e os componentes do ambiente 

institucional para a obtenção de vantagem competitiva. Com esse intuito, foram 

analisadas as relações das empresas dos dois setores investigados com o governo 

e com as instituições de fomento. Em linhas gerais, os objetivos das relações são 

semelhantes nos dois setores, entretanto, observou-se que, na percepção das 

empresas, essas relações influenciam mais a obtenção de vantagem competitiva 

das empresas do setor de calçados, conforme mostra o quadro 6.3 

Aspecto Investigado Características 
Setor de Calçados Setor Têxtil 

Objetivos do 
relacionamento com o 
governo 

Obtenção e renovação de 
incentivos fiscais 

Obtenção e renovação de 
incentivos fiscais 

As relações com o 
governo levam a uma 
situação de: 

Vantagem competitiva em relação 
aos concorrentes que não 
possuem instalações produtivas 
no Nordeste e paridade 
competitiva em relação aos 
demais. 

Paridade competitiva em relação 
aos concorrentes. 

Objetivos do 
relacionamento com as 
instituições de fomento 

Obtenção de recursos financeiros 
e incentivos fiscais. 

Obtenção de recursos financeiros 
e incentivos fiscais. 

As relações com as 
instituições de fomento 
levam a uma situação de: 

Vantagem competitiva em relação 
aos concorrentes que não 
possuem instalações produtivas 
no Nordeste e paridade 
competitiva em relação aos 
demais. 

Paridade competitiva em relação 
aos concorrentes. 

Quadro 6.3 - Principais Aspectos das Relações das Empresas dos Setores Pesquisados com os 
Componentes do Ambiente Institucional 
Fonte: Elaboração do autor 

De forma resumida, pode-se afirmar que, nos dois setores investigados, as 

empresas estabelecem relações com o governo e as instituições de fomento 

buscando obter (e manter) incentivos fiscais, baseados principalmente na redução 

das alíquotas de ICMS, que é um imposto estadual, e do IRPJ, que é um imposto 

federal, assim como obter recursos financeiros a taxas atrativas, que permitam às 

mesmas a efetuação dos investimentos necessários em suas instalações produtivas, 

especialmente aquelas localizadas no estado do Ceará. A única diferenciação 

percebida entre as empresas foi a recente decisão da Têxtil2 de expandir sua 
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capacidade de produção através da implantação de uma unidade fabril no estado do 

Mato Grosso, gozando também de incentivos fiscais concedidos pelo governo 

daquele Estado. 

Já no que diz respeito à percepção das empresas de cada setor em relação à 

contribuição dessas relações para a obtenção de vantagem competitiva, percebeu-

se que esta é mais relevante para as empresas do setor de calçados, especialmente 

porque as empresas investigadas, que não são originárias do estado do Ceará, têm 

conseguido atrair alguns fornecedores para o Estado, potencializando os benefícios 

dessas relações. Já para as empresas do setor têxtil, a localização das suas 

unidades produtivas no estado do Ceará tem dificultado sua atuação de forma 

competitiva, especialmente devido à grande distância em relação às principais fontes 

de matérias-primas e aos principais mercados consumidores. Desse modo, os 

incentivos fiscais e os recursos financeiros a taxas atrativas funcionam como um 

atenuante dessas desvantagens locacionais, levando a uma situação de paridade 

competitiva em relação aos concorrentes.  

6.1.4 Fontes de obtenção de vantagem competitiva 

No intuito de atender ao terceiro objetivo específico do trabalho, buscou-se 

compreender as diferentes fontes de vantagens competitivas percebidas pelas 

empresas pesquisadas, nos dois setores econômicos considerados. Assim como o 

ocorrido nos demais aspectos investigados, perceberam-se algumas diferenças nos 

dois setores, bem como foram encontradas semelhanças. O quadro 6.4 apresenta 

os resultados mais significativos encontrados a respeito das fontes de obtenção de 

vantagem competitiva. 

Aspecto Investigado Características 
Setor de Calçados Setor Têxtil 

Fontes de obtenção de 
vantagem competitiva 

Relacionamento com 
fornecedores, incentivos fiscais e 
inovação de produto 

Escala de produção e inovação 
de produto 

Quadro 6.4 - Fontes de Obtenção de Vantagem Competitiva das Empresas dos Setores Pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

Conforme já comentado nos tópicos 4.2.2 e 4.2.6, os relacionamentos das 

empresas de calçados com seus fornecedores de matérias-primas e componentes 

apresenta ganhos relacionais significativos, o que leva à percepção, por parte das 

empresas, de que contribuem para a obtenção de vantagem competitiva, o que não 

é tão claro para as empresas do setor têxtil, que se referem apenas a ganhos que 
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podem ser considerados subjetivos. Da mesma forma, os incentivos fiscais possuem 

influência mais significativa para as empresas do setor de calçados do que as do 

setor têxtil, especialmente quando se considera a vantagem competitiva em relação 

aos concorrentes que não possuem instalações produtivas no Nordeste. 

Os ganhos associados à escala de produção, que constitui um dos fatores que 

podem levar a vantagens de custo, conforme relatado no tópico 2.1.1.1 do 

referencial teórico, são percebidos de forma mais significativa pelas empresas do 

setor têxtil, que se destacam por serem a maior produtora de tecidos e a maior 

vendedora de fios têxteis da América Latina. No setor de calçados, embora não 

tenha sido revelado de forma explícita, percebeu-se que a escala de produção 

também constitui um fator importante para a obtenção de vantagem competitiva, 

especialmente pela empresa Calçados1.  

Por fim, a inovação de produto surgiu como um fator comum aos dois setores 

que influencia a obtenção de vantagem competitiva pelas empresas. No setor de 

calçados, a inovação de produto constitui um requisito fundamental para que as 

empresas possam estar alinhadas com as tendências da moda, que demanda uma 

renovação constante dos tipos e modelos de calçados a serem lançados e 

produzidos. No processo de inovação, as empresas de calçados trabalham em 

conjunto com seus fornecedores de matérias-primas e componentes, para que estes 

desenvolvam os materiais que, posteriormente, são utilizados nos produtos 

desenvolvidos pelas empresas. Já no setor têxtil, a inovação de produto tem se 

constituído um requisito para que as empresas possam oferecer produtos 

diferenciados em relação aos concorrentes, assim como a oferta de uma maior 

diversidade (mix) de produtos, para que seus clientes tenham a possibilidade de 

desenvolver novos produtos adequados às necessidades dos consumidores finais 

da cadeia têxtil, que também seguem as tendências da moda. Para que as 

empresas mantenham-se capacitadas a desenvolver novos produtos, há a 

necessidade de se renovar periodicamente os recursos, capacidades e habilidades 

vinculadas à inovação, conforme os pressupostos da teoria das capacidades 

dinâmicas, destacados no tópico 2.1.2.2 do referencial teórico. 

Os resultados encontrados revelam que as empresas possuem diferentes 

fontes de vantagem competitiva nos dois setores pesquisados, sendo que apenas a 

inovação apresentou-se de forma mais significativa como uma fonte comum aos dois 

setores. As diversas fontes encontradas alinham-se a diferentes correntes 
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explicativas da vantagem competitiva, atuando de forma complementar, de acordo 

com alguns dos argumentos apresentados no tópico 2.1.3 do referencial teórico.  

6.2 CODIFICAÇÃO ANALÍTICA CONJUNTA DOS CASOS PESQUISADOS 

Considerando-se a descrição comparativa dos setores pesquisados realizada, 

que mostra os principais achados dos diversos aspectos investigados nos quatro 

casos estudados, parte-se para a codificação analítica conjunta dos casos, no intuito 

de, entre as diversas propriedades, dimensões e manifestações anteriormente 

definidas, destacar aquelas que apresentaram maior consistência no cenário que 

contempla conjuntamente os dois setores analisados, considerando-se as categorias 

chaves do trabalho. As propriedades consideradas foram aquelas cuja ocorrência foi 

comum aos dois setores. Assim sendo, apresenta-se a seguir a codificação analítica 

de cada uma das quatro categorias chaves. 

6.2.1 Características do relacionamento com os fornecedores 

Para essa categoria foi definido inicialmente, a partir do referencial teórico, um 

total de sete propriedades e suas respectivas dimensões, as quais estão ligadas 

mais diretamente ao primeiro objetivo específico do trabalho. Considerando-se a 

análise conjunta dos dois setores, observou-se as propriedades ganhos relacionais e 

troca de conhecimentos não apresentaram consistência nos incidentes relatados no 

setor têxtil e, portanto, foram descartadas. As dimensões representam as possíveis 

variações às quais poderão estar sujeitas as propriedades. O quadro 6.5 apresenta 

as propriedades que apresentaram consistência nos dois setores investigados, 

considerando-se os aspectos discutidos nos tópicos 4.3.1 e 5.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 297

 

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTE-
RÍSTICAS DO 
RELACIONA-
MENTO COM 
O FORNECE-

DOR 

 
Orientação quanto ao 

Prazo (ORPR) 

Tempo médio de 
manutenção do 
relacionamento com os 
fornecedores 

Curto (-): orientação de 
curto prazo 
Longo (+) orientação de 
longo prazo 

 

 

Quantidade de 
Fornecedores (QUAN) 

 
Número de fornecedores 
para cada tipo de produto 
ou serviço 

Pequena (-): poucos 
fornecedores para cada 
produto ou serviço 
adquirido 
Grande (+): muitos 
fornecedores para cada 
produto ou serviço 
adquirido 

Formalidade dos 
Contratos (CONT) 

Mecanismos de regulação 
das relações de compra e 
venda 

Baixa (-): ausência de 
contratos formais 
Alta (+): presença de 
contratos formais 

 
Investimentos 

Específicos para a 
Relação (INVT) 

Investimentos duráveis em 
ativos que são realizados 
em apoio a transações 
particulares, sem valor 
para usos alternativos 
(WILLIAMSON, 1989)  

Baixo (-): ausência de 
investimentos específicos 
para a relação; 
Alto (+): presença de 
investimentos específicos 
para a relação 

 
 

Troca de Informações 
(TINF) 

Avaliação dos tipos de 
informações trocadas e 
sua importância para o 
relacionamento 

Pequena (-): quando há 
pouca ou nenhuma troca 
de informações 
Grande (+): quando há 
intensa e frequente troca 
de informações 

Quadro 6.5 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria características do relacionamento 
com o fornecedor das empresas dos setores pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

Tendo-se como referência as diferentes manifestações identificadas nas 

comparações incidente-incidente, cinco manifestações foram consistentes, as quais 

envolveram comportamentos semelhantes de algumas das propriedades em ambos 

os setores. O quadro 6.6 apresenta as manifestações da categoria características do 

relacionamento com o fornecedor nos dados coletados através das entrevistas nas 

empresas dos setores de calçados e têxtil, no qual constam aquelas manifestações 

que predominaram nas análises isoladas dos dois setores investigados, conforme 

mostrado nos tópicos 4.3.1 e 5.3.1. 

 

 

 

 



 298

 

 MANIFESTAÇÕES DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
ORPR QUAN CONT INVS TINF 

Investimentos específicos 
dos fornecedores 

+ -  +  

Relacionamento de longo 
prazo 

+ -    

Poucos fornecedores por 
item 

 -    

Troca eletrônica de 
informações 

+    + 

Ausência de contrato 
formal 

+ - -   

Quadro 6.6 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria características do 
relacionamento com o fornecedor das empresas dos setores pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

A manifestação denominada investimentos específicos dos fornecedores 

ocorreu para os fornecedores de matérias-primas e componentes do setor de 

calçados, estando relacionados à instalação de plantas destes no estado do Ceará. 

Apesar dessa manifestação não ter emergido nos dados do setor têxtil, mostrou-se 

bastante significativa nas comparações incidente-incidente do conjunto de 

entrevistas. O relacionamento de longo prazo constitui uma manifestação de 

praticamente todas as relações das empresas dos dois setores com os fornecedores 

de matérias-primas e componentes, bem como com os prestadores de serviço 

logístico, embora, no setor têxtil, as empresas buscam a manutenção de 

relacionamentos de longo prazo, mas sem perder possíveis oportunidades de curto 

prazo que apareçam. Da mesma forma, as empresas de ambos os setores têm 

buscado a manutenção de relacionamentos com poucos fornecedores por item, 

embora, em algumas situações, tal fato ainda não seja possível, como, por exemplo, 

nas relações com os prestadores de serviços logísticos e nos relacionamentos das 

empresas do setor têxtil com os fornecedores de algodão. Nesse último caso, as 

empresas preferem manter relacionamentos com traders e agentes, que funcionam 

como intermediários entre a indústria e os produtores de algodão.  

A troca eletrônica de informações é bastante utilizada pelas empresas do setor 

de calçados no relacionamento com seus fornecedores, com o uso do EDI e, no 

caso da Calçados1, da ferramenta VMI. As empresas do setor têxtil utilizam meios 

mais tradicionais para a troca de informações com seus fornecedores, embora 

alguns destes meios podem também ser considerados meios eletrônicos, tais como 

o email. Destacou-se, também, a ausência de contratos formais na maioria dos 
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relacionamentos, sendo exceção nas relações das empresas do setor têxtil com os 

fornecedores de algodão e da empresa Têxtil1 com os prestadores de serviços 

logísticos. 

As propriedades da categoria características do relacionamento com o 

fornecedor, suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações, considerando-se os dois setores investigados, são apresentados na 

figura 6.1. 
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Figura 6.1 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria características do relacionamento com o fornecedor das empresas dos setores 
pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

Observando-se a figura 6.1, destaca-se o papel da confiança como mecanismo 

de governança das relações, em substituição aos contratos, que são utilizados 

apenas nas relações das empresas do setor têxtil com os fornecedores de algodão, 

bem como na relação da Têxtil1 com os prestadores de serviços logísticos. Nesse 

último caso, o objetivo maior do uso de contratos formais é determinar o nível de 

serviço acordado. Assim sendo, a confiança constitui um dos principais 

impulsionadores (causador) para que as empresas estabeleçam relacionamentos 
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com os fornecedores sem a necessidade do uso de contratos formais. Além disso, a 

confiança também está associada à realização de investimentos em ativos 

específicos para a relação, por parte dos fornecedores, como ocorre no setor de 

calçados. Ademais, observou-se nos dois setores a intenção das empresas em 

estabelecer relacionamentos de longo prazo com poucos fornecedores, embora, no 

setor têxtil, as empresas monitoram possíveis oportunidades de curto prazo com 

outros fornecedores. Em alguns relatos, utilizou-se o termo “casamento” para 

caracterizar os relacionamentos das empresas com seus fornecedores. Utilizando-se 

esse termo como metáfora, pode-se afirmar que as empresas buscam estabelecer 

relacionamentos com fornecedores exclusivos (monogamia) ou poucos 

fornecedores, durante um prazo longo (duração do casamento) o que, em algumas 

situações, podem originar investimentos específicos e ganhos relacionais (filhos). 

Para tal, é fundamental que haja uma troca intensiva de informações (diálogo). 

Considerando-se as principais similaridades e divergências encontradas nos 

relacionamentos das empresas dos dois setores com seus fornecedores e 

prestadores de serviço logístico, conforme supracitado e, também, destacado nos 

tópicos 4.2.2, 4.2.3, 5.2.2 e 5.2.3, pode-se argumentar que as diferenças observadas 

nas características dos relacionamentos das empresas com seus fornecedores entre 

os dois setores estão diretamente associadas às características dos produtos 

fabricados, já que no setor de calçados as empresas fabricam produtos destinados a 

atender públicos alvos específicos, com forte influência das tendências da moda, 

com ciclo de vida relativamente curto e que necessitam de materiais e componentes 

customizados, o que demanda um relacionamento mais estreito dos fabricantes com 

seus fornecedores. Desse modo, pode-se fazer a seguinte afirmação: 

A9: Os relacionamentos das empresas pesquisadas com seus fornecedores 

nos dois setores pesquisados diferenciam-se, principalmente, pelo fato 

daqueles observados no setor de calçados apresentarem um maior 

alinhamento aos pressupostos da gestão da cadeia de suprimento, o que 

contribui de forma mais efetiva para a obtenção de vantagem competitiva 

relacional por parte das empresas desse setor. Essa diferenciação está 

diretamente associada aos tipos de produtos fabricados em cada setor. 
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6.2.2 Relações das empresas com o Governo 

Para essa categoria foram definidas, a partir do referencial teórico, três 

propriedades e suas respectivas dimensões, estando ligadas ao atendimento parcial 

do segundo objetivo específico do trabalho. Considerando-se a análise conjunta dos 

dois setores, todas as propriedades apresentaram consistência nos incidentes 

relatados, estando as mesmas apresentadas no quadro 6.7. 

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 
 
 
 
 

RELAÇÕES 
DA 

EMPRESA 
COM O 

GOVERNO 

 
Objetivos das 

relações (OBRL) 

Diferentes objetivos da 
empresa ao se relacionar com 
o Governo 

Poucos (-): poucos 
objetivos diferentes 
Muitos (+): muitos objetivos 
diferentes 

 
Influência das 
relações na 

vantagem competitiva 
(IRVC) 

Percepção da empresa acerca 
da influência das relações com 
o Governo na obtenção de 
vantagem competitiva 

Baixa (-): baixa influência 
das relações na obtenção 
de vantagem competitiva 
Alta (+): alta influência das 
relações na obtenção de 
vantagem competitiva 

 
 
 

Forma de estabelecer 
a relação (FERL) 

Se a relação é estabelecida de 
forma isolada pela empresa ou 
em conjunto com outras 
empresas ou entidades 

Isolada (-): a empresa 
estabelece as relações 
individualmente 
Em conjunto (+): a 
empresa estabelece as 
relações em conjunto com 
outras empresas ou 
entidades 

Quadro 6.7 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria relações da empresa com o Governo 
das empresas dos setores pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

Tendo-se como referência as diferentes manifestações identificadas nas 

comparações incidente-incidente, três manifestações foram consistentes, as quais 

envolveram comportamentos semelhantes de algumas das propriedades em ambos 

os setores. O quadro 6.8 apresenta as manifestações da categoria relações da 

empresa com o governo nos dados coletados através das entrevistas nas empresas 

dos setores de calçados e têxtil, no qual constam aquelas manifestações que 

predominaram nas análises isoladas dos dois setores investigados, conforme 

mostrado nos tópicos 4.3.2 e 5.3.2. 

 MANIFESTAÇÕES 
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
OBRL IRVC FERL 

Incentivos fiscais - +,- - 
Paridade competitiva  +,-  
Relações isoladas   - 

Quadro 6.8 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria relações da empresa com o 
Governo das empresas dos setores pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 
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As empresas dos dois setores mantêm relacionamentos com o governo na 

busca pela obtenção e manutenção de incentivos fiscais, caracterizando poucos 

objetivos para a manutenção das relações, as quais, por sua vez, são efetuadas, 

predominantemente, de forma isolada. No que diz respeito à influência dessas 

manifestações na obtenção de vantagem competitiva, percebeu-se que, em linhas 

gerais, os incentivos fiscais levam a uma situação de paridade competitiva das 

empresas em relação aos seus principais concorrentes, principalmente as empresas 

do setor têxtil, que possuem desvantagens locacionais em relação aos concorrentes 

localizados em outras regiões do Brasil e, então, os incentivos fiscais atenuam essas 

desvantagens. 

As propriedades da categoria características do relacionamento com o 

fornecedor, suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações, considerando-se os dois setores investigados, são apresentados na 

figura 6.2. 
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Figura 6.2 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria relações da empresa com o Governo das empresas dos setores pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

Observando-se a figura 6.2, pode-se fazer alguns comentários adicionais. A 

situação de paridade competitiva predomina para as empresas do setor têxtil, que 

possuem atuação mais restrita ao mercado interno, bem como para as empresas do 
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setor de calçados, nos casos em que são considerados os concorrentes dessas 

empresas que também possuem instalações produtivas no Nordeste e que, 

teoricamente, podem gozar dos mesmos benefícios fiscais, que constituem o 

principal objetivo da manutenção do relacionamento das empresas de ambos os 

setores com o Governo.  

O que se percebe é que, se, por um lado, os incentivos fiscais deixaram de 

constituir um elemento de diferenciação, que poderia trazer vantagem competitiva 

para as empresas que têm acesso ao mesmo, por outro lado, a sua ausência 

poderia constituir um elemento impulsionador para que as empresas buscassem 

novas alternativas de localização, fora do estado do Ceará, pelos seguintes motivos: 

(1) No caso das empresas do setor de calçados, apesar de existirem outros fatores 

locacionais que tornam a localização das unidades produtivas no Ceará vantajosa, 

tais como o menor custo e a qualidade adequada da mão-de-obra, a maior 

proximidade em relação aos Estados Unidos e à Europa (fator relevante do ponto de 

vista da Calçados2) e a proximidade de alguns fornecedores, que também 

investiram em instalações fabris no Ceará, os incentivos fiscais ainda constituem um 

fator relevante para as empresas conseguirem atuar de forma competitiva no 

mercado, já que muitos dos fornecedores destas ainda concentram sua produção 

nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul e, ademais, no caso da 

Calçados1, as regiões Sul e Sudeste absorvem a maior parte das vendas dos 

produtos da empresa no mercado interno. 

(2) No caso das empresas do setor têxtil, os incentivos fiscais têm perdido sua 

relevância como fator de atratividade para a manutenção das instalações produtivas 

destas empresas no Ceará, embora sejam um dos fatores que diminuem as 

desvantagens locacionais sofridas pelas empresas, pelo fato das suas unidades 

fabris estarem localizadas distantes das fontes da principal matéria-prima (algodão) 

e dos principais mercados consumidores de seus produtos no território nacional (Sul 

e Sudeste). Já existe no setor têxtil o movimento de algumas empresas, inclusive da 

empresa Têxtil2, no sentido de implantar unidades fabris próximas às regiões 

brasileiras produtoras de algodão que, somado à concessão de incentivos fiscais por 

parte dos governos dos estados que concentram essas regiões (por exemplo, Mato 

Grosso) e à maior proximidade dos principais mercados consumidores de produtos 

têxteis do Brasil, apresentam vantagens em relação às unidades produtivas 

localizadas no Ceará. 
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Assim sendo, a concessão e manutenção de incentivos fiscais por parte do 

Governo do Ceará e do Governo Federal (conforme será comentado no tópico 

seguinte), para as empresas dos setores de calçados e têxtil, constitui uma 

característica do ambiente institucional no qual as empresas estão inseridas que, se 

não contribui diretamente para a obtenção de vantagem competitiva por parte das 

empresas, constitui uma política de governo essencial para que as empresas 

possam atuar de forma competitiva nos mercados em que atuam e, dessa forma, 

possam também gerar emprego e renda para a força de trabalho cearense. Para a 

manutenção eficaz de tal política, torna-se fundamental que os benefícios vinculados 

a essa política sejam estendidos a outros componentes das cadeias de suprimento 

das quais as empresas fazem parte. 

6.2.3 Relações das empresas com Instituições de Fomento 

Para essa categoria foram definidas, a partir do referencial teórico, duas 

propriedades e suas respectivas dimensões, estando ligadas ao atendimento parcial 

do segundo objetivo específico do trabalho. Considerando-se a análise conjunta dos 

dois setores, todas as propriedades apresentaram consistência nos incidentes 

relatados, estando as mesmas apresentadas no quadro 6.9. 

CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 
 
 
 

RELAÇÕES DA 
EMPRESA 

COM 
INSTITUIÇÕES 
DE FOMENTO 

 
Objetivos das 

relações (OBRL) 

Diferentes objetivos da 
empresa ao se 
relacionar com as 
instituições de fomento 

Poucos (-): poucos 
objetivos diferentes 
Muitos (+): muitos 
objetivos diferentes 

 
 

Influência das 
relações na vantagem 

competitiva (IRVC) 

Percepção da empresa 
acerca da influência das 
relações com as 
instituições de fomento 
na obtenção de 
vantagem competitiva 

Baixa (-): baixa 
influência das relações 
na obtenção de 
vantagem competitiva 
Alta (+): alta influência 
das relações na 
obtenção de vantagem 
competitiva 

Quadro 6.9: Propriedades, conceitos e dimensões da categoria relações da empresa com instituições 
de fomento das empresas dos setores pesquisados 
Fonte - Elaboração do autor 

Tendo-se como referência as diferentes manifestações identificadas nas 

comparações incidente-incidente, duas manifestações foram consistentes, as quais 

envolveram comportamentos semelhantes de algumas das propriedades em ambos 

os setores. O quadro 6.10 apresenta as manifestações da categoria relações da 

empresa com instituições de fomento nos dados coletados através das entrevistas 

nas empresas dos setores de calçados e têxtil, no qual constam aquelas 
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manifestações que predominaram nas análises isoladas dos dois setores 

investigados, conforme mostrado nos tópicos 4.3.3 e 5.3.3. 

MANIFESTAÇÕES 
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 

OBRL IRVC 
Incentivos fiscais - +,- 
Paridade competitiva  +,- 

Quadro 6.10 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria relações da empresa com 
instituições de fomento nas empresas dos setores pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

As empresas de ambos os setores buscam estabelecer relações com 

instituições de fomento com dois objetivos principais: obter incentivos fiscais, quando 

a relação envolve as empresas e a SUDENE, órgão do Governo Federal que tem a 

missão de fomentar o desenvolvimento do Nordeste, através de diversos 

instrumentos, entre os quais se destaca a isenção de 75% do valor a pagar de IRPJ 

para empresas que investem em projetos industriais na Região e; a obtenção de 

recursos financeiros, obviamente, junto aos bancos, para diferentes finalidades, 

principalmente capital de giro e investimento. Entretanto, para uma das empresas 

(Têxtil2), a obtenção de recursos financeiros não constituiu uma manifestação 

consistente. Assim sendo, pode-se considerar que a dimensão se configurou como 

poucos objetivos diferentes (sinal negativo). Com relação à percepção das 

empresas, a obtenção de incentivos fiscais através do relacionamento com a 

SUDENE, e mesmo a obtenção de recursos financeiros junto aos bancos (exceto no 

caso da Têxtil2), tem tido de forma preponderante uma influência moderada (sinal 

+,-) na obtenção de vantagem competitiva, levando a uma situação de paridade 

competitiva em relação aos seus concorrentes, cuja manifestação foi denominada 

paridade competitiva. Assim sendo, pode-se afirmar que os relacionamentos das 

empresas com as instituições de fomento não trazem diretamente vantagem 

competitiva, mas, por outro lado, não expõe as empresas a uma situação de 

desvantagem competitiva.  

As propriedades da categoria relações da empresa com instituições de 

fomento, suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações são apresentados na figura 6.3. 
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Figura 6.3 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria relações da empresa com instituições de fomento das empresas dos setores 
pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

A análise da figura 6.3 é semelhante àquela realizada na avaliação das 

relações das empresas com o governo, pois se baseia fortemente na busca por 

incentivos fiscais, fornecidos pela SUDENE, órgão do governo federal que dá apoio 

à implantação de projetos industriais no Nordeste, com a concessão de abatimento 

de 75% do valor devido de IRPJ pelas empresas, o que constitui um instrumento 

que, se não influencia diretamente a obtenção de vantagem competitiva por parte 

das empresas, diminui as eventuais desvantagens locacionais que as mesmas 

possam ter, colocando-as em condições de se manterem competitivas no mercado 

perante os principais concorrentes. Além desse recurso (incentivo fiscal), as 

instituições de fomento, notadamente os bancos públicos, também fornecem às 

empresas, desde que estas satisfaçam aos pré-requisitos necessários, recursos 

financeiros para investimento, capital de giro e financiamento de exportações, 

praticando taxas bastante atrativas em relação à média das taxas praticadas no 

mercado financeiro. Pelo fato de uma das empresas não estar acessando esse tipo 

de recurso, a obtenção de recursos financeiros não foi considerada uma 

manifestação consistente.  

Considerando-se as principais similaridades e divergências encontradas nos 

relacionamentos das empresas dos dois setores com os componentes do ambiente 
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institucional, conforme supracitado e, também, destacado nos tópicos 4.2.4, 4.2.5, 

5.2.4 e 5.2.5, pode-se relatar que os incentivos fiscais constituem os principais 

recursos acessados pelas empresas nessas relações, os quais que favorecem a 

manutenção dos níveis de competitividade das empresas dos setores pesquisados. 

Desse modo, pode-se fazer a seguinte afirmação: 

A10: Os incentivos fiscais, na forma de diminuição da alíquota do ICMS e do 

IRPJ, destacam-se como principais recursos acessados pelas empresas nas 

suas relações com os componentes do ambiente institucional (governo e 

instituições de fomento), os quais, apesar de levarem de forma predominante 

apenas a uma situação de paridade competitiva das empresas com seus 

concorrentes, ainda constituem elementos diferenciais para que as empresas 

dos setores têxtil e de calçados considerem importante a manutenção de suas 

instalações produtivas no Estado do Ceará  

6.2.4 Fontes de obtenção de vantagem competitiva 

A partir do referencial teórico e do modelo de análise utilizado, considerando-se 

o objetivo geral e o terceiro objetivo específico do trabalho, definiu-se apenas uma 

propriedade para essa categoria, denominada relacionamento com os fornecedores, 

através da qual se poderia avaliar a contribuição do SCM para a vantagem 

competitiva. Entretanto, durante o processo de análise e consolidação dessa 

propriedade, outras propriedades foram definidas a partir do que emergiu dos dados, 

ou seja, outros fatores associados à obtenção de vantagem competitiva do ponto de 

vista das empresas. Levando-se em consideração as informações coletadas, 

percebeu-se que, para as quatro empresas dos dois setores pesquisados, três 

propriedades da categoria fontes de obtenção de vantagem competitiva mostraram-

se consistentes, sendo uma delas a propriedade definida a partir do referencial 

teórico (relacionamento com os fornecedores) que, embora tenha sido pouco 

significativa para as empresas do setor têxtil, apresentou-se de forma preponderante 

para o setor de calçados. As outras duas propriedades emergiram dos dados: escala 

e inovação. No quadro 6.11 são apresentadas as três propriedades da referida 

categoria, com suas respectivas dimensões.   
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CATEGORIA PROPRIEDADES CONCEITO DIMENSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES DE 
OBTENÇÃO DE 
VANTAGEM 

COMPETITIVA 

Relacionamento 
com os 

fornecedores 
(RLFN) 

Percepção da empresa 
no que diz respeito ao 
impacto do 
relacionamento com os 
fornecedores na 
obtenção de vantagem 
competitiva 

Baixo (-):o relacionamento 
com os fornecedores não 
contribui para a obtenção 
de vantagem competitiva 
Alto (+):o relacionamento 
com os fornecedores 
contribui para a obtenção 
de vantagem competitiva 

Escala (ESCL) 

Percepção da empresa 
no que diz respeito ao 
impacto da sua escala 
(de produção, de 
compra etc.) na 
obtenção de vantagem 
competitiva 

Baixo (-):a escala não 
contribui para a obtenção 
de vantagem competitiva 
Alto (+):a escala contribui 
para a obtenção de 
vantagem competitiva 

 
 
 

Inovação (INOV) 

Percepção da empresa 
no que diz respeito ao 
impacto das ações 
ligadas à inovação na 
obtenção de vantagem 
competitiva 

Baixo (-): As ações ligadas 
à inovação não contribuem 
para a obtenção de 
vantagem competitiva  
Alto (+): As ações ligadas 
à inovação não contribuem 
para a obtenção de 
vantagem competitiva 

Quadro 6.11 - Propriedades, conceitos e dimensões da categoria fontes de obtenção de vantagem 
competitiva das empresas dos setores pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

Tendo-se como referência as diferentes manifestações identificadas nas 

comparações incidente-incidente, três manifestações foram consistentes, embora 

nem sempre tenham as manifestações das propriedades tenham sido semelhantes 

em ambos os setores. O quadro 6.12 apresenta as manifestações da categoria 

fontes de obtenção de vantagem competitiva nos dados coletados através das 

entrevistas nas empresas dos setores de calçados e têxtil, no qual constam aquelas 

manifestações que predominaram nas análises isoladas dos dois setores 

investigados, conforme mostrado nos tópicos 4.3.4 e 5.3.4. 

MANIFESTAÇÕES 
DIMENSÕES DAS PROPRIEDADES 
RLFN ESCL INOV 

Vantagem associada aos 
relacionamentos com fornecedores 

+  + 

Escala de produção  +  
Inovação de produto   + 

Quadro 6.12 - Dimensões das propriedades e manifestações da categoria fontes de obtenção de 
vantagem competitiva das empresas dos setores pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

A vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores é percebida 

pelas empresas do setor de calçados como tendo grande impacto na obtenção de 

vantagem competitiva, considerando-se todos os fornecedores de matérias-primas e 

componentes, mas com uma maior ênfase nos relacionamentos com as empresas 
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que fizeram investimentos específicos para a relação e que possuem plantas fabris 

no estado do Ceará, investimentos aos quais estão associados alguns ganhos 

relacionais, conforme explicitado no tópico 4.2.2. Esse relacionamento mais próximo 

das empresas do setor de calçados com seus fornecedores favorece o 

desenvolvimento conjunto de materiais e produtos, levando as empresas a uma 

maior capacidade de inovação. A inovação de produto tem se destacado como uma 

competência chave para as empresas de ambos os setores que buscam a obtenção 

de vantagem competitiva, contribuindo para que as mesmas possam se diferenciar 

dos seus principais concorrentes. No caso das empresas do setor de calçados, tal 

competência permite às empresas que estejam sempre desenvolvendo e lançando 

novos produtos, de acordo com as tendências da moda e as necessidades de seus 

clientes. Já para as empresas do setor têxtil, essa competência as tem ajudado a 

sair do mercado de fios e tecidos do tipo commodity, através da busca pelo 

atendimento das necessidades dos clientes de fabricarem produtos (tecidos, malhas 

e confecções) que reflitam as tendências da moda e o gosto dos usuários finais.   

Todas as empresas pesquisadas possuem grande escala de produção, 

especialmente as empresas Calçados1, Têxtil1 e Têxtil2, que se destacam nos seus 

respectivos segmentos, estando entre os maiores produtores do Brasil e da América 

Latina, o que leva às economias de escala e contribui para a obtenção de vantagem 

competitiva baseada em custo, conforme destacado no tópico 2.1.1 do referencial 

teórico. Apesar dessa propriedade ter se manifestado de forma explícita apenas nas 

empresas do setor têxtil, considera-se que a escala de produção contribui para a 

obtenção de vantagem competitiva por empresas de ambos os setores. 

As propriedades da categoria fontes de obtenção de vantagem competitiva, 

suas manifestações e respectivos graus de fundamentação empírica 

(groundedness), densidade teórica (density) e exemplos de cada uma das 

manifestações em ambos os setores são apresentados na figura 6.4. 
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Figura 6.4 - Esquema gráfico das propriedades, manifestações, fundamentação empírica e densidade 
teórica da categoria fontes de obtenção de vantagem competitiva das empresas dos setores 
pesquisados 
Fonte: Elaboração do autor 

A figura 6.4 mostra que as empresas pesquisadas obtêm vantagem competitiva 

a partir de mais de uma fonte, as quais se complementam, conforme pressupõe o 

tópico 2.1.3 do referencial teórico. Tendo-se como base as diversas correntes 

explicativas da vantagem competitiva apresentadas no tópico 2.1 do referencial 

teórico, as fontes de obtenção de vantagem competitiva das empresas estão 

alinhadas, de certa forma, às quatro correntes explicativas da vantagem competitiva, 

já que: 

1. A vantagem competitiva associada ao relacionamento com os fornecedores 

está associada diretamente à visão relacional, que faz parte da teoria dos 

recursos; 

2. A vantagem competitiva baseada em inovação está ligada diretamente à 

corrente dos processos de mercado (Escola Austríaca) e, indiretamente, à 

teoria das capacidades dinâmicas, tendo em vista que, para se manter uma 

estratégia de inovação permanente, há necessidade de se renovar 

periodicamente os recursos, capacidades e habilidades vinculadas à 

inovação. 
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3. A vantagem competitiva ligada à escala de produção está associada ao 

conjunto de fatores que permitem a vantagem de custo, que faz parte da 

corrente da análise estrutural. 

Levando-se em consideração as principais similaridades e divergências 

encontradas no que diz respeito às fontes de obtenção de vantagem competitiva 

pelas empresas dos dois setores investigados, conforme supracitado e, também, 

destacado no tópico 6.1.4, pode-se relatar que a inovação de produto predomina nos 

dois setores, embora o relacionamento com os fornecedores tenha se destacado 

como fonte de vantagem competitiva para as empresas do setor de calçados, assim 

como a escala de produção tenha relevância para as empresas do setor têxtil. Desse 

modo, pode-se fazer a seguinte afirmação: 

A11: As empresas investigadas dos setores têxtil e de calçados possuem 

fontes de obtenção de vantagem competitiva que se alinham a diferentes 

correntes explicativas da vantagem competitiva (análise industrial, teoria dos 

recursos, escola austríaca e teoria das capacidades dinâmicas), embora haja 

um predomínio da inovação de produto como fonte de vantagem competitiva 

em ambos setores, devido à vinculação dos setores às tendências da moda. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse capítulo visa a apresentar as principais conclusões do trabalho, suas 

contribuições mais relevantes, bem como as limitações da pesquisa e as sugestões 

para trabalhos futuros. 

7.1 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Observa-se que, no cerne da gestão organizacional do mundo contemporâneo, 

as firmas têm buscado obter vantagem competitiva sobre seus concorrentes de 

diversas maneiras, as quais estão associadas a diferentes correntes explicativas da 

vantagem competitiva. Nesse contexto, os relacionamentos inter-organizacionais e a 

gestão da cadeia de suprimentos têm assumido um papel relevante para a obtenção 

de vantagem competitiva por parte das organizações. 

Entretanto, o próprio conceito de gestão da cadeia de suprimento permanece 

carente de uma maior fundamentação teórica, o que pode ser minimizado com o uso 

de teorias organizacionais como suporte teórico ao SCM (HALlDORSSON et al., 

2007). Ademais, a ligação entre a adoção dos principais pressupostos da gestão da 

cadeia de suprimento e a obtenção de vantagem competitiva necessita de uma 

comprovação empírica mais ampla (MIGUEL; BRITO, 2008). 

Considerando-se o exposto, o presente trabalho teve como objetivo geral 

investigar a contribuição da gestão da cadeia de suprimento para a obtenção de 

vantagem competitiva por empresas da indústria têxtil e da indústria de calçados do 

Ceará, tendo como foco principal de análise as relações inter-organizacionais. Essa 

investigação envolveu a caracterização dos relacionamentos inter-organizacionais 

das empresas pesquisadas com seus fornecedores de matérias-primas e 

prestadores de serviços logísticos, a avaliação da contribuição dos relacionamentos 

entre as empresas e os componentes do ambiente institucional para a obtenção de 

vantagem competitiva e, para que se tivesse uma visão holística da busca das 

empresas por vantagem competitiva, a identificação das diferentes fontes de 

obtenção de vantagem competitiva a partir da visão das próprias empresas. 

Do ponto de vista teórico, procurou-se entender, inicialmente, o conceito de 

vantagem competitiva e as diferentes correntes explicativas da vantagem 

competitiva, seguindo-se o recorte apresentado por Vasconcelos e Cyrino (2000). O 

conceito de gestão de cadeia de suprimento e seus principais pressupostos foram 
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explorados, definindo-se como modelo de pesquisa para o SCM aquele apresentado 

por Chen e Paulraj (2004), que ressalta as relações entre compradores e 

fornecedores na cadeia de suprimento como principal construto a ser analisado. 

Dessa forma, as diferentes estruturas de governança (WILLIAMSON, 1991) e 

regimes relacionais (DYER; CHO; CHU, 1998; BRONZO, 2004) que podem 

caracterizar os relacionamentos inter-organizacionais foram também explorados no 

referencial teórico. Por fim, optou-se por utilizar como principal suporte teórico à 

gestão da cadeia de suprimento, a partir do objetivo de se analisar sua contribuição 

para a obtenção de vantagem competitiva, a teoria baseada em recursos, conforme 

definida por Acedo, Barroso e Galan (2006), dentro da qual se destaca a visão 

relacional (DYER; SINGH, 1998). 

A primeira contribuição teórica dessa tese consistiu na elaboração de um 

modelo de análise, apresentado no tópico 2.6, que contempla os diversos 

argumentos teóricos dos principais trabalhos utilizados como referencial. Esse 

modelo de análise representa uma interseção dos três principais campos de 

conhecimento teórico utilizados na pesquisa e que estão explícitos no título da tese: 

vantagem competitiva, gestão da cadeia de suprimento e visão relacional dos 

recursos. A partir do modelo de análise, foi possível efetuar o delineamento do 

estudo empírico e a elaboração dos instrumentos de pesquisa para a sua condução. 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, optou-se pela 

realização de um estudo de casos múltiplos (YIN, 2005), de caráter interpretativo 

(GODOY, 2007), em dois setores industriais do estado do Ceará, a indústria de 

calçados e a indústria têxtil, selecionados a partir da relevância econômica dos 

mesmos. Em cada setor foram investigadas duas empresas com atuação em 

diferentes segmentos intersetoriais, o que permitiu a realização de comparações 

dentro de cada setor e entre os setores. Um total de dezessete entrevistas foi 

realizado, com o auxílio de um roteiro semi-estruturado. 

Levando-se em consideração o problema de pesquisa, os objetivos geral e 

específicos, as questões norteadoras e as variáveis de pesquisa, bem como o 

modelo de análise proposto, partiu-se para a definição das categorias analíticas do 

trabalho. Foram definidas quatro categorias-chaves: (1) Características do 

relacionamento com os fornecedores; (2) Relações das empresas com o Governo; 

(3) Relações das empresas com Instituições de Fomento e; (4) Fontes de obtenção 

de vantagem competitiva. 



 314

A análise dos dados coletados na pesquisa foi feita em duas etapas, utilizando-

se métodos de análise diferentes. A primeira etapa consistiu em análises descritivas 

dos quatro casos estudados, com o uso da técnica de análise do conteúdo 

(BARDIN, 1977). A segunda etapa foi denominada codificação analítica dos casos, 

na qual se optou por utilizar o procedimento analítico da estratégia de pesquisa 

grounded theory (STRAUSS; CORBIN, 2008), denominado de método das 

comparações constantes (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2007), principalmente 

por esta se preocupar bastante com a questão do rigor na pesquisa qualitativa. Na 

verdade, tendo em vista que se partiu de teorias pré-existentes para a análise dos 

dados, pode-se afirmar que foram utilizados os fundamentos da adaptive theory ou 

teoria adaptativa (LAYDER, 1998). Nesse caso, buscou-se a integração entre os 

principais aspectos que emergiram dos dados e a teoria pré-existente relatada na 

literatura. O software Atlas/ti foi utilizado como ferramenta de apoio à análise de 

dados. 

7.1.1 Conclusões 

As principais conclusões do trabalho estão associadas ao cumprimento dos 

três objetivos específicos traçados, para as quais se buscou elaborar uma síntese do 

comportamento das quatro categorias analíticas em cada uma das quatro empresas 

pesquisadas e nos dois setores investigados, bem como uma comparação resumida 

entre os setores. Essas conclusões podem ser explicitadas através das onze 

afirmações destacadas nos capítulos dos resultados, as quais são destacadas a 

seguir de acordo com as suas vinculações aos objetivos específicos: 

Objetivo Específico 1: Caracterizar os relacionamentos inter-organizacionais das 

empresas pesquisadas com seus fornecedores de matérias-primas e prestadores de 

serviços logísticos.  

A1: Nas relações das empresas pesquisadas do setor de calçados com seus 

fornecedores há a predominância do regime de parceria e são aplicados os 

principais pressupostos da gestão da cadeia de suprimento, o que contribui para a 

obtenção de vantagem competitiva relacional (ver tópico 4.3.1); 

A5: Nas relações das empresas pesquisadas do setor têxtil com seus fornecedores 

há a predominância dos regimes arm’s lenght (mercado) e quase-mercado, sendo 

aplicados apenas alguns pressupostos da gestão da cadeia de suprimento, o que 
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contribui pouco para a obtenção de vantagem competitiva relacional (ver tópico 

5.3.1). 

Essa caracterização contemplada pelo primeiro objetivo específico está 

associada ao nível de análise inter-organizacional do modelo de análise, conforme 

mostrado no quadro 2.7. 

Objetivo Específico 2: Avaliar a contribuição das relações entre as empresas e os 

componentes do ambiente institucional para a obtenção de vantagem competitiva. 

A2: As relações das empresas pesquisadas do setor de calçados com o governo, 

que permitem o acesso a incentivos fiscais, contribuem para a obtenção de 

vantagem competitiva temporária em relação aos concorrentes que não possuem 

instalações produtivas no Nordeste, bem como levam à situação de paridade 

competitiva em relação aos concorrentes que possuem instalações produtivas no 

Nordeste a aos concorrentes no mercado externo (ver tópico 4.3.2); 

A3: As relações das empresas pesquisadas do setor de calçados com as instituições 

de fomento, que permitem o acesso a incentivos fiscais e a recursos financeiros a 

taxas de juros atrativas, contribuem para a obtenção de vantagem competitiva 

temporária em relação aos concorrentes que não possuem instalações produtivas no 

Nordeste, bem como levam à situação de paridade competitiva em relação aos 

concorrentes que possuem instalações produtivas no Nordeste a aos concorrentes 

no mercado externo (ver tópico 4.3.3); 

A6: As relações das empresas pesquisadas do setor têxtil com o governo, que 

permitem o acesso a incentivos fiscais, levam as empresas a uma situação de 

paridade competitiva em relação aos seus concorrentes (ver tópico 5.3.2); 

A7: As relações das empresas pesquisadas do setor têxtil com as instituições de 

fomento, que permitem o acesso a incentivos fiscais, levam à situação de paridade 

competitiva em relação aos seus concorrentes em geral (ver tópico 5.3.3). 

Essa avaliação contemplada pelo segundo objetivo específico está vinculada 

ao nível de análise ambiente institucional do modelo de análise, conforme mostrado 

no quadro 2.7. 

Objetivo Específico 3: Identificar as fontes de obtenção de vantagem competitiva do 

ponto de vista das empresas. 

A4: As empresas pesquisadas do setor de calçados possuem fontes diversas de 

obtenção de vantagem competitiva, que são complementares, destacando-se a 
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localização de suas instalações produtivas no Nordeste, o relacionamento com seus 

fornecedores e suas capacidades de inovação (ver tópico 4.3.4);  

A8: As empresas pesquisadas do setor têxtil possuem fontes diversas de obtenção 

de vantagem competitiva, que são complementares, destacando-se a escala de 

produção e a capacidade de inovação, através do desenvolvimento de novos 

produtos (ver tópico 5.3.4).  

Essa identificação prevista no terceiro objetivo específico pode ser associada a 

dois níveis de análise do modelo utilizado, conforme mostrado no quadro 2.7: o nível 

de análise intraorganizacional e o nível de análise inter-organizacional. 

No intuito de identificar as principais similaridades e divergências dos aspectos 

investigados nos dois setores pesquisados, considerando-se os quatro casos 

analisados, procedeu-se uma análise comparativa entre os setores, a qual permitiu a 

elaboração de mais três afirmações: 

A9: Os relacionamentos das empresas pesquisadas com seus fornecedores, nos 

dois setores pesquisados, diferenciam-se, principalmente, pelo fato daqueles 

observados no setor de calçados apresentarem um maior alinhamento aos 

pressupostos da gestão da cadeia de suprimento, o que contribui de forma mais 

efetiva para a obtenção de vantagem competitiva relacional por parte das empresas 

desse setor. Essa diferenciação está diretamente associada aos tipos de produtos 

fabricados em cada setor (ver tópico 6.2.1); 

A10: Os incentivos fiscais, na forma de diminuição da alíquota do ICMS e do IRPJ, 

destacam-se como principais recursos acessados pelas empresas nas suas relações 

com os componentes do ambiente institucional (governo e instituições de fomento), 

os quais, apesar de levarem de forma predominante apenas a uma situação de 

paridade competitiva das empresas com seus concorrentes, ainda constituem 

elementos diferenciais para que as empresas dos setores têxtil e de calçados 

considerem importante a manutenção de suas instalações produtivas no Estado do 

Ceará (ver tópicos 6.2.2 e 6.2.3); 

A11: As empresas investigadas dos setores têxtil e de calçados possuem fontes de 

obtenção de vantagem competitiva que se alinham a diferentes correntes 

explicativas da vantagem competitiva (análise industrial, teoria dos recursos, escola 

austríaca e teoria das capacidades dinâmicas), embora haja um predomínio da 
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inovação de produto como fonte de vantagem competitiva em ambos setores, devido 

à vinculação dos setores às tendências da moda (ver tópico 6.2.4). 

A partir dessas principais conclusões, essa tese trouxe diversas contribuições, 

as quais são destacadas no tópico seguinte. 

7.1.2 Contribuições do trabalho 

Além da contribuição teórica já citada, que consistiu na elaboração do modelo 

de análise, podem-se destacar como outras contribuições teóricas dessa tese a 

aplicação da teoria baseada em recursos para o entendimento de como as relações 

e a gestão da cadeia de suprimento podem contribuir para a obtenção de vantagem 

competitiva, incorporando novos elementos e fortalecendo o “núcleo” do campo de 

conhecimento do SCM, bem como a descoberta de que as firmas obtêm vantagem 

competitiva de diversas fontes, associadas a diferentes correntes explicativas da 

vantagem competitiva, que atuam de forma complementar. 

A realização do estudo em setores industriais relevantes do ponto de vista 

econômico, tanto em nível estadual (Ceará), regional (Nordeste), como em nível 

nacional (Brasil), por serem geradores de grande número de empregos e 

contribuírem para a geração de renda e o desenvolvimento industrial, que levou a 

um melhor entendimento da dinâmica competitiva de ambos os setores, bem como 

das formas de atuação de empresas que se destacam nesses setores na busca por 

vantagem competitiva, pode ser considerada uma contribuição dessa tese para a 

sociedade em geral. 

Para as empresas que participaram da pesquisa, as quais receberão a versão 

final do trabalho, essa tese pode contribuir de forma efetiva, já que, a partir do 

esclarecimento dos fatores relevantes para a obtenção de vantagem competitiva, 

sejam eles específicos da firma, das suas relações na cadeia de suprimento, das 

suas relações com o ambiente institucional, ou que estejam associados a outros 

fatores, abre-se a possibilidade de adoção de estratégias que permitam às empresas 

posicionarem-se na busca por manutenção ou aumento da vantagem competitiva.  

Por fim, do ponto de vista do pesquisador, essa tese agregou conhecimentos e 

contribui em quatro vertentes: (1) Na temática da gestão da cadeia de suprimento, a 

qual o autor tem se debruçado no desenvolvimento de suas atividades de ensino e 

pesquisa, houve um grande aprofundamento teórico, a partir do entendimento da 

necessidade de se estabelecer um melhor suporte teórico ao tema, com a 
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articulação conjunta de teorias organizacionais de cunho econômico e sociológico; 

(2) Na questão da vantagem competitiva, com a qual o autor precisa lidar no 

desenvolvimento dos estudos setoriais em sua atuação no Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

a partir da incorporação de conhecimentos que permitiram a adoção de uma visão 

mais holística, considerando-se, a partir de então, tanto os aspectos de cunho 

macroeconômico e com impactos setoriais, como os aspectos de cunho 

microeconômico, relacionados à firma e às suas relações na cadeia de suprimento, 

bem como os aspectos dinâmicos da concorrência, numa perspectiva de 

complementaridade entre as diferentes visões; (3) No escopo da teoria baseada em 

recursos, fortemente ligada aos estudos em estratégia, que propiciaram ao autor a 

aderência a uma nova divisão acadêmica, além da gestão de operações e logística 

e; (4) Do ponto de vista metodológico, o trabalho permitiu ao pesquisador o contato 

com uma metodologia de análise (método das comparações constantes) e com um 

software (Atlas/ti), utilizado como ferramenta de apoio à análise de dados, os quais, 

até então, não haviam sido utilizados pelo mesmo, constituindo um grande 

aprendizado.      

7.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Apesar de todos os cuidados que cercaram o delineamento e a execução da 

pesquisa, que resultou na elaboração dessa tese, percebe-se que a mesma 

apresenta algumas limitações. 

Por se tratar de um estudo de caso, não é possível a generalização dos 

resultados para outras empresas dos setores investigados e, consequentemente, 

para os setores em si. Buscou-se, então, utilizar diversos procedimentos, conforme 

destacado no capítulo da metodologia, para atender aos critérios de julgamento da 

qualidade de uma pesquisa destacados por Yin (2005): validade do construto, 

validade interna, validade externa e confiabilidade. Entre os procedimentos 

previstos, apresentados no quadro 3.9 (seção 3.7), não foi possível o envio das 

análises dos dados das entrevistas para a avaliação dos respondentes, associado 

ao critério de validade do construto, devido à limitação de tempo para a conclusão 

do trabalho. Apenas as transcrições das entrevistas foram avaliadas pelos 

respondentes, para ratificar a fidedignidade de seus conteúdos. 
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Uma segunda limitação, também relacionada ao tipo de estudo realizado, diz 

respeito ao seu caráter transversal. Na visão de Fahy (2000), a realização de 

estudos longitudinais, que permitam o maior entendimento da dinâmica do 

desenvolvimento dos recursos da firma, seria essencial para o avanço da teoria 

baseada em recursos. Reconhece-se, entretanto, que, apesar de o presente 

trabalho constituir um estudo transversal, foi possível, em alguns casos, captar 

aspectos relacionados à evolução das empresas, que dependeram da evolução de 

seus recursos, capacidades e habilidades. Fica claro, por exemplo, o processo 

adaptativo pelo qual passou a empresa Têxtil2, a qual, a partir da influência de um 

conjunto de fatores externos, buscou uma mudança de posicionamento, com o 

propósito de se preparar para enfrentar os aspectos negativos ligados ao novo 

cenário econômico enfrentado pela empresa nos últimos anos, entre os quais podem 

ser destacados a cotação do dólar, a eliminação das cotas de importação dos 

produtos têxteis e, consequentemente, a maior exposição à concorrência dos 

chineses. Nesse sentido, houve um incremento na capacidade de gestão financeira 

da empresa e, também, em sua capacidade de inovação. A Têxtil2 tem procurado se 

diferenciar dos concorrentes, saindo na frente na adoção de novas tecnologias, no 

lançamento de novos produtos e, até mesmo, na ação em determinadas frentes, tais 

como na compra de energia no mercado livre, conforme destacado no tópico 5.2.6. 

Uma terceira limitação a ser destacada é o fato de a pesquisa não ter rompido 

uma limitação comum aos estudos empíricos ligados à gestão da cadeia de 

suprimento, que em sua maioria investigam apenas um estágio da cadeia de 

suprimento e, muitas vezes, apenas uma das partes que formam o relacionamento 

inter-organizacional (díade). O estudo poderia ter incorporado, além dos 

relacionamentos entre os fabricantes e seus fornecedores de matérias-primas e 

prestadores de serviço logístico, os relacionamentos desses fabricantes com seus 

clientes. A decisão de se limitar a pesquisa a apenas um estágio da cadeia de 

suprimento foi tomada durante o delineamento da mesma, tendo em vista o tempo 

disponível para sua realização. Por outro lado, um aspecto positivo do trabalho é 

que, ao investigar os relacionamentos entre as empresas e seus fornecedores de 

matérias-primas, houve a preocupação de se entrevistar alguns fornecedores, o que 

funcionou como uma triangulação dos dados. 

Uma quarta limitação que pode ser considerada é o fato de, apesar de o 

referencial teórico trazer vários argumentos associados à teoria de redes, esses não 
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foram explorados de forma significativa na elaboração do modelo de análise e na 

formatação dos instrumentos de pesquisa, embora alguns dos construtos comuns à 

explicação da formação de redes inter-organizacionais (confiança e reputação, por 

exemplo) tenham surgido durante a pesquisa e tenham sido explorados com o uso 

das teorias de cunho mais econômico (teoria baseada em recursos, teoria dos 

custos de transação) utilizadas no trabalho. 

Por fim, há de se destacar a dificuldade do pesquisador em conseguir uma 

segunda empresa para a realização do estudo empírico no setor têxtil, bem como a 

realização das entrevistas na mesma, processo esse que consumiu bastante tempo. 

Considerando-se essa dificuldade, pode-se concluir que um aumento no número de 

casos a serem estudados com o nível de profundidade proposto para a investigação 

poderia inviabilizar a realização do estudo no prazo determinado para tal. 

7.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Apesar de os achados dessa tese terem preenchido algumas lacunas do 

conhecimento relacionado à contribuição do SCM para a obtenção de vantagem 

competitiva, percebe-se que esses mesmos achados podem ser investigados com 

maior profundidade, através da realização de novas pesquisas. 

Em linhas gerais, pode-se considerar que as onze afirmações efetuadas nos 

capítulos dos resultados e colocadas como principais conclusões do trabalho, as 

quais não podem ter uma generalização estatística, poderiam ser utilizadas como 

hipóteses a serem testadas em trabalhos de cunho quantitativo, em uma quantidade 

de empresas que representem uma amostra significativa dentro de cada setor 

estudado. Como exemplo, poder-se-ia criar a seguinte hipótese associada à 

afirmativa A1: 

H1: Nas relações das empresas do setor de calçados com seus fornecedores há a 

predominância do regime de parceria e são aplicados os principais pressupostos da 

gestão da cadeia de suprimento, o que contribui para a obtenção de vantagem 

competitiva relacional. 

Outra hipótese poderia ser criada a partir da afirmação A8: 

H8: As empresas do setor têxtil possuem fontes diversas de obtenção de vantagem 

competitiva, que são complementares, destacando-se a escala de produção e a 

capacidade de inovação. 
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Uma hipótese adicional poderia ser criada a partir da afirmação A9: 

H9: O alinhamento dos relacionamentos das empresas de um setor industrial aos 

pressupostos da gestão da cadeia de suprimento está diretamente relacionado aos 

tipos de produtos fabricados nesse setor. 

Percebe-se que algumas das onze afirmações podem dar origem a mais de 

uma hipótese. A partir da definição dessas hipóteses, poderiam ser realizados 

estudos com abordagem quantitativa, com o uso de instrumentos de pesquisa 

adequados, no sentido de testar as hipóteses e, a partir disso, generalizar os 

resultados obtidos. 

Além dos trabalhos relacionados às principais conclusões dessa tese, na busca 

por generalização dos achados, pode-se sugerir a realização de outras pesquisas 

que estejam associadas a alguns dos fatores que foram considerados limitações, 

conforme destacado no tópico 5.2. 

A realização de estudos de caráter longitudinal acerca de como ocorre a 

evolução dos recursos, capacidades e habilidades de uma firma, associados aos 

diversos cenários competitivos enfrentados pela mesma, bem como à obtenção de 

vantagem competitiva, poderia contribuir para o avanço da teoria baseada em 

recursos, bem como aproximar ainda mais esse campo do conhecimento do campo 

da teoria das capacidades dinâmicas. 

No que diz respeito ao escopo da cadeia de suprimento considerado para a 

realização do presente estudo, o qual é apresentado no modelo de análise, 

destacado no tópico 2.6, percebe-se que este inclui fornecedores de 1º e 2º níveis, 

assim como clientes de 1º e 2º níveis. Entretanto, optou-se no presente estudo por 

incluir apenas os fornecedores de 1º nível. Sabendo-se da dificuldade em realizar 

estudos que envolvam fornecedores e clientes de 2º nível, poder-se-ia, ao menos, 

envolver também os clientes de 1º nível em estudos futuros ligados à gestão da 

cadeia de suprimento. No setor de calçados, por exemplo, considerando-se a 

indústria de calçados como núcleo principal de análise, isso incluiria o varejo, que 

constitui um agente fundamental na definição dos tipos de produtos a serem 

lançados, dos tipos de materiais a serem utilizados, dos lead times envolvidos, entre 

outros aspectos. Ainda com relação ao modelo de análise, estudos futuros poderiam 

também envolver uma investigação mais detalhada do papel dos recursos internos 
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(nível de análise intra-organizacional) na obtenção de vantagem competitiva por 

parte das empresas. 

Conforme destacado por Viana e Baldi (2008), quando se observam as 

principais características da cadeia de suprimento, bem como os pressupostos do 

SCM, são percebidas muitas similaridades com os conceitos e as características das 

redes sociais, permitindo o uso da análise de redes para auxiliar a compreensão da 

dinâmica e a tomada de decisão na cadeia de suprimento, abrindo-se a 

possibilidade de se ter um enfoque menos economicista à tomada de decisão 

inerente às relações presentes na cadeia de suprimento, o que historicamente não 

tem sido considerado nos estudos ligados ao SCM, como no presente estudo, 

apesar de ser claro nesses mesmos estudos a importância da coordenação, da 

cooperação e da confiança para a manutenção de relações estáveis na cadeia de 

suprimento. Assim sendo, a incorporação dos argumentos da teoria de redes em 

estudos similares ao realizado nessa tese poderia aumentar o poder explicativo dos 

seus principais achados. 

Como última sugestão, já que o escopo da cadeia de suprimento considerado 

no modelo de análise inclui o governo como componente do ambiente institucional, e 

que a inovação surgiu como um dos principais fatores que contribuem para a 

obtenção de vantagem competitiva por parte das empresas pesquisadas, poder-se-

ia incorporar em trabalhos futuros a investigação dos aspectos ou ações 

governamentais relacionados à inovação do produto, considerando-se os setores 

estudados ou outros setores industriais. Ademais, a realização de pesquisas em 

outros setores industriais, com o uso do modelo de análise desenvolvido nessa tese, 

também pode ser considerada uma boa sugestão para a realização de pesquisas 

futuras. 
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APÊNDICE A – Protocolo do Estudo de Casos Múltiplos 

 

1. Visão Geral do Projeto de Estudo de Casos Múltiplo 

A realização desse estudo de casos múltiplos está vinculada a um problema de 

pesquisa que pode ser resumido através da seguinte pergunta: como a gestão da 

cadeia de suprimento contribui para a obtenção de vantagem competitiva por 

empresas da indústria têxtil e da indústria de calçados do Ceará? Para tal, foi 

definido como objetivo geral “investigar a contribuição da gestão da cadeia de 

suprimento para a obtenção de vantagem competitiva por empresas da indústria 

têxtil e da indústria de calçados do Ceará, tendo como foco principal de análise as 

relações inter-organizacionais (díades)”. 

Para dar suporte à realização da pesquisa, houve a necessidade de se 

debruçar sobre diversos textos, incluindo livros e artigos científicos, relacionados às 

seguintes temáticas: vantagem competitiva, relacionamentos inter-organizacionais, 

gestão da cadeia de suprimento e teoria baseada em recursos. 

A partir de então, foi decidido de forma intencional que a pesquisa seria 

realizada em dois setores industriais do estado do Ceará, os quais foram 

selecionados a partir de suas relevâncias econômicas: indústria têxtil e indústria de 

calçados. Também de forma intencional, decidiu-se efetuar o estudo empírico em 

duas empresas de cada setor escolhido, as quais deveriam ter algumas 

características divergentes (tipos de produtos manufaturados), que permitissem um 

estudo comparativo intra-setorial e inter-setorial. Desse modo, chegou-se à definição 

que seriam realizados quatro estudos de casos, caracterizando um estudo de casos 

múltiplos. 

2. Procedimentos de Campo 

O contato com as empresas que constituem os quatro casos deve ser feito 

através da instituição à qual o pesquisador está vinculado, o Banco do Nordeste 

(BNB), através dos gerentes das agências que possuem um histórico de operações 

de financiamento com as mesmas.  

Na impossibilidade de se conseguir a aprovação da realização da pesquisa na 

empresa através desse canal, o pesquisador deve buscar outros canais de 

relacionamento, de modo a viabilizar a realização da pesquisa em duas empresas de 

cada setor. 



 333

A partir do contato inicial, feito pelo gerente ou por outro canal, o pesquisador 

deve contactar diretamente (por telefone ou email) os possíveis entrevistados, para 

explanar melhor os objetivos do trabalho e providenciar o agendamento das 

entrevistas. Caso seja necessário, pode-se marcar um encontro presencial anterior 

às entrevistas, de modo que todos os detalhes da pesquisa possam ser detalhados. 

Caso haja necessidade de realizar entrevistas em outros municípios ou estados 

diferentes do domicílio do pesquisador, o agendamento deve ser feito com uma 

antecedência maior, de modo que todas as providências necessárias às viagens 

possam ser tomadas, incluindo a solicitação do pesquisador de apoio por parte do 

BNB. 

Os sujeitos a serem entrevistados devem possuir funções que tenham 

responsabilidade sobre os relacionamentos entre as empresas e seus fornecedores 

de matérias-primas e prestadores de serviço logístico, bem como sobre os 

relacionamentos das empresas com os componentes do ambiente institucional 

(governo e instituições de fomento). 

Durante a realização das entrevistas, seguindo um roteiro semi-estruturado 

pré-estabelecido, é importante a realização de observações não participantes, 

também com o uso de um roteiro desenvolvido para tal. Deve ficar claro aos 

entrevistados que, apesar do pesquisador fazer parte do BNB, os objetivos traçados 

para o trabalho não foram definidos para atender a necessidades desta instituição, 

portanto, não interferirão nos relacionamentos do Banco com as empresas 

pesquisadas. 

Os entrevistados devem ser solicitados a permitir a gravação das entrevistas 

para posterior transcrição. Essas transcrições deverão ser remetidas para os 

entrevistados, de modo que os mesmos possam ratificar, ou corrigir, os conteúdos 

transcritos. Caso não haja a permissão para a gravação, o pesquisador deverá fazer 

uso de um bloco de anotações. 

Em cada um dos quatro casos estudados, deverão ser visitados os seguintes 

locais, para a realização de entrevistas com os responsáveis pelos seguintes cargos: 
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Empresa Unidades a Serem 
Visitadas  

Pessoas a Serem 
Entrevistadas 

Têxtil1 Centro Corporativo – São 
Paulo/SP 

Comprador de Algodão 
Gerente de Supply Chain 

Unidade Industrial – 
Maracanaú/CE 

Coordenadora de 
Planejamento e Análise 

Têxtil2 Matriz – Fortaleza/CE Gerente de Negócios 
Gerente Financeiro 
Gerente de Controladoria 
Diretora Administrativa 

ForTex (Fornecedor em 
comum das duas empresas 
do setor têxtil) 

Escritório Administrativo – 
Porto Alegre/RS 

Diretor de Vendas 

Calçados1 Unidade Industrial – 
Fortaleza/CE 

Gerente de Controladoria 

Matriz Corporativa – 
Farroupilha/RS 

Coordenador de Compras de 
Matérias-Primas 
Coordenador de Suporte e 
Logística 
Comprador 
Assessor de Compras 

Unidade Industrial – 
Sobral/CE 

Supervisor Administrativo da 
empresa fornecedora 

Calçados2 Matriz Corporativa – 
Sapiranga/RS 

Gerente de Compras e 
Logistica 
Superintendente Financeiro 

Escritório de Assessoria 
Jurídica – Fortaleza/CE 

Assessora Jurídica 

Unidade Industrial – 
Canindé/CE 

Gerente de Filial da empresa 
fornecedora 

 

3. Questões do Estudo de Casos Múltiplos 

A condução dos quatro estudos de casos tem como base algumas questões 

norteadoras da pesquisa: 

• Como se dão as relações inter-organizacionais estabelecidas entre as 

empresas, seus principais fornecedores (1ª camada) e seus prestadores de 

serviços logísticos? 

• Quais os investimentos em ativos específicos e os recursos relacionais 

presentes nas relações inter-organizacionais investigadas? 

• Como se trocam informações e conhecimentos e se combinam recursos, 

capacidades e habilidades nas relações inter-organizacionais estudadas? 

• Quais os ganhos relacionais das relações inter-organizacionais investigadas 

existentes e como eles são apropriados e preservados? 

• Como as empresas avaliam a influência de suas relações com as intituições 

de fomento e o governo na obtenção (ou não) de vantagem competitiva? 
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• Quais as fontes de obtenção de vantagem competitiva por parte das 

empresas analisadas?  

A partir dessas questões norteadoras, foi elaborado o instrumento de coleta de 

dados – roteiro de entrevistas – o qual é apresentado no apêndice B.  
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevistas 

 

1. Dados Preliminares 

Dados da empresa 

• Nome e data de estabelecimento 

• Principais produtos fabricados 

• Número de unidades produtivas 

• Número total de empregados 

• Volume total anual de produção 

• Faturamento total no último ano e comportamento deste ao longo dos últimos cinco anos  

• Participação nos mercados nacional, regional e local 

• Percentual da produção destinado à exportação 

• Participação no mercado internacional 

• Situação da unidade produtiva em relação à empresa como um todo (percentual do volume 

fabricado em relação ao total, linhas de produtos fabricados na unidade, número de empregados) 

• Afiliação da empresa em entidades representativas do setor 

Dados do entrevistado 

• Nome 

• Tempo na empresa 

• Cargo 

• Tempo no cargo 

• Principais funções desempenhadas 
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2. Perguntas Referentes às Questões de Pesquisa, Objetivos Específicos e 

Variáveis 

Questão de 
Pesquisa 

Como se dão as relações inter-organizacionais estabelecidas 
entre as empresas, seus principais fornecedores (1ª camada) 
e seus prestadores de serviços logísticos? 

Objetivo 
Específico 

Caracterizar os relacionamentos inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus fornecedores de matérias-
primas e prestadores de serviços logísticos. 

Variáveis Estruturas de governança predominantes. 
Regimes relacionais presentes.  

a) Quais as matérias-primas adquiridas pela empresa para a fabricação de seus 
produtos?  
b) Onde estão localizados os fornecedores dessas matérias-primas? 

c) Entre essas matérias-primas, qual delas pode ser considerada a principal? 

d) Quais empresas são fornecedoras da principal matéria-prima e onde elas são 
localizadas? 
e) Como se dá (ou se deu) o processo de seleção desses fornecedores? 

f) É comum que sejam feitas visitas aos fornecedores, ou vice-versa? Em caso 
afirmativo, qual o objetivo destas? 
g) Qual o procedimento padrão seguido no processo de compra de matérias-primas 
desses fornecedores? 
h) São elaborados contratos formais entre a empresa e esses fornecedores? Em 
caso afirmativo, como esses contratos são gerenciados e quais as principais 
variáveis de controle? 
i) Como, em suas relações com os fornecedores, a empresa lida com situações que 
envolvem oportunismo, desacordos ou conflitos? 
j) Na relação da empresa com esses fornecedores, existe uma orientação de curto 
prazo ou de longo prazo? Por quê? 
k) Quais fatores a empresa julga que são atrativos para a manutenção do 
relacionamento com esses fornecedores? 
l) A empresa utiliza os serviços de algum prestador de serviços logísticos? Em que 
situações? 
m) Caso utilize, faça uma breve descrição do relacionamento (procedimentos de 
seleção e contratação, tipo de contrato, orientação quanto ao prazo, vantagens etc.) 
n) A empresa terceiriza alguma parte do processo produtivo? Em caso afirmativo, 
quais são os motivos e vantagens associadas a essa terceirização? 
o) A empresa possui algum tipo de integração vertical? Explique 

p) Quanto ao setor em geral, qual a percepção do entrevistado em relação ao 
relacionamento das empresas do setor com seus principais fornecedores? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 338

Questão de 
Pesquisa 

Quais os investimentos em ativos específicos e os recursos 
relacionais presentes nas relações inter-organizacionais 
investigadas? 

Objetivo 
Específico 

Caracterizar os relacionamentos inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus fornecedores de matérias-
primas e prestadores de serviços logísticos. 

Variáveis Investimentos em ativos específicos. 
Recursos relacionais presentes. 

a) Nas suas relações com os fornecedores principais de matérias-primas, houve (ou 
há) necessidade da empresa, dos seus fornecedores, ou de ambos, de investir em 
ativos específicos para a relação? Explique 
b) Em caso afirmativo, como se dá o compartilhamento dos riscos dos 
investimentos? 
c) Que tipos de recursos (localização, humanos, físicos, tecnológicos) são utilizados 
especificamente na relação da empresa com seus fornecedores? 
d) Quanto aos prestadores de serviços logísticos (se for o caso), existem 
investimentos em ativos específicos e recursos relacionais presentes? Explique 
e) Na presença de investimentos específicos de uma relação e recursos relacionais, 
quais mecanismos são utilizados pela empresa para se proteger de eventuais 
comportamentos oportunísticos por parte do fornecedor? 

 
 

Questão de 
Pesquisa 

Como se trocam informações e conhecimentos e se 
combinam recursos, capacidades e habilidades nas relações 
inter-organizacionais estudadas? 

Objetivo 
Específico 

Caracterizar os relacionamentos inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus fornecedores de matérias-
primas e prestadores de serviços logísticos. 

Variáveis Combinações de recursos, capacidades ou habilidades 
complementares. 

a) Considerando as relações da empresa com seus principais fornecedores, que 
tipos de informações são trocadas? 
b) Como essas informações são trocadas? Com que frequência? 

c) Qual o papel da troca de informações para o relacionamento? 

d) Existem situações em que a empresa, através de seus funcionários e recursos 
produtivos, participa do desenvolvimento de produtos e/ou do processo produtivo de 
seus fornecedores? Explique 
e) Existem situações em que os fornecedores, através de seus funcionários e 
recursos produtivos, participam do desenvolvimento de produtos e/ou do processo 
produtivo da empresa? Explique 
f) Nas relações entre a empresa e seus fornecedores, ocorre o desenvolvimento 
conjunto de conhecimentos, capacidades e/ou habilidades? Explique 
g) No caso da ocorrência de alguns dos fenômenos acima, quais os mecanismos 
utilizados pela empresa para se proteger de eventuais comportamentos 
oportunísticos por parte dos fornecedores? 
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Questão de 
Pesquisa 

Quais os ganhos relacionais das relações inter-
organizacionais investigadas existentes e como eles são 
apropriados e preservados? 

Objetivo 
Específico 

Caracterizar os relacionamentos inter-organizacionais das 
empresas pesquisadas com seus fornecedores de matérias-
primas e prestadores de serviços logísticos. 

Variáveis Ganhos relacionais e formas de apropriação. 
Mecanismos de preservação dos ganhos relacionais. 

a) Há um entendimento, por parte da empresa, de que os tipos de relações 
estabelecidas com os fornecedores ajudam a trazer uma melhor performance 
financeira da mesma, em relação aos principais concorrentes? (ocorrem ganhos 
relacionais?) Por quê? 
b) Em caso afirmativo, em que relações, especificamente, isso ocorre? 

c) Como esses ganhos relacionais são apropriados (totalmente pela empresa ou 
compartilhados com os fornecedores)? 
d) Quais os mecanismos a empresa utiliza para preservar os ganhos relacionais? 

e) De forma geral, a empresa entende que seus relacionamentos com os 
fornecedores contribuem para a obtenção de vantagem competitiva? Explique 

 
 

Questão de 
Pesquisa 

Como as empresas avaliam a influência de suas relações com 
as intituições de fomento e o governo na obtenção (ou não) 
de vantagem competitiva? 

Objetivo 
Específico 

Avaliar a contribuição das relações entre as empresas e os 
componentes do ambiente institucional para a obtenção de 
vantagem competitiva. 

Variáveis Contribuições das relações das empresas com o governo e as 
instituições de fomento para a obtenção de vantagem (ou 
desvantagem) competitiva. 

a) Que tipo de relação a empresa estabelece com o Governo, em todos seus níveis 
de atuação? 
b) As relações que a empresa mantém com o Governo são estabelecidas de forma 
isolada, ou em conjunto com outras empresas do setor e/ou entidades de classe? 
Explique 
c) Como a empresa avalia a influência de suas relações com o Governo para a 
obtenção de vantagem (ou desvantagem) competitiva, frente a seus concorrentes 
no mercado nacional e internacional? 
d) Que tipo de relação a empresa mantém com as instituições de fomento (bancos e 
agências de desenvolvimento)? 
e) Quais os objetivos da empresa ao se relacionar com essas instituições? 

f) Como a empresa avalia a influência de suas relações com as instituições de 
fomento para a obtenção de vantagem (ou desvantagem ) competitiva, frente a seus 
concorrentes no mercado nacional e internacional? 

 
 

Questão de 
Pesquisa 

Quais as fontes de obtenção de vantagem competitiva por 
parte das empresas analisadas?  

Objetivo 
Específico 

Identificar as fontes de obtenção de vantagem competitiva do 
ponto de vista das empresas. 

Variáveis Fontes de obtenção de vantagem competitiva 

a) Em linhas gerais, no entendimento da empresa, quais fatores (internos ou 
externos à organização) exercem maior influência para a obtenção de vantagem (ou 
desvantagem) competitiva por parte da mesma? 
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3. Perguntas Gerais Complementares 

• Como a empresa avalia, em linhas gerais, o desempenho recente, atual e futuro do seu 

setor de atuação? 

• Quais fatores mais importantes têm influenciado e podem influenciar esse desempenho? 

• Existem outras pessoas na empresa que podem contribuir para o esclarecimento dos 

aspectos discutidos nessa entrevistas? Quem são? 
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APÊNDICE C – Relatórios do Atlas/ti 

 

1. Relatório Cronológico 
 

HU:  Tese Fernando 
File:  [C:\Documents and Settings\Fernando\Meus documentos\Doutorado\Análise dos Dados\Tese 
Fernando.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 21/10/2010 09:05:47 
-------------------- 
All objects sorted by creation date 
Editing period: 340 days 
1. Object created: 09/11/2009 20:35:09 (HU: Tese Fernando) 
Last object created: 15/10/2010 10:38:21 (Code-Link: ASSO) 
 
 
(2009-11-09T20:35:09) HU: Tese Fernando 
(2009-11-09T20:36:51) Primary Doc: P 2: Têxtil1Ent1.doc 
(2009-11-12T08:43:55) Code: Nordeste girar principalmente .. {0-0} 
(2009-11-12T08:44:05) Memo: ME - 12/11/09 {1-Me} - Super 
(2009-11-12T08:46:51) Quotation: 2:2 80% do consumo da [Têxtil1] é do.. (29:29) 
(2009-11-12T08:47:34) Quotation: 2:3 No Cerrado. Em Mato Grosso, Go.. (31:31) 
(2009-11-12T08:48:18) Code: são grandes produtores, de lar.. {0-0} 
(2009-11-12T08:48:51) Quotation: 2:4 Nordeste girar principalmente .. (29:29) 
(2009-11-12T08:49:24) Code: M: Incentivos fiscais {18-5} 
(2009-11-12T08:49:40) Quotation: 2:5 são grandes produtores, de lar.. (31:31) 
(2009-11-12T08:50:12) Code: Cooperativas de grandes produtores {1-1} 
(2009-11-12T08:51:01) Code: Origem do algodão nacional {2-0} 
(2009-11-12T08:52:00) Memo: ME - 12/11/09 [1] {1-Me} - Super 
(2009-11-12T08:53:41) Quotation: 2:6 Cooperativa, são pessoas juríd.. (33:33) 
(2009-11-12T08:54:03) Quotation: 2:7 Elas trabalham dessa maneira p.. (33:33) 
(2009-11-12T08:54:54) Memo: ME - 12/11/09 [2] {1-Me} - Super 
(2009-11-12T08:57:16) Quotation: 2:8 Temos muitos fornecedores. Dev.. (37:37) 
(2009-11-12T08:57:16) Code: P: Quantidade de fornecedores {2-7} 
(2009-11-12T08:59:26) Quotation: 2:9 na maioria são traders, têm gr.. (41:41) 
(2009-11-12T08:59:26) Code: Traders {1-1} 
(2009-11-12T09:01:04) Quotation: 2:10 Pela a grande capacidade finan.. (41:41) 
(2009-11-12T09:01:04) Code: Capacidade financeira e uso de hedge das traders {1-0} 
(2009-11-12T09:03:46) Quotation: 2:12 70% do mercado nacional (41:41) 
(2009-11-12T09:09:31) Quotation: 2:13 trabalham muito com hedge de m.. (41:41) 
(2009-11-12T09:11:28) Quotation: 2:14 Primeiro de nada, é o preço e .. (45:45) 
(2009-11-12T09:11:28) Code: C: Critérios de seleção dos fornecedores {16-11} 
(2009-11-12T09:11:42) Quotation: 2:15 Por exemplo, clima do tempo, s.. (45:45) 
(2009-11-12T09:11:50) Memo: ME - 12/11/09 [3] {2-Me} - Super 
(2009-11-12T09:13:36) Quotation: 2:16 É elas tem esse tipo de inform.. (47:47) 
(2009-11-12T09:13:36) Code: Intermediários possuem muita informação {2-0} 
(2009-11-12T09:17:24) Quotation: 2:17 quem tem a primeira informação.. (49:49) 
(2009-11-12T09:17:24) Code: Importância da informação para o negócio {8-1} 
(2009-11-12T09:18:21) Quotation: 2:18 Sim, sim, pra eles... é sim te.. (49:49) 
(2009-11-12T09:18:30) Quotation: 2:19 Fazenda... aqui no Brasil faze.. (51:51) 
(2009-11-12T09:18:48) Quotation: 2:20 Visita (49:49) 
(2009-11-12T09:18:48) Code: P: Visitas {3-1} 
(2009-11-12T09:20:05) Code: Dificuldade dos produtores com a queda do dólar {0-0} 
(2009-11-12T09:20:05) Quotation: 2:21 com a caída do dólar aqui no B.. (51:51) 
(2009-11-12T09:20:30) Quotation: 2:22 com o algodão adensado, é uma .. (51:51) 
(2009-11-12T09:21:05) Code: Algodão Adensado - Inovação {1-0} 
(2009-11-12T09:21:15) Memo: ME - 12/11/09 [4] {1-Me} - Super 
(2009-11-12T09:23:20) Quotation: 2:23 Eles querem mais que nada sabe.. (57:57) 
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(2009-11-12T09:25:07) Quotation: 2:24 Primeiro de nada, é o consumid.. (63:63) 
(2009-11-12T09:25:29) Memo: ME - 12/11/09 [5] {1-Me} - Super 
(2009-11-12T09:26:22) Code: Importância do consumidor final {1-0} 
(2009-11-12T09:27:03) Quotation: 2:25 Ai, dependendo do mercado você.. (65:65) 
(2009-11-12T09:27:49) Code: Compra antecipada {3-0} 
(2009-11-12T09:28:43) Quotation: 2:26 O algodão por contrato tem que.. (67:67) 
(2009-11-12T09:28:43) Code: O algodão por contrato tem que ser honrado {1-0} 
(2009-11-12T09:29:04) Quotation: 2:27 Sim, existe um contrato formal.. (71:71) 
(2009-11-12T09:29:19) Quotation: 2:28 contrato formal (71:71) 
(2009-11-12T09:29:19) Code: P: Formalidade do contrato {1-3} 
(2009-11-12T09:30:08) Code: Regulação do contrato {4-1} 
(2009-11-12T09:30:08) Quotation: 2:29 bolsa de mercadorias de São Pa.. (71:71) 
(2009-11-12T09:30:53) Code: Variáveis do contrato {8-1} 
(2009-11-12T09:30:53) Quotation: 2:30 característica do produto, mês.. (71:71) 
(2009-11-12T09:32:03) Code: classificadores que olham na o.. {4-0} 
(2009-11-12T09:32:03) Quotation: 2:31 classificadores que olham na o.. (73:73) 
(2009-11-12T09:32:45) Code: P: Oportunismo {0-0} 
(2009-11-12T09:32:45) Quotation: 2:32 Já, sempre há... já passou vár.. (79:79) 
(2009-11-12T09:33:10) Code: arbitragem na BMF {3-0} 
(2009-11-12T09:33:10) Quotation: 2:33 arbitragem na bolsa de São Pau.. (81:81) 
(2009-11-12T09:33:57) Quotation: 2:34 Os contratos, tá tudo formaliz.. (84:84) 
(2009-11-14T19:40:04) Quotation: 2:35 produtores que você geralmente.. (87:87) 
(2009-11-14T19:40:42) Quotation: 2:36 até você construir um relacion.. (87:87) 
(2009-11-14T19:40:57) Quotation: 2:37 Hoje tem produtores, por exemp.. (87:87) 
(2009-11-14T19:41:46) Code: Curto prazo com fornecedores desconhecidos {0-0} 
(2009-11-14T19:42:31) Code: Relacionamento de longo prazo se constrói {1-0} 
(2009-11-14T19:45:29) Quotation: 2:41 reputação do cara é muito impo.. (88:88) 
(2009-11-14T19:46:56) Quotation: 2:43 valoriza o produto dele (91:91) 
(2009-11-14T19:46:56) Code: Reputação {4-2} 
(2009-11-14T19:47:12) Quotation: 2:44 Conseguem diferencial na empre.. (93:93) 
(2009-11-14T19:47:29) Quotation: 2:45 Você sabe que o cara é sério q.. (95:95) 
(2009-11-14T19:47:50) Memo: ME - 14/11/09 {1-Me} - Super 
(2009-11-14T19:52:31) Code: Modalidades de compra: CIF ou FOB {2-0} 
(2009-11-14T19:52:31) Quotation: 2:46 Nós temos duas maneiras de com.. (97:97) 
(2009-11-14T19:53:12) Quotation: 2:47 Varia, varia... porque a gente.. (99:99) 
(2009-11-14T19:53:12) Code: Compra Spot de serviço de transporte no suprimento {1-0} 
(2009-11-18T09:23:54) Code: Cotação do dólar {8-3} 
(2009-11-18T09:25:30) Code: P: Orientação do relacionamento quanto ao prazo {0-4} 
(2009-11-18T09:28:20) Code: Origem do algodão importado {1-0} 
(2009-11-18T09:28:20) Quotation: 2:48 Esse algodão vem de Estados Un.. (109:109) 
(2009-11-18T09:29:21) Quotation: 2:49 Iai, nós contratamos uma trans.. (107:107) 
(2009-11-18T09:29:36) Memo: ME - 18/11/09 {0-Me-F} - Super 
(2009-11-18T09:32:36) Quotation: ~2:50 É na grande maioria o mercado .. (117:117) 
(2009-11-18T09:36:29) Quotation: ~2:51 Você avalia que isso é vantajo.. (122:123) 
(2009-11-18T10:17:34) Quotation: ~2:53 Quais os mecanismos de proteçã.. (128:129) 
(2009-11-18T10:18:30) Code: mecanismos de proteção {3-0} 
(2009-11-18T10:18:30) Quotation: 2:54 mecanismos de proteção (128:128) 
(2009-11-18T10:19:17) Code: P: Investimentos específicos para a relação {0-4} 
(2009-11-18T10:19:17) Quotation: 2:55 ativos específicos (138:138) 
(2009-11-18T10:19:49) Quotation: ~2:56 No caso não. Não tem nenhuma.... (139:139) 
(2009-11-18T10:20:36) Memo: ME - 18/11/09 [1] {1-Me} - Super 
(2009-11-18T10:31:57) Quotation: 2:57 E o mecanismo que vai balizar .. (126:126) 
(2009-11-18T10:32:06) Memo: ME - 18/11/09 [2] {1-Me} - Super 
(2009-11-18T10:36:17) Quotation: 2:58 Quanto mais você adiciona um v.. (153:153) 
(2009-11-18T10:36:17) Code: Custo logístico {2-1} 
(2009-11-18T10:36:30) Memo: ME - 18/11/09 [3] {1-Me} - Super 
(2009-11-18T10:40:35) Quotation: 2:59 troca de informações (154:154) 
(2009-11-18T10:40:35) Code: P: Troca de informações {1-4} 
(2009-11-18T10:42:43) Code: Tipos de informações trocadas {21-9} 
(2009-11-18T10:43:46) Quotation: 2:62 Esse tipo de informação vale m.. (155:155) 



 343

(2009-11-18T10:44:44) Code: Fontes de informações {1-0} 
(2009-11-18T10:45:41) Quotation: 2:65 Como tá sendo a venda de tecid.. (157:157) 
(2009-11-18T10:45:57) Code: Valor da informação {5-3} 
(2009-11-18T10:46:19) Quotation: 2:66 E isso na [Têxtil1] vale muito d.. (157:157) 
(2009-11-18T10:47:21) Quotation: 2:67 Sim, ele sempre pergunta: você.. (159:159) 
(2009-11-18T10:47:38) Quotation: 2:68 vocês já pararam a fábrica ess.. (159:159) 
(2009-11-18T10:48:02) Quotation: 2:69 Fundamental (161:161) 
(2009-11-18T10:48:02) Code: Importância da informação para o relacionamento {4-1} 
(2009-11-18T10:48:44) Memo: ME - 18/11/09 [4] {1-Me} - Super 
(2009-11-18T10:51:29) Quotation: 2:70 vale muito dinheiro. Informaçã.. (163:163) 
(2009-11-18T10:51:56) Quotation: 2:71 Se você conseguir se antecipar.. (165:165) 
(2009-11-18T10:52:19) Quotation: 2:72 Então, essa troca de informaçõ.. (166:167) 
(2009-11-18T10:59:07) Code: Participação da empresa em processos do fornecedor {3-0} 
(2009-11-18T10:59:07) Quotation: 2:73 Tem algumas situações em que v.. (168:169) 
(2009-11-20T10:12:20) Quotation: 2:74 Sim, tem. É um questionário de.. (169:169) 
(2009-11-20T10:12:43) Quotation: 2:75 Sim, tem. É um questionário de.. (169:169) 
(2009-11-20T10:12:43) Code: Opinião sobre melhoria no produto {1-0} 
(2009-11-20T10:13:36) Code: Direcionamento {0-0} 
(2009-11-20T10:13:36) Quotation: 2:76 Então, vocês atuam mais no sen.. (172:173) 
(2009-11-20T10:13:48) Quotation: 2:77 Pra não chegar a desenvolver p.. (174:175) 
(2009-11-20T10:14:21) Code: Financiamento do produtor {1-0} 
(2009-11-20T10:14:21) Quotation: 2:78 Financiar. Poderia, por exempl.. (176:179) 
(2009-11-20T10:15:03) Code: Direcionamento para melhorar qualidade do produto {2-0} 
(2009-11-20T10:15:32) Memo: ME - 20/11/09 {1-Me} - Super 
(2009-11-20T10:17:40) Quotation: 2:79 O fornecedor pode, por exemplo.. (182:183) 
(2009-11-20T10:17:59) Code: Participação do fornecedor em processos da empresa {7-0} 
(2009-11-20T10:18:13) Memo: ME - 20/11/09 [1] {1-Me} - Super 
(2009-11-20T10:19:49) Code: P: Troca de conhecimentos {1-2} 
(2009-11-20T10:19:49) Quotation: 2:80 Então, nessa questão que você .. (184:185) 
(2009-11-20T10:20:00) Quotation: 2:81 Normalmente, uma coisa que eu .. (185:185) 
(2009-11-20T10:21:41) Code: P: Relacionamento com os fornecedores {2-2} 
(2009-11-20T10:21:41) Quotation: 2:82 Você falou que nessa relação c.. (191:192) 
(2009-11-20T10:22:17) Quotation: 2:83 você faz uma análise de acordo.. (192:192) 
(2009-11-20T10:22:46) Quotation: 2:84 Talvez possa existir o ganho p.. (193:196) 
(2009-11-20T10:23:37) Quotation: 2:85 todos corremos o risco (196:196) 
(2009-11-20T10:23:37) Code: Risco associado à tomada de decisão {1-0} 
(2009-11-20T10:24:16) Code: P: Compartilhamento de riscos {0-0} 
(2009-11-20T10:24:16) Quotation: 2:86 Mas é cada um com o seu né? [P.. (197:204) 
(2009-11-20T10:24:20) Memo: ME - 20/11/09 [2] {1-Me} - Super 
(2009-11-20T10:26:55) Quotation: 2:87 ocê entende que o relacionamen.. (205:208) 
(2009-11-20T10:27:12) Quotation: 2:88 casamento quando o casamento m.. (208:208) 
(2009-11-20T10:27:16) Memo: ME - 20/11/09 [3] {1-Me} - Super 
(2009-11-20T10:28:27) Quotation: 2:89 Se você vai ter um bom relacio.. (208:208) 
(2009-11-20T10:32:47) Quotation: 2:90 Iai, você acha que a [Têxtil1] é.. (209:210) 
(2009-11-20T10:33:20) Code: Confiança {12-3} 
(2009-11-20T10:33:20) Quotation: 2:91 Mas, por exemplo, para você te.. (212:212) 
(2009-11-20T10:34:40) Quotation: 2:92 Não significa que o brasileiro.. (216:216) 
(2009-11-20T10:34:40) Code: Impacto das importações no setor {1-2} 
(2009-11-20T10:35:02) Code: Custo Brasil {2-5} 
(2009-11-20T10:35:02) Quotation: 2:93 Tem contribuído muito a tribut.. (218:218) 
(2009-11-20T10:36:27) Memo: Análise Geral sobre a Entrevista Têxtil1Ent1 - 20/11/09 [4] {0-Me-F} - 
Super 
(2010-01-21T09:13:14) Primary Doc: P 3: Têxtil1Ent2.doc 
(2010-01-21T09:41:39) Quotation: 3:1 Têm duas razões que eu acho qu.. (8:8) 
(2010-01-21T09:42:08) Quotation: 3:2 A outra razão é que de fato o .. (9:9) 
(2010-01-21T09:42:21) Quotation: 3:3 Agora isso é uma decisão da Vi.. (9:9) 
(2010-01-21T09:43:17) Code: Importância estratégica do algodão para o negócio {2-0} 
(2010-01-21T09:45:26) Quotation: 3:4 empresa direciona um ativo del.. (10:10) 
(2010-01-21T09:45:26) Code: Especificidade do ativo {1-0} 
(2010-01-21T11:13:36) Quotation: 3:5 Eu vou falar realmente as prin.. (13:13) 
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(2010-01-21T11:13:53) Quotation: 3:6 Aí a gente entra já nas matéri.. (14:14) 
(2010-01-21T11:14:45) Quotation: 3:7 a energia tem um valor bastant.. (14:14) 
(2010-01-21T11:14:59) Code: Alto custo da energia {1-0} 
(2010-01-21T11:16:10) Quotation: 3:8 três que você colocou como mai.. (17:17) 
(2010-01-21T11:16:47) Memo: ME - 21/01/10 {0-Me-F} - Super 
(2010-01-21T11:19:21) Quotation: 3:9 Então, vamos começar pelos fil.. (18:18) 
(2010-01-21T11:22:37) Code: Origem do filamento de poliéster {2-0} 
(2010-01-21T11:22:37) Quotation: 3:10 Os filamentos de poliéster, nó.. (18:18) 
(2010-01-21T11:23:16) Code: M: Escala de Produção {8-1} 
(2010-01-21T11:23:16) Quotation: 3:11 a nossa empresa é uma empresa .. (18:18) 
(2010-01-21T11:24:10) Quotation: 3:12 O nosso contato é direto com o.. (20:20) 
(2010-01-21T11:24:24) Code: Intermediário no processo de compra {3-0} 
(2010-01-21T11:25:47) Quotation: ~3:13 a gente procura comprar sempre.. (22:22) 
(2010-01-21T11:27:46) Quotation: 3:14 esse nosso know how de desenvo.. (24:24) 
(2010-01-21T11:28:45) Quotation: 3:15 know how de desenvolver o forn.. (24:24) 
(2010-01-21T11:30:42) Code: Desenvolvimento do fornecedor como atributo estratégico {4-0} 
(2010-01-21T11:30:42) Quotation: 3:16 na medida em que a gente desen.. (24:24) 
(2010-01-21T11:30:56) Memo: ME - 21/01/10 [1] {0-Me} - Super 
(2010-01-21T11:36:48) Quotation: 3:17 Então, o elastano nós temos do.. (26:26) 
(2010-01-21T11:38:21) Quotation: 3:18 O elastano também é um produto.. (26:26) 
(2010-01-21T11:39:28) Code: Importância da Ásia no fornecimento de insumos para o setor têxtil {7-
0} 
(2010-01-21T11:40:36) Quotation: 3:19 A maior concentração de indúst.. (30:30) 
(2010-01-21T11:43:12) Quotation: ~3:20 nós temos dois fabricantes de .. (30:30) 
(2010-01-21T11:44:11) Quotation: 3:21 O outro fornecedor nosso de co.. (30:30) 
(2010-01-21T11:45:32) Quotation: 3:22 Então eu vivo nesse mundo de í.. (32:32) 
(2010-01-21T11:46:27) Quotation: ~3:23 até alguns anos atrás basicame.. (32:32) 
(2010-01-21T11:48:27) Quotation: 3:24 Aí o que aconteceu: esse senho.. (32:32) 
(2010-01-21T11:48:37) Quotation: 3:25 hoje os grandes fabricantes de.. (32:32) 
(2010-01-21T11:49:35) Quotation: 3:26 Esses fornecedores então foram.. (33:33) 
(2010-01-21T11:50:27) Code: Critérios de seleção dos fornecedores: qualidade e preço {0-0} 
(2010-01-21T12:19:53) Quotation: 3:27 hoje já tem mais de uma dezena.. (35:35) 
(2010-01-21T12:21:08) Quotation: 3:28 até encontrarmos um que nos at.. (38:38) 
(2010-01-21T12:22:35) Quotation: 3:29 Então, o que a gente faz pra e.. (40:40) 
(2010-01-21T12:22:48) Code: Procedimento de compra {5-0} 
(2010-01-21T12:24:34) Quotation: 3:30 a gente então fecha um preço e.. (40:40) 
(2010-01-21T12:24:59) Quotation: 3:31 É comum você visitar esses for.. (43:44) 
(2010-01-21T12:25:30) Quotation: 3:32 É mais comum eles nos visitare.. (44:44) 
(2010-01-21T12:26:18) Memo: ME - 21/01/10 [2] {0-Me} - Super 
(2010-01-21T12:29:49) Quotation: 3:33 A comercial é, vamos dizer ass.. (46:46) 
(2010-01-21T12:29:58) Code: Objetivos das visitas {6-0} 
(2010-01-21T12:32:25) Quotation: 3:34 Olha, a gente está sujeito a e.. (48:48) 
(2010-01-21T12:33:07) Quotation: 3:35 Nós, por força da escala, por .. (48:48) 
(2010-01-21T12:35:05) Quotation: 3:36 Então, vamos dizer assim, essa.. (48:48) 
(2010-01-21T12:36:10) Quotation: 3:37 Então, pra você ver, até num m.. (49:49) 
(2010-01-21T12:36:29) Quotation: 3:38 Dificilmente a gente tem probl.. (49:49) 
(2010-01-21T12:36:39) Memo: ME - 21/01/10 [3] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T12:39:38) Quotation: 3:39 Tem uma orientação de longo pr.. (51:51) 
(2010-01-21T12:40:04) Quotation: 3:40 há muitos anos atrás muito se .. (51:51) 
(2010-01-21T12:41:55) Code: Efeito Brasil nos tipos de relacionamentos possíveis {1-0} 
(2010-01-21T12:41:55) Quotation: 3:41 eu acho que infelizmente as re.. (51:51) 
(2010-01-21T12:42:39) Quotation: 3:42 Então, eu costumo dizer o segu.. (51:51) 
(2010-01-21T12:43:29) Memo: ME - 21/01/10 [4] {2-Me} - Super 
(2010-01-21T13:18:50) Quotation: 3:43 Então a gente poderia dizer qu.. (54:54) 
(2010-01-21T13:19:33) Quotation: 3:44 trocando a palavra preço por c.. (57:57) 
(2010-01-21T13:20:08) Code: C: Fator de atratividade do fornecedor {6-9} 
(2010-01-21T13:20:35) Quotation: 3:45 num mercado competitivo como o.. (53:53) 
(2010-01-21T13:21:14) Memo: ME - 21/01/10 [5] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T13:26:16) Quotation: 3:46 Então é importante qualidade, .. (58:58) 
(2010-01-21T13:26:47) Quotation: 3:47 E outra coisa importante é a s.. (59:59) 
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(2010-01-21T13:29:19) Memo: ME - 21/01/10 [6] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T13:30:50) Code: P: Solidez do fornecedor {2-1} 
(2010-01-21T13:33:44) Quotation: 3:48 Sim. O nosso estabelecimento d.. (61:61) 
(2010-01-21T13:35:12) Quotation: 3:49 Porque esse distribuidor, esse.. (61:61) 
(2010-01-21T13:35:45) Quotation: 3:50 Nós temos na distribuição de p.. (63:63) 
(2010-01-21T13:37:08) Quotation: 3:51 Então, esse serviço não é só t.. (65:65) 
(2010-01-21T13:37:20) Code: Serviço logístico {1-2} 
(2010-01-21T13:37:59) Quotation: 3:52 O Indound é, assim, menos empr.. (67:67) 
(2010-01-21T13:38:22) Quotation: 3:53 o Indound a gente praticamente.. (67:67) 
(2010-01-21T13:38:47) Memo: ME - 21/01/10 [7] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T13:41:14) Quotation: 3:54 No caso dos prestadores de ser.. (69:69) 
(2010-01-21T13:43:08) Quotation: 3:55 Então como você tem poucos for.. (70:71) 
(2010-01-21T13:44:02) Quotation: 3:56 É, a gente tem aí o ... servic.. (73:73) 
(2010-01-21T13:47:22) Quotation: 3:57 Em termo de serviço logístico,.. (77:77) 
(2010-01-21T13:47:49) Code: gestão do relacionamento {1-1} 
(2010-01-21T13:50:17) Memo: ME - 21/01/10 [8] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T13:55:23) Quotation: 3:58 Então você compra a carga CIF... (80:81) 
(2010-01-21T13:55:57) Quotation: 3:59 Na verdade é o prestador de se.. (81:81) 
(2010-01-21T13:56:19) Quotation: 3:60 Então de vez em quando quem co.. (82:83) 
(2010-01-21T14:11:15) Quotation: 3:61 É, tem. Por exemplo, o fornece.. (88:88) 
(2010-01-21T14:11:47) Quotation: 3:62 esse sistema de armazenagem e .. (88:88) 
(2010-01-21T14:12:18) Quotation: 3:63 O prestador de serviço logísti.. (88:88) 
(2010-01-21T14:12:37) Quotation: 3:64 eventualmente algum prestador .. (88:88) 
(2010-01-21T14:13:20) Quotation: 3:65 Você tem duas situações, você .. (90:90) 
(2010-01-21T14:13:44) Quotation: 3:66 no fundo, no fundo, é claro qu.. (92:92) 
(2010-01-21T14:16:04) Quotation: 3:67 Esse desenvolvimento é mais no.. (94:96) 
(2010-01-21T14:16:31) Code: Processo de desenvolvimento do fornecedor {2-0} 
(2010-01-21T14:18:22) Quotation: 3:68 Olha, os fornecedores, vamos d.. (103:103) 
(2010-01-21T14:27:32) Quotation: 3:69 E da nossa parte também, né?! .. (103:103) 
(2010-01-21T14:27:56) Quotation: 3:70 é com base nisso que a gente m.. (103:103) 
(2010-01-21T14:28:56) Quotation: 3:71 Acontece muitas vezes dos forn.. (108:108) 
(2010-01-21T14:30:22) Quotation: 3:72 da [Têxtil1] pro fornecedor o qu.. (108:108) 
(2010-01-21T14:30:45) Quotation: 3:73 já do fornecedor pra [Têxtil1], .. (108:108) 
(2010-01-21T14:30:59) Quotation: 3:74 É, normalmente são ajustes do .. (110:110) 
(2010-01-21T14:31:24) Quotation: 3:75 É um risco que a gente tem. Ma.. (112:112) 
(2010-01-21T14:32:49) Code: Risco associado à participação do fornecedor no processo {1-0} 
(2010-01-21T14:33:38) Quotation: 3:76 Eu acho que sim e vou fundamen.. (116:116) 
(2010-01-21T14:34:49) Quotation: 3:77 A nossa missão fica muito faci.. (116:116) 
(2010-01-21T14:35:08) Quotation: 3:78 a gente tem que usar aquilo qu.. (116:116) 
(2010-01-21T14:35:54) Memo: ME - 21/01/10 [9] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T14:40:39) Quotation: 3:79 Mas aí você tem um ganho muito.. (117:118) 
(2010-01-21T15:29:38) Memo: ME - 21/01/10 [10] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T15:31:38) Memo: ME - 21/01/10 [11] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T15:33:29) Code: Participação em entidades representativas do setor {3-0} 
(2010-01-21T15:36:52) Code: C: Relações da empresa com instituições de fomento {0-2} 
(2010-01-21T15:37:28) Code: Ausência de terceirização {1-0} 
(2010-01-21T15:38:07) Code: Verticalização a montante {4-0} 
(2010-01-21T16:00:15) Code: C: Relações da empresa com o Governo {0-3} 
(2010-01-21T16:00:21) Memo: ME - 21/01/10 [12] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T16:02:58) Memo: ME - 21/01/10 [13] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T16:33:55) Code: Objetivos do relacionamento {0-0} 
(2010-01-21T16:34:00) Memo: ME - 21/01/10 [14] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T16:36:44) Memo: ME - 21/01/10 [15] {1-Me} - Super 
(2010-01-21T16:38:51) Code: P: Foco em Marketing e Inovação {0-1} 
(2010-01-21T16:39:18) Code: concorrência dos chineses {3-3} 
(2010-01-21T16:41:15) Code: Competência em marketing e inovação não é difícil de imitar {1-0} 
(2010-02-01T12:24:57) Memo: ME - 01/02/10 {0-Me-F} - Super 
(2010-02-01T12:25:30) Memo: ME - 01/02/10 [1] Análise Geral Entrevista Valter {0-Me-F} - Super 
(2010-02-03T08:48:04) Primary Doc: P 4: Têxtil1Ent3.doc 
(2010-02-03T08:48:27) Quotation: 4:1 A empresa chama-se [Têxtil1] Têx.. (3:3) 
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(2010-02-03T08:48:52) Quotation: 4:2 O carro chefe da empresa é o t.. (7:7) 
(2010-02-03T08:49:12) Quotation: 4:3 O número total de empregados é.. (11:11) 
(2010-02-03T08:49:34) Quotation: 4:4 Olha Fernando, é melhor você p.. (15:16) 
(2010-02-03T08:53:12) Quotation: 4:5 Olha, a exportação atualmente .. (24:24) 
(2010-02-03T08:54:29) Quotation: 4:6 A empresa é afiliada aos sindi.. (32:32) 
(2010-02-03T08:54:53) Quotation: 4:7 Não Fernando, não terceiriza (40:40) 
(2010-02-03T08:55:20) Quotation: 4:8 Agente verticaliza sim. Já que.. (44:44) 
(2010-02-03T08:56:29) Quotation: 4:9 Bom, isso depende do nível de .. (48:48) 
(2010-02-03T09:00:08) Quotation: 4:10 Geralmente, são através da ent.. (52:52) 
(2010-02-03T09:01:55) Quotation: 4:11 Eu acho que essa questão dos i.. (56:56) 
(2010-02-03T09:02:55) Quotation: 4:12 Bom, primeiro com relação à SU.. (60:60) 
(2010-02-03T09:04:08) Quotation: 4:13 Quais os objetivos da empresa .. (62:64) 
(2010-02-03T09:05:24) Quotation: 4:14 Então, eu não vejo que essas r.. (68:68) 
(2010-02-03T09:06:30) Quotation: 4:15 A empresa acredita no potencia.. (72:72) 
(2010-02-03T09:07:13) Quotation: 4:16 Acredito que a questão da conc.. (76:76) 
(2010-02-03T09:07:52) Quotation: 4:17 concorrência dos chineses (76:76) 
(2010-02-03T09:08:21) Quotation: 4:18 Do ponto de vista interno, ach.. (80:80) 
(2010-02-03T09:08:54) Quotation: 4:19 Mas será que outras empresas n.. (82:84) 
(2010-02-03T09:09:39) Quotation: 4:20 O dólar, do jeito que está, di.. (88:88) 
(2010-02-03T10:04:50) Quotation: 2:94 preço (45:45) 
(2010-02-03T10:04:50) Code: Preço {18-3} 
(2010-02-03T10:05:17) Quotation: 2:95 qualidade (45:45) 
(2010-02-03T10:05:18) Code: Qualidade {13-2} 
(2010-02-03T10:05:36) Quotation: 2:96 informação (45:45) 
(2010-02-03T10:06:19) Code: informação {1-1} 
(2010-02-03T10:24:20) Memo: ME - 03/02/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-02-03T10:35:57) Quotation: 2:97 contrato (71:71) 
(2010-02-03T10:35:57) Code: M: Contrato formal {6-3} 
(2010-02-03T10:37:37) Quotation: 2:98 característica do produto (71:71) 
(2010-02-03T10:37:37) Code: Especificações do produto {2-0} 
(2010-02-03T10:38:50) Quotation: 2:99 mês de entrega (71:71) 
(2010-02-03T10:38:50) Code: Prazo de entrega {7-2} 
(2010-02-03T10:39:11) Code: P: Condições de pagamento {3-3} 
(2010-02-03T10:39:11) Quotation: 2:100 pagamento (71:71) 
(2010-02-03T10:53:24) Memo: ME - 03/02/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-02-03T10:56:39) Memo: ME - 03/02/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-02-03T11:03:08) Memo: ME - 03/02/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-02-03T13:49:01) Memo: ME - 03/02/2010 [5] {1-Me} - Super 
(2010-02-03T14:04:28) Quotation: 2:101 casamento (208:208) 
(2010-02-03T14:04:29) Code: casamento {4-1} 
(2010-02-03T14:21:37) Memo: ME - 03/02/2010 [6] {0-Me} - Super 
(2010-02-04T08:46:42) Memo: ME - 04/02/2010 {1-Me} - Super 
(2010-02-04T08:49:35) Memo: ME - 04/02/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-02-04T08:55:32) Code: logística de atendimento {1-2} 
(2010-02-04T08:55:32) Quotation: 3:80 logística de atendimento (38:38) 
(2010-02-04T09:00:49) Quotation: 3:81 volumes de aquisição (40:40) 
(2010-02-04T09:00:49) Code: volumes de aquisição {2-0} 
(2010-02-04T09:00:57) Memo: ME - 04/02/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-02-04T09:03:14) Code: visita comercial {3-0} 
(2010-02-04T09:03:21) Quotation: 3:82 visita técnica (44:44) 
(2010-02-04T09:03:21) Code: visita técnica {4-0} 
(2010-02-04T09:14:39) Memo: ME - 04/02/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-02-04T09:21:38) Memo: ME - 04/02/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-02-04T09:25:26) Code: Custo do fornecimento {1-4} 
(2010-02-04T09:26:34) Code: P: Condição logística de fornecim.. {1-1} 
(2010-02-04T09:26:34) Quotation: 3:83 condição logística de fornecim.. (57:57) 
(2010-02-04T09:26:46) Quotation: 3:84 frete (57:57) 
(2010-02-04T09:26:46) Code: frete {1-0} 
(2010-02-04T09:27:03) Quotation: 3:85 lead time (57:57) 
(2010-02-04T09:27:03) Code: P: Lead time {3-2} 
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(2010-02-04T09:31:09) Code: Prestador de serviços logísticos como braço da empresa {2-0} 
(2010-02-04T09:41:33) Code: número de avarias {1-0} 
(2010-02-04T09:41:33) Quotation: 3:86 número de avarias (73:73) 
(2010-02-04T09:41:55) Quotation: 3:87 número de irregularidades na e.. (73:73) 
(2010-02-04T09:41:55) Code: número de irregularidades na e.. {1-0} 
(2010-02-04T09:45:45) Quotation: 3:88 CIF (80:80) 
(2010-02-04T09:45:45) Code: CIF {2-0} 
(2010-02-04T09:46:18) Memo: ME - 04/02/2010 [5] {1-Me} - Super 
(2010-02-04T09:49:22) Code: comodato {1-0} 
(2010-02-04T09:49:22) Quotation: 3:89 comodato (90:90) 
(2010-02-04T09:49:30) Code: co-mandato {1-0} 
(2010-02-04T09:49:30) Quotation: 3:90 co-mandato (90:90) 
(2010-02-04T10:38:47) Code: Desempenho superior {1-0} 
(2010-02-04T10:47:12) Quotation: 4:21 busca da proteção dos seus int.. (48:48) 
(2010-02-04T10:47:12) Code: P: Objetivos das relações {1-6} 
(2010-02-04T10:47:36) Quotation: 4:22 incentivos fiscais (48:48) 
(2010-02-04T10:49:25) Code: sinditêxtil {2-0} 
(2010-02-04T10:49:25) Quotation: 4:23 sinditêxtil (48:48) 
(2010-02-04T10:50:01) Code: Relações com Governo Estadual {6-0} 
(2010-02-04T10:50:11) Code: Relações com Governo Federal {4-0} 
(2010-02-04T10:50:11) Quotation: 4:24 Governo Federal (48:48) 
(2010-02-04T10:51:02) Quotation: 4:25 ABIT (48:48) 
(2010-02-04T10:51:02) Code: ABIT {2-0} 
(2010-02-04T10:51:13) Code: medidas para evitar a entrada .. {1-1} 
(2010-02-04T10:51:13) Quotation: 4:26 medidas para evitar a entrada .. (48:48) 
(2010-02-04T10:52:55) Code: Medidas para evitar imposição de barreiras e cotas por outros países 
{1-1} 
(2010-02-04T11:00:28) Code: M: Obtenção de recursos financeir.. {4-0} 
(2010-02-04T11:00:28) Quotation: 4:27 obtenção de recursos financeir.. (60:60) 
(2010-02-04T11:01:02) Quotation: 4:28 Eu acho que essa questão dos i.. (56:56) 
(2010-02-04T11:01:29) Code: P: Influência das relações na vantagem competitiva {0-3} 
(2010-02-04T11:02:56) Code: disponibilidade de crédito com.. {1-0} 
(2010-02-04T11:02:56) Quotation: 4:29 disponibilidade de crédito com.. (64:64) 
(2010-02-04T11:03:25) Code: Manutenção dos incentivos fiscais {2-2} 
(2010-02-04T14:47:20) Quotation: 4:30 SUDENE (60:60) 
(2010-02-04T14:47:21) Code: SUDENE {3-2} 
(2010-02-04T14:47:44) Quotation: 4:31 estamos operando muito com os .. (60:60) 
(2010-02-04T14:48:02) Code: BNB {3-0} 
(2010-02-04T14:48:14) Code: BNDES {2-0} 
(2010-02-05T09:28:33) Code: Fornecedores {0-4} 
(2010-02-05T09:28:59) Code: Produto ou Serviço fornecido {6-6} 
(2010-02-05T09:29:11) Code: Algodão {0-2} 
(2010-02-05T09:29:20) Code: Filamentos de Poliéster {2-2} 
(2010-02-05T09:29:29) Code: Elastano {2-2} 
(2010-02-05T09:29:36) Code: Anilina {2-2} 
(2010-02-05T09:30:18) Network View: Categoria Fornecedores (26)  
(2010-02-05T09:36:15) Code-Link: Produto ou Serviço fornecido <é propriedade de> Fornecedores 
(2010-02-05T09:37:18) Code-Link: Algodão <é dimensão de> Produto ou Serviço fornecido 
(2010-02-05T09:37:26) Code-Link: Anilina <é dimensão de> Produto ou Serviço fornecido 
(2010-02-05T09:37:35) Code-Link: Elastano <é dimensão de> Produto ou Serviço fornecido 
(2010-02-05T09:37:45) Code-Link: Filamentos de Poliéster <é dimensão de> Produto ou Serviço 
fornecido 
(2010-02-05T09:37:53) Code-Link: Serviço logístico <é dimensão de> Produto ou Serviço fornecido 
(2010-02-05T09:41:59) Code-Link: P: Quantidade de fornecedores <é propriedade de> Fornecedores 
(2010-02-05T09:42:11) Code-Link: C: Critérios de seleção dos fornecedores.. <é propriedade de> 
Fornecedores 
(2010-02-05T09:48:29) Code-Link: Preço <é dimensão de> C: Critérios de seleção dos fornecedores.. 
(2010-02-05T09:49:05) Code-Link: Qualidade <é dimensão de> C: Critérios de seleção dos 
fornecedores.. 
(2010-02-05T09:49:12) Code-Link: informação <é dimensão de> C: Critérios de seleção dos 
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fornecedores.. 
(2010-02-05T09:49:19) Code-Link: logística de atendimento <é dimensão de> C: Critérios de seleção 
dos fornecedores.. 
(2010-02-05T09:49:25) Code-Link: Reputação <é dimensão de> C: Critérios de seleção dos 
fornecedores.. 
(2010-02-05T09:52:05) Code-Link: Preço <is part of> Custo do fornecimento 
(2010-02-05T09:52:16) Code-Link: logística de atendimento <is part of> Custo do fornecimento 
(2010-02-05T09:53:18) Code-Link: P: Condições de pagamento <é propriedade de> C: Critérios de 
seleção dos fornecedores.. 
(2010-02-05T09:53:25) Code-Link: P: Condições de pagamento <is part of> Custo do fornecimento 
(2010-02-05T09:54:32) Code: Fornecedor exclusivo {5-2} 
(2010-02-05T09:54:52) Code: Dois fornecedores {5-3} 
(2010-02-05T09:55:30) Code: Mais de dois {0-3} 
(2010-02-05T09:56:31) Code-Link: Fornecedor exclusivo <é dimensão de> P: Quantidade de 
fornecedores 
(2010-02-05T09:56:48) Code-Link: Dois fornecedores <é dimensão de> P: Quantidade de 
fornecedores 
(2010-02-05T09:56:55) Code-Link: Mais de dois <é dimensão de> P: Quantidade de fornecedores 
(2010-02-05T09:58:42) Code-Link: Mais de dois <is associated with> Serviço logístico 
(2010-02-05T10:00:33) Code-Link: Mais de dois <is associated with> Algodão 
(2010-02-05T10:00:58) Code-Link: Dois fornecedores <is associated with> Anilina 
(2010-02-05T10:01:07) Code-Link: Dois fornecedores <is associated with> Elastano 
(2010-02-05T10:01:16) Code-Link: Fornecedor exclusivo <is associated with> Filamentos de Poliéster 
(2010-02-05T10:05:47) Code: Empresas {0-1} 
(2010-02-05T10:07:58) Code: Tipos de Fornecedores {0-4} 
(2010-02-05T10:09:12) Code-Link: Tipos de Fornecedores <é propriedade de> Fornecedores 
(2010-02-05T10:09:19) Code-Link: Empresas <é dimensão de> Tipos de Fornecedores 
(2010-02-05T10:09:27) Code-Link: Cooperativas de grandes produtores <é dimensão de> Tipos de 
Fornecedores 
(2010-02-05T10:09:33) Code-Link: Traders <é dimensão de> Tipos de Fornecedores 
(2010-02-05T10:40:18) Network View: Características do Relacionamento com Fornecedores (29)  
(2010-02-05T10:41:22) Code: C: Características do Relacionamento com o Fornecedor {0-7} 
(2010-02-05T10:49:40) Quotation: 2:102 longo prazo (87:87) 
(2010-02-05T10:49:40) Code: longo prazo {0-1} 
(2010-02-05T10:50:06) Code: Relacionamento de curto prazo {1-1} 
(2010-02-05T10:55:03) Code-Link: P: Orientação do relacionamento quanto a.. <é propriedade de> C: 
Características do Relacionamento com.. 
(2010-02-05T10:55:13) Code-Link: C: Fator de atratividade do fornecedor <é propriedade de> C: 
Características do Relacionamento com.. 
(2010-02-05T10:56:26) Code-Link: longo prazo <é dimensão de> P: Orientação do relacionamento 
quanto a.. 
(2010-02-05T10:56:40) Code-Link: Relacionamento de curto prazo <é dimensão de> P: Orientação 
do relacionamento quanto a.. 
(2010-02-05T11:00:16) Code-Link: Variáveis do contrato <é propriedade de> M: Contrato formal 
(2010-02-05T11:00:22) Code-Link: Regulação do contrato <é propriedade de> M: Contrato formal 
(2010-02-05T11:00:29) Code-Link: P: Formalidade do contrato <é propriedade de> M: Contrato formal 
(2010-02-05T11:01:44) Code-Link: P: Lead time <is part of> Custo do fornecimento 
(2010-02-05T11:03:17) Code-Link: P: Quantidade de fornecedores <is part of> gestão do 
relacionamento 
(2010-02-05T11:04:27) Quotation: 3:91 Quando você abre esse leque aí.. (77:77) 
(2010-02-05T11:23:10) Network View: Troca de Informações (14)  
(2010-02-05T11:25:41) Code-Link: Tipos de informações trocadas <é propriedade de> P: Troca de 
informações 
(2010-02-05T11:25:47) Code-Link: Valor da informação <é propriedade de> P: Troca de informações 
(2010-02-05T11:27:26) Code: planos de investimentos {1-1} 
(2010-02-05T11:27:26) Quotation: 3:92 planos de investimentos (103:103) 
(2010-02-05T11:27:49) Code: previsões de preços {1-1} 
(2010-02-05T11:35:52) Code: previsão de demanda {2-1} 
(2010-02-05T11:36:10) Code: previsão de produção {4-2} 
(2010-02-05T11:36:18) Quotation: 2:103 inadimplência (159:159) 
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(2010-02-05T11:36:19) Code: inadimplência {1-1} 
(2010-02-05T12:15:46) Code: Tipos de recursos {2-0} 
(2010-02-09T13:36:08) Code: Nível de governo {1-0} 
(2010-02-09T13:36:08) Quotation: 4:32 nível de governo (48:48) 
(2010-02-09T13:36:58) Network View: Relações da empresa com o Governo (17)  
(2010-02-09T13:50:28) Quotation: 4:33 renovação dos incentivos fisca.. (52:52) 
(2010-02-09T13:53:17) Code: M: Obtenção de incentivos fiscais {2-2} 
(2010-02-09T14:09:43) Network View: Relações da empresa com Instituições de Fomento (14)  
(2010-02-09T14:16:12) Code: Instituições {1-0} 
(2010-02-09T15:03:59) Network View: Categoria Fatores que Influenciam o Desempenho do Setor 
Têxtil (8)  
(2010-02-09T15:05:03) Code: Fatores que influenciam o desempenho do setor de calçados {2-5} 
(2010-02-09T15:07:01) Code-Link: Custo Brasil <é propriedade de> Fatores que influenciam o 
desempenho do .. 
(2010-02-09T15:07:09) Code-Link: concorrência dos chineses <é propriedade de> Fatores que 
influenciam o desempenho do .. 
(2010-02-09T15:08:41) Code-Link: concorrência dos chineses <is cause of> Impacto das importações 
no setor 
(2010-02-09T15:08:50) Code-Link: Cotação do dólar <is cause of> Impacto das importações no setor 
(2010-02-09T15:10:28) Code: C: Fontes de obtenção de Vantagem Competitiva {0-4} 
(2010-02-09T15:12:27) Code-Link: P: Relacionamento com os fornecedores <é propriedade de> C: 
Fontes de obtenção de Vantagem Compet.. 
(2010-02-09T15:13:58) Memo: ME - 09/02/2010 {1-Me} - Super 
(2010-02-10T15:43:29) Primary Doc Family: Têxtil 1 (3) 
(2010-02-22T14:35:28) Primary Doc: P 5: Calçados1Ent1.doc 
(2010-02-22T14:58:42) Quotation: 5:1 A [Calçados1] começou no Sul em 1.. (8:8) 
(2010-02-22T14:59:05) Quotation: 5:2 Em Sobral nós temos sete fábri.. (12:12) 
(2010-02-22T14:59:34) Quotation: 5:3 Principais produtos fabricados.. (14:14) 
(2010-02-22T14:59:41) Quotation: 5:4 Nós estamos com aproximadament.. (18:18) 
(2010-02-22T14:59:51) Quotation: 5:5 Nosso volume de produção previ.. (22:22) 
(2010-02-22T15:09:28) Quotation: 5:6 Nós temos participação em três.. (38:38) 
(2010-02-22T15:09:36) Quotation: 5:7 Na Abicalçados nós não temos u.. (42:42) 
(2010-02-22T15:14:08) Quotation: 5:8 A vinda da empresa aqui para o.. (53:53) 
(2010-02-22T15:14:33) Quotation: 5:9 Então, aqui no Nordeste, se te.. (53:53) 
(2010-02-22T15:14:45) Code: P: Fatores atrativos do Nordeste {2-2} 
(2010-02-22T15:14:54) Quotation: 5:10 O estadual a nível de ICMS, o .. (53:53) 
(2010-02-22T15:17:36) Quotation: 5:11 tem mais dois fatos relevantes.. (53:53) 
(2010-02-22T15:18:23) Quotation: 5:12 Existe uma contratação aonde o.. (57:57) 
(2010-02-22T15:19:08) Quotation: 5:13 O outro fator é a localização .. (57:57) 
(2010-02-22T15:20:15) Quotation: 5:14 empresa tenha uma redução tamb.. (57:57) 
(2010-02-22T15:20:52) Quotation: 5:15 O outro fator é a localização .. (57:57) 
(2010-02-22T15:21:22) Quotation: 5:16 Esses são os incentivos, e tam.. (57:57) 
(2010-02-22T15:21:51) Code: Relações com Governo Municipal {1-0} 
(2010-02-22T15:23:17) Memo: ME - 22/02/2010 {1-Me} - Super 
(2010-02-22T15:25:14) Memo: ME - 22/02/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-02-22T15:26:52) Quotation: 5:17 É um relacionamento individual.. (61:61) 
(2010-02-22T15:37:10) Quotation: 5:18 Nós precisamos fazer um produt.. (69:69) 
(2010-02-22T15:37:27) Quotation: 5:19 pra ter um produto bem feito, .. (69:69) 
(2010-02-22T15:38:01) Code: importância do bem estar da mão-de-obra {1-0} 
(2010-02-22T15:38:45) Quotation: 5:20 Como o interesse do trabalho é.. (71:71) 
(2010-02-22T15:39:20) Quotation: ~5:21 de violação (73:73) 
(2010-02-22T15:40:03) Quotation: 5:22 Deixa eu lhe explicar uma outr.. (73:73) 
(2010-02-22T15:40:17) Quotation: 5:23 pra competição fora do país nó.. (77:77) 
(2010-02-22T15:42:58) Memo: ME - 22/02/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-02-22T15:59:26) Quotation: 5:24 Os bancos que a gente usa como.. (81:81) 
(2010-02-22T16:00:19) Code: Bradesco {1-0} 
(2010-02-22T16:00:19) Quotation: 5:25 Bradesco (81:81) 
(2010-02-22T16:00:30) Code: Banco do Brasil {1-0} 
(2010-02-22T16:00:30) Quotation: 5:26 Banco do Brasil (81:81) 
(2010-02-22T16:00:39) Quotation: 5:27 Banco do Nordeste (81:81) 
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(2010-02-22T16:01:41) Quotation: 5:28 Sudene (61:61) 
(2010-02-22T16:02:25) Quotation: 5:29 Banco do Nordeste, nós temos e.. (81:81) 
(2010-02-22T16:02:58) Code: Financiamento das exportações {1-0} 
(2010-02-22T16:02:58) Quotation: 5:30 financiamento que é na área de.. (81:81) 
(2010-02-22T16:03:23) Code: Então você avalia que essa rel.. {0-0} 
(2010-02-22T16:03:45) Quotation: 5:31 Então você avalia que essa rel.. (95:97) 
(2010-02-22T16:11:45) Quotation: 5:32 O ano passado, dada a crise mu.. (101:101) 
(2010-02-22T16:11:54) Code: crise mundial {1-2} 
(2010-02-22T16:11:54) Quotation: 5:33 crise mundial (101:101) 
(2010-02-22T16:12:37) Quotation: 5:34 O calçado está perdendo empreg.. (105:105) 
(2010-02-22T16:14:55) Quotation: 5:35 O que está influenciando esse .. (113:113) 
(2010-02-22T16:15:36) Code: M: Inovação de produto {18-3} 
(2010-02-22T16:15:53) Quotation: 5:36 Aspecto interno: trabalho é a .. (117:117) 
(2010-02-22T16:16:29) Quotation: 5:37 Tem duas coisas que fazem dife.. (125:125) 
(2010-02-22T16:17:41) Quotation: 5:38 O que tem se observado em prod.. (129:129) 
(2010-02-22T16:18:01) Code: Produtividade maior da mão-de-obra de calçados no Ceará {1-0} 
(2010-02-22T16:18:24) Quotation: 5:39 No setor eu diria assim; norma.. (133:133) 
(2010-02-22T16:19:02) Code: Crise econômica benéfica para o setor de calçados {1-1} 
(2010-02-22T16:19:20) Quotation: 5:40 A questão do câmbio é uma outr.. (133:133) 
(2010-02-22T16:19:42) Quotation: 5:41 O celular foi um grande concor.. (137:137) 
(2010-02-22T16:19:59) Quotation: 5:42 O celular foi um grande concor.. (137:137) 
(2010-02-22T16:19:59) Code: O celular foi um grande concor.. {1-1} 
(2010-02-22T16:20:10) Quotation: 5:43 Essa é uma visão interessante .. (139:139) 
(2010-02-22T16:20:10) Memo: ME - 22/02/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-02-22T16:21:55) Quotation: 5:44 A gente sentiu isso muito ness.. (141:141) 
(2010-02-24T16:40:58) Primary Doc: P 6: Calçados1Ent2.doc 
(2010-02-24T17:00:39) Quotation: 6:1 a parte de negociações de preç.. (9:9) 
(2010-02-24T17:03:06) Quotation: 6:2 resina de PVC (9:9) 
(2010-02-24T17:03:06) Code: resina de PVC {1-0} 
(2010-02-24T17:03:13) Code: plastificante {1-0} 
(2010-02-24T17:03:13) Quotation: 6:3 plastificante (9:9) 
(2010-02-24T17:04:27) Code: Insumos muito representativos {0-1}~ 
(2010-02-24T17:09:04) Memo: ME - 24/02/2010 {1-Me} - Super 
(2010-02-24T17:12:36) Quotation: 6:4 A [Calçados1] tem uma forma de tr.. (13:13) 
(2010-02-24T17:18:09) Quotation: 6:5 performance do fornecedor (13:13) 
(2010-02-24T17:18:09) Code: P: Performance do fornecedor {1-1} 
(2010-02-24T17:18:34) Quotation: 6:6 porte (13:13) 
(2010-02-24T17:18:34) Code: P: Porte do fornecedor {1-2} 
(2010-02-24T17:18:59) Quotation: 6:7 Nós, por exemplo, só temos um .. (13:13) 
(2010-02-24T17:21:16) Quotation: 6:8 pigmentos (13:13) 
(2010-02-24T17:21:16) Code: pigmentos {2-0} 
(2010-02-24T17:21:25) Quotation: 6:9 caixas coletivas (13:13) 
(2010-02-24T17:21:25) Code: caixas coletivas {1-0} 
(2010-02-24T17:22:14) Quotation: 6:10 A [Calçados1] enxergava esse prod.. (21:21) 
(2010-02-24T17:22:49) Memo: ME - 24/02/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-02-24T17:26:25) Quotation: 6:11 Então a [Calçados1] tem os dois p.. (21:21) 
(2010-02-24T17:27:25) Quotation: 6:12 ntão a [Calçados1] tem os dois pi.. (21:21) 
(2010-02-24T17:27:42) Quotation: 6:13 tintas (21:21) 
(2010-02-24T17:27:42) Code: tintas {2-0} 
(2010-02-24T17:28:30) Quotation: 6:14 dublagem (21:21) 
(2010-02-24T17:28:30) Code: dublagem {1-0} 
(2010-02-24T17:28:43) Code: etiquetas bordadas {1-0} 
(2010-02-24T17:28:43) Quotation: 6:15 etiquetas bordadas (21:21) 
(2010-02-24T17:28:47) Code: fitas {1-0} 
(2010-02-24T17:28:47) Quotation: 6:16 fitas (21:21) 
(2010-02-24T17:28:53) Quotation: 6:17 cadaços (21:21) 
(2010-02-24T17:28:53) Code: cadaços {1-0} 
(2010-02-24T17:29:21) Quotation: 6:18 A [Calçados1] tem um princípio as.. (21:21) 
(2010-02-24T17:31:00) Code: P: Localização do fornecedor {2-1} 
(2010-02-24T17:41:00) Quotation: 6:19 Nós incentivamos para comprar .. (29:29) 
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(2010-02-24T17:49:42) Quotation: 6:20 Tanto a Tonal que faz tintas, .. (33:33) 
(2010-02-24T17:50:45) Quotation: 6:21 Há sempre uma troca de informa.. (33:33) 
(2010-02-24T17:52:06) Quotation: 6:22 Aqui, por exemplo, têm acesso .. (37:37) 
(2010-02-24T17:53:21) Quotation: 6:23 Os fornecedores ajudam, mas nã.. (41:41) 
(2010-02-24T17:53:55) Quotation: 6:24 Pode ter esse tipo de treiname.. (45:45) 
(2010-02-24T17:54:21) Code: adesivos {1-0} 
(2010-02-24T17:54:21) Quotation: 6:25 adesivos (45:45) 
(2010-02-24T17:54:48) Quotation: 6:26 o pigmento só não é feito dent.. (45:45) 
(2010-02-24T17:55:26) Memo: ME - 24/02/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-02-24T17:59:01) Quotation: 6:27 Mas quem faz o PVC poderia faz.. (45:45) 
(2010-02-24T18:09:02) Quotation: 6:28 A primeira responsabilidade de.. (49:49) 
(2010-02-24T18:09:10) Memo: ME - 24/02/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-02-24T18:14:42) Code: Desenvolvimento de produtos {7-0} 
(2010-02-24T18:14:54) Code: Desenvolvimento de materiais {4-0} 
(2010-02-24T18:21:51) Quotation: 6:29 Quando o produto está definido.. (53:53) 
(2010-02-24T18:22:36) Quotation: 6:30 Cada comprador trabalha com um.. (53:53) 
(2010-02-24T18:24:13) Code: Primeira compra diferenciada {1-0} 
(2010-02-24T18:24:36) Code: Demais compras pelo MRP {1-0} 
(2010-02-24T18:24:36) Quotation: 6:31 E aí o MRP fica sendo a única .. (53:53) 
(2010-02-24T18:25:26) Quotation: 6:32 Quem negociou foi o comprador .. (57:57) 
(2010-02-24T18:25:40) Code: Negociação de preços dos insumos {2-0} 
(2010-02-24T18:28:34) Quotation: 6:33 Nós não temos com nenhum forne.. (61:61) 
(2010-02-24T18:28:47) Quotation: 6:34 Contrato registrado em cartóri.. (61:61) 
(2010-02-24T18:29:06) Quotation: 6:35 Nós compramos 100% do PVC na B.. (61:61) 
(2010-02-24T18:34:45) Quotation: 6:36 Nunca tivemos problema de paga.. (61:61) 
(2010-02-24T18:38:45) Quotation: 6:37 Nossos fornecedores são exclus.. (61:61) 
(2010-02-24T18:42:00) Quotation: 6:38 A Brasquem sozinha hoje repres.. (65:65) 
(2010-02-24T18:44:17) Quotation: 6:39 Normalmente essa situação é o .. (73:73) 
(2010-02-24T18:45:16) Quotation: 6:40 Nós acompanhamos mais os forne.. (73:73) 
(2010-02-24T18:46:15) Quotation: 6:41 O fornecedor quando se instala.. (77:77) 
(2010-02-24T18:46:37) Quotation: 6:42 Na verdade nós não queremos fo.. (77:77) 
(2010-02-24T18:46:59) Quotation: 6:43 Agora o fornecedor enxerga iss.. (77:77) 
(2010-02-24T18:48:20) Quotation: 6:44 Para ele é mais conveniente es.. (85:85) 
(2010-02-24T18:49:41) Code: M: Ganhos com a proximidade do fornecedor {5-1} 
(2010-02-24T18:50:31) Memo: ME - 24/02/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-02-24T18:55:48) Quotation: 6:45 O preço nós temos benefício pe.. (89:89) 
(2010-02-25T14:46:19) Quotation: 6:46 A [Calçados1] tem uma troca de in.. (93:93) 
(2010-02-25T14:46:42) Quotation: 6:47 Nossos fornecedores que trabal.. (93:93) 
(2010-02-25T14:47:20) Code: Estoque gerenciado pelo fornecedor {3-2} 
(2010-02-25T14:47:20) Quotation: 6:48 VMI (93:93) 
(2010-02-25T14:50:43) Memo: ME - 25/02/2010 {1-Me} - Super 
(2010-02-25T14:56:13) Quotation: 6:49 Eles não trabalham com margem .. (93:93) 
(2010-02-25T14:56:18) Memo: ME - 25/02/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-02-25T15:00:32) Quotation: 6:50 A [Calçados1] faz uma negociação .. (101:101) 
(2010-02-25T15:00:46) Quotation: 6:51 Esse preço precisa ser cada mê.. (103:105) 
(2010-02-25T15:03:14) Code: M: Relacionamento diferenciado {2-1} 
(2010-02-25T15:03:18) Memo: ME - 25/02/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-02-25T15:41:10) Quotation: 6:52 Nós aqui dentro da [Calçados1] va.. (109:109) 
(2010-02-25T15:41:41) Quotation: 6:53 nós temos uma interação com os.. (109:109) 
(2010-02-25T15:43:09) Quotation: 6:54 A [Calçados1] não tem muitos forn.. (113:113) 
(2010-02-25T15:44:49) Quotation: 6:55 Os nossos fornecedores vão ser.. (113:113) 
(2010-02-25T15:45:04) Memo: ME - 25/02/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-02-25T15:48:39) Quotation: 6:56 A [Calçados1] participa. A Grende.. (117:117) 
(2010-02-25T15:57:01) Quotation: 6:57 A [Calçados1] só exige que haja r.. (121:121) 
(2010-02-25T15:57:17) Quotation: 6:58 Eles não podem trabalhar com m.. (121:121) 
(2010-02-25T15:58:12) Quotation: 6:59 Não, o que tem de problema jur.. (125:125) 
(2010-02-25T15:58:27) Code: imitação dos concorrentes {1-0} 
(2010-02-25T15:58:55) Code: Necessidade de respeito à marca {1-0} 
(2010-02-25T15:59:29) Quotation: 6:60 No seu entendimento, essa mane.. (127:129) 
(2010-02-25T16:00:14) Quotation: 6:61 Com relação ao preço nós temos.. (129:129) 
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(2010-02-25T16:00:55) Code: Não damos oportunidade pra opo.. {1-0} 
(2010-02-25T16:00:55) Quotation: 6:62 Não damos oportunidade pra opo.. (129:129) 
(2010-02-25T16:01:36) Quotation: 6:63 Como nós trabalhamos com o for.. (133:133) 
(2010-02-25T16:03:21) Code: P: Ganhos relacionais {0-0}~ 
(2010-02-25T16:06:12) Memo: ME - 25/02/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-02-25T16:07:56) Quotation: 6:64 Não sei dizer qual a importanc.. (137:137) 
(2010-02-25T16:08:05) Quotation: 6:65 Então é prazo de entrega, preç.. (137:137) 
(2010-02-25T16:10:20) Code: sistemas de informação {1-1} 
(2010-02-25T16:11:16) Quotation: 6:66 Na [Calçados1], a decisão de ser .. (149:149) 
(2010-02-25T16:11:39) Code: Importância da rapidez no processo decisório {2-1} 
(2010-02-25T16:12:15) Quotation: 6:67 Na azaleía tem vinte e dois co.. (156:156) 
(2010-02-28T13:14:33) Primary Doc: P 7: Calçados1Ent3.doc 
(2010-02-28T13:15:10) Primary Doc Family: Calçados 1 (5) 
(2010-03-01T09:15:43) Quotation: 7:1 Eu cuido da parte de logística.. (7:7) 
(2010-03-01T09:16:00) Code: Ausência de logística integrada {1-0} 
(2010-03-01T09:17:53) Quotation: 7:2 Eu cuido da parte de supriment.. (12:12) 
(2010-03-01T09:18:47) Quotation: 7:3 Na verdade nós temos um grande.. (16:16) 
(2010-03-01T09:19:43) Quotation: 7:4 Na verdade aí tem um casamento.. (16:16) 
(2010-03-01T09:20:01) Quotation: 7:5 casamento (16:16) 
(2010-03-01T09:20:06) Memo: ME - 01/03/2010 {1-Me} - Super 
(2010-03-01T09:22:16) Quotation: 7:6 Então a [Calçados1] colocou na mã.. (16:16) 
(2010-03-01T09:24:17) Quotation: 7:7 Fernando: Então se a gente for.. (18:18) 
(2010-03-01T09:24:31) Code: Prestadores de serviços logísticos {1-0} 
(2010-03-01T09:45:56) Quotation: 7:8 A expertise no calçado. Na ver.. (20:20) 
(2010-03-01T09:46:29) Quotation: 7:9 o conhecimento do calçado e do.. (20:20) 
(2010-03-01T09:47:32) Quotation: 7:10 [Calçados1] botou, na época, no c.. (20:20) 
(2010-03-01T09:47:56) Code: Alianças de empresas de transportes {1-0} 
(2010-03-01T09:49:10) Quotation: 7:11 Sim, com exceção da resina, qu.. (28:28) 
(2010-03-01T09:49:46) Quotation: 7:12 Tudo de caminhão. Para você te.. (32:32) 
(2010-03-01T09:49:54) Code: Modal de transporte {2-0} 
(2010-03-01T09:50:45) Quotation: 7:13 [Calçados1] aperta muito o fornec.. (32:32) 
(2010-03-01T09:51:25) Memo: ME - 01/03/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-03-01T09:51:25) Quotation: 7:14 [Calçados1] tem muito esse negóci.. (32:32) 
(2010-03-01T09:53:18) Quotation: 7:15 É a tabela de preços. Nós não .. (36:36) 
(2010-03-01T09:54:18) Quotation: 7:16 Exatamente, eu passo uma neces.. (40:40) 
(2010-03-01T09:54:38) Quotation: 7:17 Aí eu faço uma programação men.. (44:44) 
(2010-03-01T09:55:50) Quotation: 7:18 O reajuste é anual e é baseado.. (56:56) 
(2010-03-01T09:56:03) Code: Negociação de preços {1-0} 
(2010-03-01T09:56:45) Quotation: 7:19 Então você dá uma previsão de .. (62:65) 
(2010-03-01T09:57:07) Quotation: 7:20 E-mail. Contrato não tem. (69:69) 
(2010-03-01T09:57:55) Quotation: 7:21 Teve sim, aquilo que falei da .. (73:75) 
(2010-03-01T09:58:11) Code: Problema com fornecedor {1-0} 
(2010-03-01T09:59:09) Quotation: 7:22 Praticamente para o Nordeste q.. (81:81) 
(2010-03-01T09:59:40) Code: Parceria da transportadora com terceiros {1-0} 
(2010-03-01T10:03:46) Quotation: 7:23 Sim, principalmente a TNT quan.. (109:109) 
(2010-03-01T10:04:40) Quotation: 7:24 É, eles vão se retirar e agent.. (113:115) 
(2010-03-01T10:05:44) Memo: ME - 01/03/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-03-01T10:07:46) Quotation: 7:25 Mas isso foi uma relação de co.. (117:117) 
(2010-03-01T10:08:21) Quotation: 7:26 Nesse caso, se alguém teve que.. (119:121) 
(2010-03-01T10:08:45) Quotation: 7:27 Eles tiveram que investir em a.. (123:125) 
(2010-03-01T10:10:26) Quotation: 7:28 Mercúrio tem uma filial boa em.. (109:109) 
(2010-03-01T10:11:27) Quotation: 7:29 Pegamos o aéreo também. Para p.. (137:137) 
(2010-03-01T10:12:00) Quotation: 7:30 Você compra matéria prima FOB,.. (26:28) 
(2010-03-01T10:21:12) Quotation: 7:31 Não dá para dizer que é curto .. (149:149) 
(2010-03-01T10:33:31) Code: M: Relacionamento de médio prazo {2-0} 
(2010-03-01T10:35:10) Quotation: 7:32 Você está fazendo sempre um pr.. (167:173) 
(2010-03-01T10:36:21) Quotation: 7:33 agente pode dizer que é médio .. (165:165) 
(2010-03-02T13:48:03) Primary Doc: P 8: Calçados1Ent4.doc 
(2010-03-03T10:27:29) Quotation: 8:1 As principais matérias primas .. (7:7) 
(2010-03-03T10:27:40) Quotation: 8:2 As resinas são compradas com a.. (9:9) 



 353

(2010-03-03T10:28:14) Quotation: 8:3 Dentre esses principais nós te.. (13:13) 
(2010-03-03T10:28:38) Quotation: 8:4 Esse material é feito em São P.. (15:15) 
(2010-03-03T10:29:05) Quotation: 8:5 Trabalhamos com EVA que é feit.. (17:17) 
(2010-03-03T10:29:25) Quotation: 8:6 São insumos da da indústria pe.. (18:19) 
(2010-03-03T10:34:42) Quotation: 8:7 insumos do PVC (9:9) 
(2010-03-03T10:34:42) Code: insumos do PVC {1-0} 
(2010-03-03T10:38:10) Quotation: 8:8 coverline (13:13) 
(2010-03-03T10:38:10) Code: coverline {1-0} 
(2010-03-03T10:39:16) Quotation: 8:9 EVA (17:17) 
(2010-03-03T10:39:16) Code: EVA {1-0} 
(2010-03-03T10:46:02) Quotation: 8:10 Os principais são dois materia.. (25:29) 
(2010-03-03T10:47:02) Memo: ME - 03/03/2010 {1-Me} - Super 
(2010-03-03T10:56:29) Quotation: 8:11 Tem uma parceria mesmo. Se peg.. (31:31) 
(2010-03-03T10:57:25) Code: Parceria com fornecedores {6-0} 
(2010-03-03T11:02:07) Quotation: 8:12 como nós prezamos muito a qual.. (42:42) 
(2010-03-03T11:02:42) Code: Padronização da informação {1-0} 
(2010-03-03T11:03:10) Quotation: 8:13 Para nós comercializarmos com .. (48:48) 
(2010-03-03T11:03:53) Quotation: 8:14 Nesse fricat tem todas as info.. (46:46) 
(2010-03-03T11:05:19) Quotation: 8:15 Então nós temos esse fricat, o.. (55:55) 
(2010-03-03T11:05:59) Code: Documentação eletrônica {0-0} 
(2010-03-03T11:07:00) Code: etiqueta de código de barras {1-0} 
(2010-03-03T11:07:00) Quotation: 8:16 etiqueta de código de barras (55:55) 
(2010-03-03T11:07:16) Quotation: 8:17 Todos via EDI. No momento que .. (57:57) 
(2010-03-03T11:07:48) Code: M: Troca eletrônica de informações {16-1} 
(2010-03-03T11:07:48) Quotation: 8:18 EDI (57:57) 
(2010-03-03T11:08:33) Quotation: 8:19 Essa nota fiscal eletrônica é .. (63:63) 
(2010-03-03T11:09:12) Quotation: 8:20 Nós temos aí a ferramenta que .. (65:65) 
(2010-03-03T11:09:25) Code: Sistema MRP {2-0} 
(2010-03-03T11:10:00) Quotation: 8:21 O nosso sistema é web, então o.. (67:67) 
(2010-03-03T11:36:02) Quotation: 8:22 Negociar por tabelas, nós temo.. (69:69) 
(2010-03-03T11:36:39) Quotation: 8:23 São feitas por um grupo de pes.. (71:71) 
(2010-03-03T11:36:47) Quotation: 8:24 Então o comprador, pelo o que .. (72:72) 
(2010-03-03T11:37:00) Code: Comprador como colocador de pedidos {1-0} 
(2010-03-03T11:37:49) Memo: ME - 03/03/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-03-03T11:42:54) Quotation: 8:25 Exatamente. Ele avalia a neces.. (73:73) 
(2010-03-03T11:44:21) Quotation: 8:26 Como a gente tem um contato di.. (77:77) 
(2010-03-03T11:44:44) Code: Contato tradicional por telefone {1-0} 
(2010-03-03T11:45:00) Code: Empresa intermediária no VMI {1-0} 
(2010-03-03T11:45:53) Quotation: 8:27 No momento em que é feito o de.. (83:83) 
(2010-03-03T11:47:39) Code: Capacidade de fornecimento {1-1} 
(2010-03-03T11:48:59) Quotation: 8:28 É, um novo produto, um novo fo.. (85:85) 
(2010-03-03T11:50:18) Quotation: 8:29 Nesse desenvolvimento tem o in.. (90:91) 
(2010-03-03T11:54:13) Quotation: 8:30 Quando está lançando um produt.. (93:93) 
(2010-03-03T12:07:19) Quotation: 8:31 Não seria o relacionamento, ma.. (95:95) 
(2010-03-03T12:08:04) Memo: ME - 03/03/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-03-03T12:14:48) Code: Fornecedores que usam o VMI {1-0} 
(2010-03-03T12:15:18) Quotation: 8:32 Hoje deve ser 39 fornecedores,.. (113:115) 
(2010-03-03T12:21:21) Memo: ME - 03/03/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-03-03T13:38:20) Quotation: 8:33 No calçado, que eu conheça, só.. (119:119) 
(2010-03-03T13:39:15) Code: Diferenciação com o uso do VMI {2-0} 
(2010-03-03T13:40:34) Quotation: 8:34 A responsabilidade não se dele.. (127:129) 
(2010-03-03T13:42:28) Memo: ME - 03/03/2010 [5] {1-Me} - Super 
(2010-03-03T13:46:35) Quotation: 8:35 No momento que eles desenvolve.. (131:133) 
(2010-03-03T13:47:40) Quotation: 8:36 E essas possíveis soluções são.. (134:135) 
(2010-03-03T13:47:58) Quotation: 8:37 Os novos produtos que não exis.. (137:139) 
(2010-03-03T13:49:36) Quotation: 8:38 E quem banca isso? Jonis: Nós .. (140:141) 
(2010-03-03T13:50:07) Quotation: 8:39 Sim, uma das grandes vantagens.. (145:145) 
(2010-03-03T13:51:23) Quotation: 8:40 Já a Rigesa, em Pacajus, como .. (145:145) 
(2010-03-03T13:52:35) Quotation: 8:41 Você falou a questão dos quími.. (146:149) 
(2010-03-03T13:53:50) Code: Geração de conhecimentos {1-0} 
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(2010-03-03T13:55:38) Quotation: 8:42 Com certeza. Eu lembro que, qu.. (165:165) 
(2010-03-03T14:00:03) Quotation: 8:43 Basicamente os metálicos, os t.. (170:170) 
(2010-03-03T14:00:59) Quotation: 8:44 Tu tens que estar muito próxim.. (172:172) 
(2010-03-03T14:01:50) Quotation: 8:45 Três fornecedores. Dois aqui n.. (176:176) 
(2010-03-03T14:03:04) Quotation: 8:46 A parte de desenvolvimento de .. (178:178) 
(2010-03-03T14:03:59) Quotation: 8:47 Até dois anos atrás nós tínham.. (182:182) 
(2010-03-03T14:04:36) Code: Importância das ferramentas de TI {1-0} 
(2010-03-03T14:05:32) Quotation: 8:48 O nosso sistema de compras é m.. (186:186) 
(2010-03-03T14:08:24) Quotation: 8:49 Só quando tem algum problema, .. (188:188) 
(2010-03-03T14:09:13) Quotation: 8:50 Quando é desenvolvido um mater.. (192:192) 
(2010-03-03T14:10:03) Quotation: 8:51 Como trabalhamos com moda é tu.. (194:194) 
(2010-03-03T14:10:12) Memo: ME - 03/03/2010 [6] {1-Me} - Super 
(2010-03-03T14:37:24) Quotation: 8:52 Você gerencia só a questão do .. (195:196) 
(2010-03-03T14:37:35) Code: Variáveis gerenciadas pelo comprador {1-0} 
(2010-03-03T14:37:58) Quotation: 8:53 Longo prazo. Com certeza, long.. (198:200) 
(2010-03-03T14:39:05) Quotation: 8:54 Nós estamos trabalhando muito .. (202:202) 
(2010-03-03T14:39:46) Quotation: 8:55 Isso é muito variável, nós tem.. (208:208) 
(2010-03-03T14:43:39) Quotation: 8:56 Você falou que existem situaçõ.. (220:221) 
(2010-03-03T14:44:20) Code: Importância da inovação {3-0} 
(2010-03-03T14:44:44) Quotation: 8:57 Isso tem um monte de fator que.. (224:224) 
(2010-03-03T14:45:21) Quotation: 8:58 Se, por exemplo, deram um tiro.. (225:226) 
(2010-03-03T14:48:51) Quotation: 8:59 Sim. Traz porque nós temos, em.. (232:232) 
(2010-03-03T14:49:42) Code: credibilidade {2-2} 
(2010-03-03T14:49:42) Quotation: 8:60 credibilidade (202:202) 
(2010-03-03T14:50:31) Quotation: 8:61 Por exemplo dois fornecedores,.. (235:235) 
(2010-03-03T14:51:27) Code: Ganhos dos fornecedores {1-0} 
(2010-03-03T14:51:45) Quotation: 8:62 Para você ter uma idéia, a mai.. (238:238) 
(2010-03-03T14:53:37) Code: Ganhos compartilhados com o fornecedor {1-0} 
(2010-03-03T14:53:52) Code: Não tem empresa que é pai no m.. {1-0} 
(2010-03-03T14:53:52) Quotation: 8:63 Não tem empresa que é pai no m.. (239:239) 
(2010-03-03T14:54:10) Quotation: 8:64 Não tem empresa que é pai no m.. (239:239) 
(2010-03-03T14:55:15) Quotation: 8:65 Na tua opinião, você acha que .. (242:243) 
(2010-03-08T11:51:39) Memo: Características do Relacionamento com o Fornecedor - 08/03/2010 {0-
Me} - Super 
(2010-03-08T13:38:51) Code: P: Apropriação dos ganhos {0-0} 
(2010-03-08T14:11:55) Code-Link: P: Formalidade do contrato <é propriedade de> C: Características 
do Relacionamento com.. 
(2010-03-08T14:12:10) Code-Link: P: Investimentos específicos para a rela.. <é propriedade de> C: 
Características do Relacionamento com.. 
(2010-03-08T14:12:25) Code-Link: P: Quantidade de fornecedores <é propriedade de> C: 
Características do Relacionamento com.. 
(2010-03-08T14:12:39) Code-Link: P: Troca de informações <é propriedade de> C: Características do 
Relacionamento com.. 
(2010-03-08T14:29:24) Network View: Fator de Atratividade do Fornecedor Textil 1 (10) ~ 
(2010-03-08T14:31:47) Code-Link: P: Solidez do fornecedor <é propriedade de> C: Fator de 
atratividade do fornecedor 
(2010-03-08T14:32:08) Code-Link: P: Condições de pagamento <é propriedade de> C: Fator de 
atratividade do fornecedor 
(2010-03-08T14:32:12) Code-Link: P: Condição logística de fornecim.. <é propriedade de> C: Fator 
de atratividade do fornecedor 
(2010-03-08T14:50:46) Memo: Fator de Atratividade do Fornecedor - 08/03/2010 [1] {0-Me-F} - Super 
(2010-03-08T21:17:58) Code-Link: P: Objetivos das relações <é propriedade de> C: Relações da 
empresa com instituições .. 
(2010-03-08T21:18:42) Code: P: Frequência da relação {0-0} 
(2010-03-08T21:19:58) Code-Link: P: Influência das relações na vantagem c.. <é propriedade de> C: 
Relações da empresa com instituições .. 
(2010-03-08T21:25:11) Code-Link: Manutenção dos incentivos fiscais <is a> P: Objetivos das 
relações 
(2010-03-08T21:25:27) Code-Link: medidas para evitar a entrada .. <is a> P: Objetivos das relações 
(2010-03-08T21:25:33) Code-Link: Medidas para evitar imposição de barreir.. <is a> P: Objetivos das 
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relações 
(2010-03-08T21:27:31) Code-Link: P: Influência das relações na vantagem c.. <é propriedade de> C: 
Relações da empresa com o Governo 
(2010-03-08T21:27:56) Code: P: Forma de estabelecer a relação {0-2} 
(2010-03-08T21:28:03) Code-Link: P: Forma de estabelecer a relação <é propriedade de> C: 
Relações da empresa com o Governo 
(2010-03-08T21:28:28) Code-Link: P: Objetivos das relações <é propriedade de> C: Relações da 
empresa com o Governo 
(2010-03-08T21:29:15) Code-Link: M: Obtenção de incentivos fiscais <is part of> M: Incentivos fiscais 
(2010-03-08T21:29:20) Code-Link: Manutenção dos incentivos fiscais <is part of> M: Incentivos fiscais 
(2010-03-08T21:29:46) Memo: Relações da Empresa com Instituições de Fomento - 08/03/2010 [2] 
{0-Me} - Super 
(2010-03-08T22:13:01) Memo: Relações da Empresa com o Governo - 08/03/2010 [3] {0-Me-F} - 
Super 
(2010-03-09T09:35:31) Quotation: 5:45 Em princípio, em termos de cal.. (30:30) 
(2010-03-09T09:48:02) Code: M: Vantagem em relação a empresas que não estão no Nordeste {5-0} 
(2010-03-09T09:49:05) Code: M: Paridade competitiva {8-1} 
(2010-03-09T09:53:22) Code-Link: SUDENE <is associated with> M: Obtenção de incentivos fiscais 
(2010-03-09T09:59:59) Code: Personagens e celebridades vinculados aos produtos {1-0} 
(2010-03-09T10:01:16) Code-Link: M: Inovação de produto <is a> P: Foco em Marketing e Inovação 
(2010-03-09T10:13:43) Code: Fatores que influenciam o desempenho do setor têxtil {1-3} 
(2010-03-09T10:30:41) Code-Link: M: Paridade competitiva <is a> P: Influência das relações na 
vantagem c.. 
(2010-03-09T10:36:10) Network View: Fatores que Influenciam o Desempenho do Setor de Calçados 
(8)  
(2010-03-09T10:37:43) Code: Carga tributária {3-1} 
(2010-03-09T10:38:34) Code: Concorrência de outros bens de consumo {1-2} 
(2010-03-09T10:40:10) Code-Link: Crise econômica benéfica para o setor de.. <is associated with> 
crise mundial 
(2010-03-09T10:41:06) Code-Link: O celular foi um grande concor.. <is associated with> 
Concorrência de outros bens de consumo 
(2010-03-09T10:41:23) Code-Link: crise mundial <is a> Fatores que influenciam o desempenho do .. 
(2010-03-09T10:41:28) Code-Link: Cotação do dólar <is a> Fatores que influenciam o desempenho 
do .. 
(2010-03-09T10:41:33) Code-Link: Concorrência de outros bens de consumo <is a> Fatores que 
influenciam o desempenho do .. 
(2010-03-09T10:42:37) Quotation: 5:46 normalmente quando tem um perí.. (133:133) 
(2010-03-09T11:05:40) Code-Link: P: Fatores atrativos do Nordeste <é propriedade de> C: Fontes de 
obtenção de Vantagem Compet.. 
(2010-03-09T11:06:15) Code-Link: M: Incentivos fiscais <is a> P: Fatores atrativos do Nordeste 
(2010-03-09T13:41:04) Network View: Critérios de Seleção dos Fornecedores (8) ~ 
(2010-03-09T13:50:47) Code: Instalação de plantas dos fornecedores nas proximidades da empresa 
{1-2} 
(2010-03-09T13:56:49) Code-Link: Confiança <is associated with> P: Investimentos específicos para 
a rela.. 
(2010-03-09T13:58:47) Code-Link: Instalação de plantas dos fornecedores n.. <is a> P: Investimentos 
específicos para a rela.. 
(2010-03-09T14:04:30) Code-Link: P: Troca de conhecimentos <is cause of> P: Visitas 
(2010-03-09T14:08:46) Quotation: 6:68 A aprovação definitiva dentro .. (49:49) 
(2010-03-09T14:09:08) Code: Decisão conjunta acerca da colocação do produto no mercado {1-0} 
(2010-03-09T14:20:49) Code: M: Ausência de contrato formal {11-2} 
(2010-03-09T14:21:58) Quotation: 6:69 A negociação do preço da Resin.. (61:61) 
(2010-03-09T14:23:11) Code: Ausência de oportunismo {6-0} 
(2010-03-09T14:31:46) Code: M: Investimentos específicos dos fornecedores {14-1} 
(2010-03-09T14:32:51) Code: Riscos do investimento não compartilhados {5-0} 
(2010-03-09T14:39:59) Code-Link: M: Ganhos com a proximidade do fornecedo.. <is associated with> 
Instalação de plantas dos fornecedores n.. 
(2010-03-09T14:45:19) Code-Link: previsões de preços <is a> Tipos de informações trocadas 
(2010-03-09T14:45:25) Code-Link: previsão de produção <is a> Tipos de informações trocadas 
(2010-03-09T14:45:31) Code-Link: previsão de demanda <is a> Tipos de informações trocadas 
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(2010-03-09T14:45:35) Code-Link: planos de investimentos <is a> Tipos de informações trocadas 
(2010-03-09T14:45:40) Code-Link: inadimplência <is a> Tipos de informações trocadas 
(2010-03-09T14:46:19) Code-Link: Importância da informação para o relacio.. <is a> Valor da 
informação 
(2010-03-09T14:46:24) Code-Link: Importância da informação para o negócio.. <is a> Valor da 
informação 
(2010-03-09T14:47:31) Code: Estoques de matérias primas {1-2} 
(2010-03-09T14:48:36) Code-Link: Estoques de matérias primas <is a> Tipos de informações 
trocadas 
(2010-03-09T14:49:36) Code-Link: previsão de produção <is part of> Estoque gerenciado pelo 
fornecedor 
(2010-03-09T14:49:42) Code-Link: Estoques de matérias primas <is part of> Estoque gerenciado pelo 
fornecedor 
(2010-03-09T14:51:45) Code: Fornecedores com baixas margens de lucro {1-0} 
(2010-03-09T14:52:24) Code: Ganho associado ao volume {1-0} 
(2010-03-09T14:54:58) Code: M: Poucos fornecedores por item {10-1} 
(2010-03-09T14:57:14) Code: Troca de informações e conhecimento no desenvolvimento de 
materiais {1-0} 
(2010-03-09T15:00:20) Code: M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores {10-1} 
(2010-03-09T15:01:53) Code: Garantia de rentabilidade mínima ao fornecedor {1-0} 
(2010-03-09T23:11:15) Code: Valorização da troca de informações {2-0} 
(2010-03-09T23:13:29) Code: Planilhas de custos dos fornecedores abertas {3-0} 
(2010-03-09T23:18:08) Code-Link: M: Inovação de produto <is associated with> Importância da 
rapidez no processo decis.. 
(2010-03-10T12:09:51) Code: Três fornecedores de serviço logístico no suprimento {2-0} 
(2010-03-10T12:16:03) Code: Um fornecedor de serviço logístico entre as filiais {1-0} 
(2010-03-10T12:16:03) Quotation: 7:34 o transportador entre as filia.. (16:16) 
(2010-03-10T12:16:31) Code: Dois fornecedores de serviço logístico na distribuição {1-0} 
(2010-03-10T14:01:28) Code: programação mensal de necessidades de transporte {1-1} 
(2010-03-10T14:02:38) Code-Link: programação mensal de necessidades de tr.. <is a> Tipos de 
informações trocadas 
(2010-03-10T14:13:20) Memo: ME - 10/03/2010 {1-Me} - Super 
(2010-03-10T14:23:52) Code: Investimento em aumento da capacidade do fornecedor {1-0} 
(2010-03-10T14:30:31) Memo: ME - 10/03/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-03-10T14:56:28) Code: Fornecedores localizados na Bahia {1-0} 
(2010-03-10T15:06:57) Code: Fornecedores localizados no Ceará {6-0} 
(2010-03-10T15:08:28) Code: Fornecedores localizados em São Paulo {1-0} 
(2010-03-10T15:15:54) Code: tabela de preços {2-0} 
(2010-03-10T15:23:42) Code: Possibilidade de oportunismo {2-0} 
(2010-03-10T15:25:33) Code: Rastreamento do material em trânsito {1-0} 
(2010-03-10T15:27:05) Code: Definição de itens prioritários {1-0} 
(2010-03-10T15:34:36) Network View: Insumos Representativos (2)  
(2010-03-10T15:35:29) Code-Link: M: Relacionamento diferenciado <é propriedade de> Insumos 
muito representativos 
(2010-03-10T15:45:51) Code: Riscos compartilhados no desenvolvimento de materiais {3-0} 
(2010-03-10T15:58:46) Code: Fornecedores opinam sobre melhorias no processo {1-0} 
(2010-03-10T16:04:16) Code: Dificuldade de fazer visitas aos fornecedores {1-0} 
(2010-03-10T16:09:11) Network View: Fontes de Obtenção de Vantagem Competitiva (17)  
(2010-03-10T16:29:10) Code: M: Relacionamento de longo prazo {19-1} 
(2010-03-11T14:16:16) Code: Predominância do algodão nacional {1-0} 
(2010-03-11T14:18:11) Code: Muitos fornecedores {4-0} 
(2010-03-11T14:20:14) Code: Traders dominam o mercado {3-0} 
(2010-03-11T14:33:36) Code: Presença de oportunismo {2-0} 
(2010-03-11T14:41:02) Code-Link: Reputação <is associated with> credibilidade 
(2010-03-11T14:46:13) Code: Maior tendência no setor de negócios com visão de curto prazo {1-0} 
(2010-03-11T15:00:19) Code: M: Ausência de investimentos específicos {5-0} 
(2010-03-11T15:02:08) Quotation: 2:104 nformação de... mais que nada .. (155:155) 
(2010-03-11T15:02:58) Code: M: Informações sobre tendências do mercado {8-1} 
(2010-03-11T15:07:41) Quotation: 2:105 Vasculha com o teu fornecedor .. (157:157) 
(2010-03-11T15:09:32) Code-Link: M: Informações sobre tendências do merca.. <is a> Tipos de 
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informações trocadas 
(2010-03-11T15:14:29) Memo: ME - 11/03/2010 {1-Me} - Super 
(2010-03-11T15:19:02) Code: Ausência de troca de conhecimentos {1-0} 
(2010-03-11T15:21:56) Code: Riscos da compra antecipada não compartilhados {1-0} 
(2010-03-11T15:26:50) Code: Custo da energia {1-1} 
(2010-03-11T15:31:12) Code-Link: Custo da energia <is a> Custo Brasil 
(2010-03-11T15:31:19) Code-Link: Custo logístico <is a> Custo Brasil 
(2010-03-11T15:31:24) Code-Link: Carga tributária <is a> Custo Brasil 
(2010-03-11T16:02:51) Memo: ME - 11/03/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-03-11T16:07:20) Code: Relações em conjunto ou de forma isolada {0-0} 
(2010-03-11T16:08:29) Code: Baixo impacto dos incentivos na vantagem competitiva {1-0} 
(2010-03-11T16:08:45) Quotation: 4:34 No caso da equalização da alíq.. (56:56) 
(2010-03-11T16:08:59) Code: Maior impacto da equlização do ICMS {1-0} 
(2010-03-11T16:10:27) Code: Relações com bancos públicos e SUDENE {2-0} 
(2010-03-11T16:15:19) Code: Estratégias de marketing {2-0} 
(2010-03-11T16:15:35) Code: Direcionamento da moda {1-0} 
(2010-03-11T16:18:30) Code-Link: Custo Brasil <is a> Fatores que influenciam o desempenho do .. 
(2010-03-11T16:18:36) Code-Link: concorrência dos chineses <is a> Fatores que influenciam o 
desempenho do .. 
(2010-03-11T16:18:41) Code-Link: Cotação do dólar <is a> Fatores que influenciam o desempenho 
do .. 
(2010-03-12T19:21:14) Memo: ME - 12/03/2010 {1-Me} - Super 
(2010-03-12T19:26:43) Memo: ME - 12/03/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-03-12T19:35:15) Code: Grande escala de produção {0-0} 
(2010-03-12T19:35:27) Memo: ME - 12/03/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-03-16T11:33:13) Code: Características diferenciadas do Algodão {1-0} 
(2010-03-16T11:35:09) Code: Diferenciação da empresa {1-0} 
(2010-03-16T11:36:45) Code: representante {2-0} 
(2010-03-16T11:36:45) Quotation: 3:93 representante (20:20) 
(2010-03-16T11:48:37) Code: Negociações anuais {1-0} 
(2010-03-16T13:19:50) Quotation: 3:94 Então os nossos concorrentes, .. (48:48) 
(2010-03-16T13:20:14) Code: Tamanho da empresa em relação aos concorrentes {1-0} 
(2010-03-16T13:30:07) Code: Dificuldade de se estabeler parcerias {1-0} 
(2010-03-16T13:38:58) Code: Distribuição de produtos acabados {1-0} 
(2010-03-16T13:56:20) Code: Investimentos compartilhados {1-0} 
(2010-03-16T14:00:36) Code: feedback {1-0} 
(2010-03-16T14:01:54) Code: Ajustes no processo industrial {1-0} 
(2010-03-17T17:02:27) Quotation: 8:66 Também estão lá do nosso lado .. (13:13) 
(2010-03-18T16:13:09) Primary Doc: P 9: Calçados1Ent5.doc 
(2010-03-19T11:06:23) Quotation: 9:1 A Beplast veio para o Ceará co.. (11:11) 
(2010-03-19T11:07:14) Quotation: 9:2 A gente produz o pigmento que .. (25:25) 
(2010-03-19T11:07:39) Quotation: 9:3 O pigmento somos nós que adici.. (29:29) 
(2010-03-19T11:07:50) Memo: ME - 19/03/2010 {0-Me-F} - Super 
(2010-03-19T11:11:32) Code: Terceirização {4-0} 
(2010-03-19T11:12:26) Quotation: 9:4 A [Calçados1] investiu no sistema.. (43:43) 
(2010-03-19T11:12:49) Code: Funcionamento do VMI {1-0} 
(2010-03-19T11:13:03) Quotation: 9:5 então o consumo maior que a ge.. (51:51) 
(2010-03-19T11:14:00) Quotation: 9:6 E como é que funciona com esse.. (69:75) 
(2010-03-19T11:15:01) Code: Procedimento diferente com outros clientes {1-0} 
(2010-03-19T11:15:04) Memo: ME - 19/03/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-03-19T11:18:01) Quotation: 9:7 Têm uns que vêm para conhecer .. (91:91) 
(2010-03-19T11:34:11) Quotation: 9:8 Contrato para entrega de pedid.. (95:95) 
(2010-03-19T11:35:32) Quotation: 9:9 Tem um follow up que é uma out.. (99:99) 
(2010-03-19T11:35:35) Memo: ME - 19/03/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-03-19T11:39:33) Quotation: 9:10 Pelo volume a gente não pode d.. (109:113) 
(2010-03-19T11:40:29) Memo: ME - 19/03/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-03-19T11:42:58) Quotation: 9:11 Quando isso acontece, e já aco.. (125:125) 
(2010-03-19T11:43:11) Code: Problemas solucionados conjuntamente {1-0} 
(2010-03-19T11:43:27) Quotation: 9:12 É uma parceria de longo tempo... (127:127) 
(2010-03-19T11:43:27) Code: É uma parceria de longo tempo... {1-0} 
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(2010-03-19T11:43:54) Quotation: 9:13 A gente pode dizer longo prazo.. (135:135) 
(2010-03-19T11:45:34) Quotation: 9:14 É o pessoal da Beplast no Sul... (139:141) 
(2010-03-19T11:46:40) Quotation: 9:15 Acho que é diferente até porqu.. (151:151) 
(2010-03-19T11:50:52) Code: Relaciomento diferenciado do padrão do setor {2-0} 
(2010-03-19T11:52:50) Quotation: 9:16 Pelo que eu entendi, a Beplast.. (165:167) 
(2010-03-19T11:53:36) Quotation: 9:17 Isso foi amarrado de alguma fo.. (169:171) 
(2010-03-19T11:55:20) Quotation: 9:18 parceria (171:171) 
(2010-03-19T11:55:30) Quotation: 9:19 Aí a gente tem que fechar e ir.. (175:175) 
(2010-03-19T11:55:59) Code: Dependência total do fornecedor em relação ao comprador {1-0} 
(2010-03-19T11:57:35) Quotation: 9:20 Basicamente a informação é qua.. (207:209) 
(2010-03-19T11:57:41) Quotation: 9:21 A Joelma entra no sistema, ela.. (203:205) 
(2010-03-19T11:58:59) Code: quantidade em estoque {1-0} 
(2010-03-19T11:58:59) Quotation: 9:22 quantidade em estoque (207:207) 
(2010-03-19T11:59:04) Quotation: 9:23 necessidade de cada fábrica (207:207) 
(2010-03-19T11:59:04) Code: necessidade de cada fábrica {1-0} 
(2010-03-19T11:59:42) Quotation: 9:24 é passada a planilha de custos.. (209:209) 
(2010-03-19T12:01:34) Quotation: 9:25 Geralmente existem reuniões. À.. (241:241) 
(2010-03-19T12:02:02) Quotation: 9:26 Porque às vezes o calçado sai .. (245:245) 
(2010-03-19T12:02:47) Quotation: 9:27 Quando o produto é desenvolvid.. (257:257) 
(2010-03-19T12:03:45) Quotation: 9:28 Se precisar dar um treinamento.. (259:261) 
(2010-03-19T12:05:01) Code: Treinamentos em conjunto {4-0} 
(2010-03-19T15:17:56) Primary Doc: P10: Calçados2Ent2.doc 
(2010-03-19T15:18:10) Primary Doc: P11: Calçados2Ent3.doc 
(2010-03-19T15:18:34) Primary Doc Family: Calçados 2 (4) 
(2010-03-22T11:45:03) Quotation: 10:1 A experiência que o grupo tem .. (5:5) 
(2010-03-22T11:49:32) Quotation: 10:2 Se a empresa tem que tomar uma.. (5:5) 
(2010-03-22T11:50:49) Code: Necessidade de rapidez na obtenção dos recursos {1-0} 
(2010-03-22T11:50:55) Memo: ME - 22/03/2010 {1-Me} - Super 
(2010-03-22T12:00:12) Quotation: 10:3 O incentivo é extremamente imp.. (5:5) 
(2010-03-22T12:01:38) Code: Importância dos recursos para o negócio no Nordeste {1-0} 
(2010-03-22T12:01:55) Quotation: 10:4 em termos de fluxo financeiro,.. (5:5) 
(2010-03-22T12:03:49) Quotation: 10:5 Eu acho que traz vantagem comp.. (7:7) 
(2010-03-22T12:06:01) Quotation: 10:6 Agora falando da exportação si.. (7:7) 
(2010-03-22T12:06:07) Quotation: 10:7 Para o mercado interno não há .. (7:7) 
(2010-03-22T12:06:35) Quotation: 10:8 A não ser os que não estão lá,.. (9:9) 
(2010-03-22T12:08:11) Quotation: 10:9 Os chineses, de certa forma, f.. (9:9) 
(2010-03-22T12:08:38) Memo: ME - 22/03/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-03-22T12:13:21) Quotation: 10:10 Olha, no histórico recente, e .. (11:11) 
(2010-03-22T12:13:33) Code: Taxa de juros diferenciada {1-0} 
(2010-03-22T12:15:11) Quotation: 10:11 Então sete e meio é um custo b.. (15:15) 
(2010-03-22T12:24:20) Quotation: 11:1 Então a [Calçados2] veio, se insta.. (10:10) 
(2010-03-22T12:24:55) Quotation: 11:2 Então, quais são os incentivos.. (10:10) 
(2010-03-22T12:26:11) Quotation: 11:3 O Estado desembolsa realmente?.. (12:14) 
(2010-03-22T12:26:16) Memo: ME - 22/03/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-03-22T12:30:09) Quotation: 11:4 Tem, aí vamos para uma segunda.. (18:18) 
(2010-03-22T12:30:51) Code: Verticalização a jusante {4-0} 
(2010-03-22T12:30:58) Memo: ME - 22/03/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-03-22T12:34:21) Quotation: 11:5 Então, por essa questão do PRO.. (22:22) 
(2010-03-22T12:36:09) Quotation: 11:6 Hoje no Ceará já está se insta.. (26:26) 
(2010-03-22T12:36:40) Code: Incentivos atrairam fornecedores da indústria {2-0} 
(2010-03-22T12:37:24) Quotation: 11:7 Então a [Calçados2] tem, tanto PRO.. (26:26) 
(2010-03-22T12:38:44) Quotation: 11:8 Antigamente ele exigia a apres.. (26:26) 
(2010-03-22T12:39:25) Memo: ME - 22/03/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-03-22T13:33:10) Quotation: 11:9 Fora isso, todas essas empresa.. (26:26) 
(2010-03-22T13:35:16) Quotation: 11:10 Hoje no Ceará, entre empregos .. (38:38) 
(2010-03-22T13:35:56) Quotation: 11:11 Traz pelo seguinte; primeiro p.. (42:42) 
(2010-03-22T13:36:27) Memo: ME - 22/03/2010 [5] {1-Me} - Super 
(2010-03-22T13:39:34) Quotation: 11:12 Além disso, o incentivo da exp.. (42:42) 
(2010-03-22T13:41:41) Quotation: 11:13 É estadual, 11% do valor FOB p.. (46:46) 
(2010-03-22T13:42:20) Code: Importância do incentivo na composição dos custos {1-0} 
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(2010-03-22T13:42:43) Quotation: 11:14 Outro, ela começou também a re.. (46:46) 
(2010-03-22T13:43:40) Memo: ME - 22/03/2010 [6] {1-Me} - Super 
(2010-03-22T13:47:44) Quotation: 11:15 Então, tudo o que ela comprava.. (50:50) 
(2010-03-22T13:48:27) Quotation: 11:16 E aí a mão de obra passa a ser.. (62:62) 
(2010-03-22T13:49:05) Quotation: 11:17 Então, como a taxação do empre.. (62:62) 
(2010-03-22T13:51:30) Quotation: 11:18 o governo poderia ter incentiv.. (66:66) 
(2010-03-22T13:51:39) Memo: ME - 22/03/2010 [7] {1-Me} - Super 
(2010-03-22T13:55:00) Quotation: 11:19 Eu acredito que todas as indús.. (74:74) 
(2010-03-22T13:57:41) Code: Importância das relações com o Governo para o negócio {1-0} 
(2010-03-23T15:35:27) Code-Link: Confiança <is a> C: Critérios de seleção dos fornecedores.. 
(2010-03-23T15:35:36) Code-Link: P: Localização do fornecedor <is a> C: Critérios de seleção dos 
fornecedores.. 
(2010-03-23T15:35:41) Code-Link: P: Performance do fornecedor <is a> C: Critérios de seleção dos 
fornecedores.. 
(2010-03-23T15:35:47) Code-Link: P: Porte do fornecedor <is a> C: Critérios de seleção dos 
fornecedores.. 
(2010-03-24T11:57:22) Code-Link: Capacidade de fornecimento <is part of> P: Porte do fornecedor 
(2010-03-24T15:05:55) Network View: Fator de Atratividade do Fornecedor Calçados 1 (9) ~ 
(2010-03-24T15:30:18) Code-Link: Prazo de entrega <is a> C: Fator de atratividade do fornecedor 
(2010-03-24T15:30:24) Code-Link: Preço <is a> C: Fator de atratividade do fornecedor 
(2010-03-24T15:30:28) Code-Link: Qualidade <is a> C: Fator de atratividade do fornecedor 
(2010-03-24T15:30:33) Code-Link: credibilidade <is a> C: Fator de atratividade do fornecedor 
(2010-03-24T15:30:39) Code-Link: sistemas de informação <is a> C: Fator de atratividade do 
fornecedor 
(2010-03-24T15:31:14) Code-Link: P: Lead time <is associated with> Prazo de entrega 
(2010-03-24T16:00:13) Code: Várias linhas diferentes de produtos {0-0} 
(2010-03-24T16:14:18) Primary Doc: P12: Calçados2Ent1.doc 
(2010-03-24T16:14:56) Quotation: 12:1 Nós trabalhamos com o setor de.. (11:11) 
(2010-03-24T16:15:09) Code: Diversas linhas diferentes de produtos {3-0} 
(2010-03-24T16:15:29) Quotation: 12:2 Lá no Ceará nós temos três uni.. (19:19) 
(2010-03-24T16:16:05) Code: Locallização das unidades produtivas {1-0} 
(2010-03-24T16:16:32) Code: Linha de produtos fabricados no Ceará {1-0} 
(2010-03-24T16:16:50) Quotation: 12:3 vou falar de exportação de sap.. (23:23) 
(2010-03-24T16:17:02) Code: Foco na exportação {1-0} 
(2010-03-24T16:19:26) Quotation: 12:4 O nosso ABC de fornecedores é .. (27:27) 
(2010-03-24T16:20:46) Code: Principais matérias-primas {2-0} 
(2010-03-24T16:20:56) Code: couro {1-0} 
(2010-03-24T16:20:56) Quotation: 12:5 couro (27:27) 
(2010-03-24T16:21:55) Quotation: 12:6 Eu envio todo ele aqui do Sul (27:27) 
(2010-03-24T16:21:55) Code: Fornecedores localizados no Rio Grande do Sul {2-0} 
(2010-03-24T16:22:13) Quotation: 12:7 os solados, hoje eu sou 95% at.. (27:27) 
(2010-03-24T16:22:20) Quotation: 12:8 solados (27:27) 
(2010-03-24T16:22:20) Code: solados {1-0} 
(2010-03-24T16:24:18) Quotation: 12:9 TR, solado de TR. Eu estou com.. (31:31) 
(2010-03-24T16:24:44) Quotation: 12:10 Compro tudo de um fornecedor c.. (35:35) 
(2010-03-24T16:27:10) Quotation: 12:11 A partir do momento que eu com.. (35:35) 
(2010-03-24T16:27:50) Code: palmilhas {1-0} 
(2010-03-24T16:27:50) Quotation: 12:12 palmilhas (35:35) 
(2010-03-24T16:28:34) Memo: ME - 24/03/2010 {1-Me} - Super 
(2010-03-24T16:45:09) Quotation: 12:13 Lá no Estado do Ceará eu estou.. (43:43) 
(2010-03-24T16:45:23) Code: cola {1-0} 
(2010-03-24T16:45:52) Code: Fornecedores localizados na Paraíba {1-0} 
(2010-03-24T16:46:25) Quotation: 12:14 Então, se a gente pegar aí o c.. (53:55) 
(2010-03-24T16:46:59) Quotation: 12:15 Metais eu compro aqui no Sul, .. (59:59) 
(2010-03-24T16:47:17) Quotation: 12:16 basicamente, o que dá volume a.. (59:59) 
(2010-03-24T16:47:59) Quotation: 12:17 o tipo de produto que nós esta.. (71:71) 
(2010-03-24T16:48:59) Quotation: 12:18 o tipo de sapato que acaba vin.. (71:71) 
(2010-03-24T16:49:19) Code: Produtos de maior valor agregado {3-0} 
(2010-03-24T16:50:09) Code: Maior competitividade da China na produção de sintéticos {1-0} 
(2010-03-24T16:51:43) Quotation: 12:19 Nós temos um procedimento de h.. (75:75) 
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(2010-03-24T16:53:15) Quotation: 12:20 indicação do cliente (75:75) 
(2010-03-24T16:53:15) Code: indicação do cliente {1-0} 
(2010-03-24T16:55:00) Quotation: 12:21 a partir do momento que ele es.. (75:75) 
(2010-03-24T16:55:26) Code: Reavaliação periódica dos fornecedores {1-0} 
(2010-03-24T16:56:23) Quotation: 12:22 a fábrica adota uma política d.. (79:79) 
(2010-03-24T16:57:12) Quotation: 12:23 alguns anos atrás nós adotávam.. (79:79) 
(2010-03-24T16:58:52) Code: Mudança recente na política de compras {3-0} 
(2010-03-24T16:59:40) Quotation: 12:24 eu enxergo ele como um gerente.. (79:79) 
(2010-03-24T17:03:03) Code: Fornecedores vistos como parte da empresa {2-0} 
(2010-03-24T17:03:10) Memo: ME - 24/03/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-03-24T17:16:51) Quotation: 12:25 Eu vou te deixar a par do noss.. (87:91) 
(2010-03-24T17:17:06) Code: Produção sob encomenda {2-0} 
(2010-03-24T17:18:29) Code: ele passa a ser nervoso {1-0} 
(2010-03-24T17:18:29) Quotation: 12:26 ele passa a ser nervoso (87:87) 
(2010-03-24T17:19:18) Quotation: 12:27 Esse é um de nossos diferencia.. (99:99) 
(2010-03-24T17:19:56) Quotation: 12:28 Aí o que acontece, os clientes.. (99:99) 
(2010-03-24T17:21:06) Code: Riscos não compartilhados no desenvolvimento de produtos {1-0} 
(2010-03-24T17:21:43) Quotation: 12:29 Daí ele manda desse modelo esc.. (99:99) 
(2010-03-24T17:22:38) Code: Lead time curto {1-0} 
(2010-03-24T17:24:24) Quotation: 12:30 Toda a nossa necessidade, ela .. (99:107) 
(2010-03-24T17:25:51) Quotation: 12:31 É. Depois, quando eu recebo o .. (111:119) 
(2010-03-24T17:26:59) Code: Negociação com o fornecedor {1-0} 
(2010-03-24T17:29:02) Quotation: 12:32 está sendo informatizado agora.. (119:119) 
(2010-03-24T17:29:05) Memo: ME - 24/03/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-03-24T17:33:01) Quotation: 12:33 No esportivo são cinco, na Dum.. (123:123) 
(2010-03-24T17:33:19) Code: Grande número de compradores {1-0} 
(2010-03-24T17:33:52) Quotation: 12:34 Não tenho contrato com nenhum .. (132:132) 
(2010-03-24T17:36:52) Code: Resolução conjunta de problemas {3-0} 
(2010-03-24T17:38:17) Quotation: 12:35 Muitas vezes eu preciso com qu.. (136:136) 
(2010-03-24T17:39:51) Quotation: 12:36 se o curtume não me mandou o c.. (140:140) 
(2010-03-24T17:40:30) Code: Repasse dos custos gerados por problemas com o fornecedor {1-0} 
(2010-03-24T17:41:36) Quotation: 12:37 Isso faz com que o fornecedor,.. (144:144) 
(2010-03-24T17:41:54) Quotation: 12:38 Eu tenho hoje muitos processos.. (140:140) 
(2010-03-24T17:50:15) Quotation: 12:39 Longo prazo. Ela está muito al.. (148:148) 
(2010-03-24T17:53:01) Quotation: 12:40 A gente, por exemplo, desenvol.. (160:160) 
(2010-03-24T17:53:14) Code: Necessidade de evolução do fornecedor {1-0} 
(2010-03-24T17:54:36) Quotation: 12:41 Não, não é muito comum. É um g.. (164:164) 
(2010-03-24T17:55:12) Quotation: 12:42 Também não é muito freqüente, .. (168:168) 
(2010-03-24T17:56:18) Quotation: 12:43 Eu sempre digo que os melhores.. (172:172) 
(2010-03-24T17:56:32) Code: Dificilmente ocorrem visitas aos fornecedores {1-0} 
(2010-03-24T17:57:03) Quotation: 12:44 Eu preciso que o fornecedor en.. (176:176) 
(2010-03-24T17:58:08) Quotation: 12:45 um time que se ganha não se me.. (180:180) 
(2010-03-24T17:58:48) Code: Conhecimento do jeito de ser da empresa {1-0} 
(2010-03-24T17:59:06) Memo: ME - 24/03/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-03-24T18:04:18) Quotation: 12:46 Eu terceirizo hoje, toda a min.. (184:184) 
(2010-03-24T18:05:44) Quotation: 12:47 Eu tenho dois, hoje, no Ceará,.. (188:188) 
(2010-03-24T18:07:07) Code: Maior parte dos serviços terceirizados realizados no Ceará {1-0} 
(2010-03-24T18:08:39) Code: Montagem da parte de baixo do sapato {1-0} 
(2010-03-24T18:09:07) Code: Costura {1-0} 
(2010-03-24T18:12:17) Quotation: 12:48 quando falamos em logística do.. (200:200) 
(2010-03-24T18:12:36) Code: Serviço logístico restrito a transporte {2-0} 
(2010-03-24T18:14:24) Quotation: 12:49 Com o tempo, e bastante saliva.. (200:200) 
(2010-03-24T18:14:34) Quotation: 12:50 Tem isso terceirizado por uma .. (200:200) 
(2010-03-24T18:15:43) Code: Um fornecedor de serviços logísticos {1-0} 
(2010-03-24T18:17:10) Quotation: 12:51 Então, com isso, eu comecei a .. (200:200) 
(2010-03-24T18:17:29) Memo: ME - 24/03/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-03-24T18:19:38) Quotation: 12:52 Mas eles montaram um CD lá em .. (222:224) 
(2010-03-24T18:30:13) Quotation: 12:53 hoje o que eu tenho dentro de .. (236:236) 
(2010-03-24T18:30:36) Quotation: 12:54 nosso negócio é montar sapato... (236:236) 
(2010-03-24T18:31:16) Memo: ME - 24/03/2010 [5] {1-Me} - Super 
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(2010-03-24T18:35:20) Quotation: 12:55 nós tínhamos injetoras, nós tí.. (240:240) 
(2010-03-24T18:36:39) Quotation: 12:56 Daí tem as lojas [Calçados2], que .. (252:252) 
(2010-03-24T18:37:00) Quotation: 12:57 De certa forma, vocês têm uma .. (258:260) 
(2010-03-24T18:38:57) Quotation: 12:58 Eu digo assim, não você Paquet.. (282:284) 
(2010-03-25T14:35:29) Quotation: 12:59 Eu sei, por exemplo, de carton.. (288:288) 
(2010-03-25T14:35:49) Quotation: 12:60 Hoje, eu te diria assim, que e.. (292:292) 
(2010-03-25T14:37:38) Quotation: 12:61 Só que eu não consigo nesse mo.. (304:304) 
(2010-03-25T14:40:08) Code: Preocupação com os riscos do investimento do fornecedor {1-0} 
(2010-03-25T14:40:38) Quotation: 12:62 Fernando, eu tive uma experiên.. (308:308) 
(2010-03-25T14:41:15) Memo: ME - 25/03/2010 {1-Me} - Super 
(2010-03-25T14:48:57) Quotation: 12:63 Mas esse investimento foi todo.. (318:320) 
(2010-03-25T14:49:33) Quotation: 12:64 hoje eu tomo muito cuidado qua.. (324:324) 
(2010-03-25T14:49:52) Code: Investimento do fornecedor com base na confiança {1-0} 
(2010-03-25T14:50:39) Quotation: 12:65 De certa forma, com o teu pres.. (326:328) 
(2010-03-25T14:51:30) Quotation: 12:66 Termoloss, por exemplo, eventu.. (348:348) 
(2010-03-25T14:51:57) Quotation: 12:67 Eu acho que o que tem mais dep.. (348:348) 
(2010-03-25T14:52:38) Code: Exclusividade no fornecimento {1-0} 
(2010-03-25T14:55:43) Quotation: 12:68 A informação hoje, no que diz .. (368:368) 
(2010-03-25T14:56:59) Code: Pedido de compra {1-0} 
(2010-03-25T14:58:59) Quotation: 12:69 Pela internet consegue acessar.. (372:372) 
(2010-03-25T14:59:54) Quotation: 12:70 Sim, já vai tudo para o EDI, u.. (376:376) 
(2010-03-25T15:00:41) Quotation: 12:71 Quando são informações mais es.. (376:376) 
(2010-03-25T15:01:21) Code: Planejamento da capacidade {1-0} 
(2010-03-25T15:02:52) Quotation: 12:72 Eu tenho alguns fornecedores q.. (380:380) 
(2010-03-25T15:03:28) Code: Planilha de custos aberta para o cliente {1-0} 
(2010-03-25T15:03:56) Quotation: 12:73 nós mantemos uma política de, .. (380:380) 
(2010-03-25T15:04:45) Code: Tática para pressionar fornecedores (preços) {1-0} 
(2010-03-25T15:05:55) Quotation: 12:74 Eu te confesso que é uma situa.. (384:384) 
(2010-03-25T15:07:14) Quotation: 12:75 Isso acontece muito no couro, .. (392:392) 
(2010-03-25T15:07:52) Code: Participação do fornecedor no desenvolvimento de produtos {1-0} 
(2010-03-25T15:09:13) Quotation: 12:76 Ele chega lá, o meu cliente ac.. (396:396) 
(2010-03-25T15:09:42) Quotation: 12:77 Então, esse processo de criaçã.. (397:397) 
(2010-03-25T15:10:45) Memo: ME - 25/03/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-03-25T15:19:01) Quotation: 12:78 Tu imagina, com toda essa vari.. (401:401) 
(2010-03-25T15:20:27) Quotation: 12:79 buscar conhecimento desses car.. (405:405) 
(2010-03-25T15:21:51) Quotation: 12:80 Então, o que é que a gente fez.. (409:409) 
(2010-03-25T15:22:09) Code: Estímulos à capacitação e certificação dos fornecedores {1-0} 
(2010-03-25T15:23:28) Quotation: 12:81 qual é a vantagem que eu vejo .. (413:413) 
(2010-03-25T15:24:15) Quotation: 12:82 Isso não tem preço, eu não pos.. (417:417) 
(2010-03-25T15:24:46) Quotation: 12:83 vantagem competitiva no sentid.. (413:413) 
(2010-03-25T15:27:09) Quotation: 12:84 Em termos de rentabilidade, vo.. (423:425) 
(2010-03-25T15:28:00) Quotation: 12:85 A preocupação é, você falou; e.. (427:429) 
(2010-03-25T15:28:19) Memo: ME - 25/03/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-03-25T16:02:45) Quotation: 12:86 Mas, a finalidade disso, é par.. (457:457) 
(2010-03-25T16:03:01) Code: Negociação com o Governo para atração dos fornecedores {1-0} 
(2010-03-25T16:03:51) Quotation: 12:87 o mercado interno está promiss.. (475:475) 
(2010-03-25T16:04:21) Code: Otimismo em relação ao mercado interno {1-0} 
(2010-03-25T16:04:39) Quotation: 12:88 Agora, na exportação, o fabric.. (475:475) 
(2010-03-25T16:04:57) Code: Dificuldades na exportação {1-0} 
(2010-03-25T16:05:51) Quotation: 12:89 Está tudo alicerçado e baseado.. (479:479) 
(2010-03-25T16:06:27) Quotation: 12:90 Internamente é fazer com que a.. (483:483) 
(2010-03-25T16:08:18) Code: Critérios competitivos {1-0} 
(2010-03-25T16:08:50) Code: Agilidade {1-0} 
(2010-03-25T16:08:59) Code: Criatividade {1-0} 
(2010-03-25T16:09:40) Quotation: 12:91 Vejo que, para mim, é uma solu.. (487:487) 
(2010-03-25T16:09:54) Code: Impactos da taxação dos produtos chineses {1-0} 
(2010-03-25T16:11:03) Quotation: 12:92 Sobre os concorrentes brasilei.. (495:495) 
(2010-03-25T16:11:18) Quotation: 12:93 Agora, quando se fala em conco.. (495:495) 
(2010-03-30T15:42:52) Quotation: 8:67 Também. Porque ele tem a confi.. (234:234) 
(2010-04-12T13:43:54) Code: M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos {8-1} 
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(2010-04-12T23:27:56) Code-Link: M: Desenvolvimento conjunto de materiais.. <is a> P: Troca de 
conhecimentos 
(2010-04-12T23:28:05) Code-Link: M: Troca eletrônica de informações <is a> P: Troca de 
informações 
(2010-04-13T11:21:14) Code-Link: M: Investimentos específicos dos fornece.. <is a> P: Investimentos 
específicos para a rela.. 
(2010-04-13T11:30:14) Code-Link: M: Ausência de contrato formal <is a> P: Formalidade do contrato 
(2010-04-13T11:31:02) Code-Link: Confiança <is cause of> M: Ausência de contrato formal 
(2010-04-13T11:31:21) Code-Link: M: Relacionamento de longo prazo <is a> P: Orientação do 
relacionamento quanto a.. 
(2010-04-14T11:33:42) Code: M: Relações isoladas {8-1} 
(2010-04-14T11:33:53) Code: Relações em conjunto {2-0} 
(2010-04-14T12:32:05) Code-Link: M: Incentivos fiscais <is a> P: Objetivos das relações 
(2010-04-14T12:32:44) Code-Link: M: Relações isoladas <is a> P: Forma de estabelecer a relação 
(2010-04-15T15:24:53) Quotation: 8:68 Até porque a gente tem que faz.. (222:222) 
(2010-04-15T16:30:52) Code-Link: M: Vantagem associada aos relacionamento.. <is a> P: 
Relacionamento com os fornecedores 
(2010-04-19T13:51:22) Code: Competitividade na produção de calçados de couro {1-0} 
(2010-04-19T14:26:55) Code: Fabricação de matrizes {1-0} 
(2010-04-19T14:35:13) Quotation: 12:94 Tem no Rio, Santa Catarina, Ri.. (256:256) 
(2010-04-19T14:35:29) Code: Varejo de calçados {1-0} 
(2010-04-19T14:42:01) Code: A informação hoje, no que diz .. {0-0} 
(2010-04-19T15:50:39) Quotation: 11:20 Hoje a Sudene é extremamente c.. (26:26) 
(2010-04-19T15:53:10) Code: Qualidade e custo da mão-de-obra atrativos {3-0} 
(2010-04-19T17:00:26) Primary Doc: P13: Calçados2Ent4.doc 
(2010-04-25T14:29:08) Code-Link: M: Poucos fornecedores por item <is a> P: Quantidade de 
fornecedores 
(2010-05-05T11:05:20) Primary Doc Family: Têxtil 2 (3) 
(2010-05-05T11:21:12) Code: Origem dos insumos {0-0} 
(2010-05-05T11:23:54) Memo: ME - 05/05/2010 {1-Me} - Super 
(2010-05-05T11:33:52) Code: Nível de serviço {1-0} 
(2010-05-05T11:34:16) Code: relacionamento {2-0} 
(2010-05-05T11:36:17) Memo: ME - 05/05/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T11:45:30) Code: Compra através de agentes {2-0} 
(2010-05-05T12:00:37) Code: Comprador exclusivo do algodão {2-0} 
(2010-05-05T12:01:45) Memo: ME - 05/05/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T12:08:24) Code: Fornecedor comum ao da outra empresa analisada {1-0} 
(2010-05-05T12:14:47) Code: Lead time de compra insumos importados {1-0} 
(2010-05-05T12:15:18) Code: Compra de acordo com as necessidades da produção (PCP) {3-0} 
(2010-05-05T12:21:29) Code: Cotação com diversos fornecedores {1-0} 
(2010-05-05T12:24:42) Code: Quantidade comprada depende também do comportamento da oferta 
{1-0} 
(2010-05-05T12:24:51) Memo: ME - 05/05/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T14:04:02) Code: tipo do algodão {2-0} 
(2010-05-05T14:06:53) Memo: ME - 05/05/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T14:35:47) Code: Algodão importado não está sendo comprado {0-0} 
(2010-05-05T14:44:08) Memo: ME - 05/05/2010 [5] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T14:47:38) Code: Instalação de planta da empresa próxima aos fornecedores {3-0} 
(2010-05-05T14:47:41) Memo: ME - 05/05/2010 [6] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T15:24:14) Code: previsão dos pagamentos {1-0} 
(2010-05-05T15:24:22) Code: informação comercial {1-0} 
(2010-05-05T15:26:42) Code: Troca de informações por email ou telefone {1-0} 
(2010-05-05T15:39:33) Code: Commodity com qualidade diferenciada {1-0} 
(2010-05-05T15:42:38) Memo: ME - 05/05/2010 [7] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T15:44:58) Memo: ME - 05/05/2010 [8] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T15:52:46) Code: Características do produto {1-0} 
(2010-05-05T15:55:45) Code: Frequencia da troca de informações {1-0} 
(2010-05-05T15:59:43) Memo: ME - 05/05/2010 [9] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T16:07:43) Code: Necessidade de ter informações gerais sobre o mercado {1-0} 
(2010-05-05T16:33:18) Code: Dificuldade em mensurar a vantagem {1-0} 
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(2010-05-05T16:34:41) Memo: ME - 05/05/2010 [10] {1-Me} - Super 
(2010-05-05T16:37:44) Code: Volatilidade do setor {1-0} 
(2010-05-05T16:38:16) Code: Expectativa de melhoria no desempenho do setor no Brasil {1-0} 
(2010-05-05T16:39:28) Code: Produtos diferenciados {8-0} 
(2010-05-05T16:41:32) Code: Tecnologia de ponta no processo {2-0} 
(2010-05-05T16:44:02) Code: Demanda interna aquecida {1-0} 
(2010-06-07T10:10:42) Network View: Fator de Atratividade do Fornecedor Calçados 2 (5) ~ 
(2010-06-07T10:22:53) Code-Link: Conhecimento do jeito de ser da empresa <is a> C: Fator de 
atratividade do fornecedor 
(2010-06-07T10:25:39) Code-Link: P: Lead time <is part of> Conhecimento do jeito de ser da 
empresa 
(2010-06-07T10:25:50) Code-Link: P: Qualidade <is part of> Conhecimento do jeito de ser da 
empresa 
(2010-06-07T10:25:58) Code-Link: P: Preço <is part of> Conhecimento do jeito de ser da empresa 
(2010-06-10T15:01:34) Quotation: 13:1 Hoje eu estou gerenciando a fi.. (17:17) 
(2010-06-10T15:02:24) Quotation: 13:2 Hoje a gente fornece a parte d.. (33:33) 
(2010-06-10T15:03:03) Quotation: 13:3 Tudo sob encomenda, o que a ge.. (37:37) 
(2010-06-10T15:04:50) Quotation: 13:4 Tudo por e-mail. Eles cadastra.. (61:61) 
(2010-06-10T15:07:31) Quotation: 13:5 Então a gente faz, para não fi.. (81:81) 
(2010-06-10T15:08:01) Quotation: 13:6 Só [Calçados2], fora os que eu fal.. (57:57) 
(2010-06-10T15:08:37) Quotation: 13:7 Na verdade, eu para dizer para.. (89:89) 
(2010-06-10T15:09:44) Quotation: 13:8 Então a [Calçados2] vai muito pelo.. (89:89) 
(2010-06-10T15:09:55) Quotation: 13:9 No Ceará somente não, têm outr.. (93:93) 
(2010-06-10T15:14:01) Quotation: 13:10 Na verdade é assim, primeiro p.. (97:97) 
(2010-06-10T15:18:26) Quotation: 13:11 Eu acho que de longo prazo. Eu.. (105:105) 
(2010-06-10T15:19:19) Quotation: 13:12 o principal atrativo para vir... (111:113) 
(2010-06-10T15:21:13) Quotation: 13:13 Então eles desenvolvem, a mode.. (133:133) 
(2010-06-10T15:22:26) Quotation: 13:14 a [Calçados2] manda, ele faz as ma.. (169:169) 
(2010-06-15T09:47:45) Quotation: 8:69 Como a gente trabalha com rela.. (210:210) 
(2010-06-15T09:49:12) Quotation: 8:70 ele está desenvolvendo um mate.. (234:234) 
(2010-06-15T09:49:56) Quotation: 8:71 Para Grendene sim, para o forn.. (243:243) 
(2010-06-15T09:55:20) Quotation: 12:95 Fernando, tem fornecedores que.. (152:152) 
(2010-06-15T09:56:12) Quotation: 12:96 E, a partir do momento que ele.. (160:160) 
(2010-06-15T09:58:24) Quotation: 13:2 Hoje eu estou gerenciando a fi.. (17:17) 
(2010-06-15T09:58:48) Quotation: 13:3 Hoje a gente fornece a parte d.. (33:33) 
(2010-06-15T10:07:39) Quotation: 13:4 Tudo sob encomenda, o que a ge.. (37:37) 
(2010-06-15T10:08:21) Quotation: 13:5 Só Paquetá, fora os que eu fal.. (57:57) 
(2010-06-15T10:08:36) Quotation: 13:6 Tudo por e-mail. Eles cadastra.. (61:61) 
(2010-06-15T10:09:06) Quotation: 13:7 É J Barros, também trabalha ex.. (81:81) 
(2010-06-15T10:09:37) Quotation: 13:8 Na verdade, eu para dizer para.. (89:89) 
(2010-06-15T10:09:50) Quotation: 13:9 Então a Paquetá vai muito pelo.. (89:89) 
(2010-06-15T10:10:00) Quotation: 13:10 No Ceará somente não, têm outr.. (93:93) 
(2010-06-15T10:10:36) Quotation: 13:11 Na verdade é assim, primeiro p.. (97:97) 
(2010-06-15T10:11:09) Quotation: 13:12 Eu acho que de longo prazo. Eu.. (105:105) 
(2010-06-15T10:11:36) Quotation: 13:13 Mas o principal atrativo para .. (111:113) 
(2010-06-15T10:12:11) Quotation: 13:14 Então eles desenvolvem, a mode.. (133:133) 
(2010-06-15T10:12:48) Quotation: 13:15 Exatamente, a Paquetá manda, e.. (169:169) 
(2010-06-17T16:31:43) Quotation: 6:70 A Grendene tem um cronograma d.. (53:53) 
(2010-06-17T17:00:06) Code-Link: Criatividade <is associated with> M: Inovação de produto 
(2010-06-17T17:00:55) Code-Link: Agilidade <is associated with> M: Inovação de produto 
(2010-06-23T08:58:25) Primary Doc: P16: Têxtil2Ent1.doc 
(2010-06-23T08:58:25) Primary Doc: P17: Têxtil2Ent2.doc 
(2010-06-23T08:58:25) Primary Doc: P18: Têxtil2Ent3.doc 
(2010-06-23T09:13:22) Quotation: 16:1 Algodão, poliéster e viscose, .. (7:7) 
(2010-06-23T09:14:12) Quotation: ~16:2 Algodão basicamente Brasil e E.. (11:11) 
(2010-06-23T09:15:42) Quotation: 16:3 Bahia, Mato Grosso (13:13) 
(2010-06-23T09:16:44) Quotation: 16:4 Poliéster na China. (11:11) 
(2010-06-23T09:17:52) Quotation: 16:5 Viscose, três ou quatro. Polié.. (17:17) 
(2010-06-23T09:19:55) Quotation: 16:6 Hoje internamente também só se.. (18:18) 
(2010-06-23T09:20:50) Quotation: 16:7 A gente vai selecionando atrav.. (21:21) 



 364

(2010-06-23T09:22:52) Quotation: 16:8 Uns dez anos, oito anos de tra.. (23:23) 
(2010-06-23T09:26:05) Quotation: 16:9 a gente comprava de várias faz.. (21:21) 
(2010-06-23T09:27:15) Quotation: 16:10 As outras das duas, as fibras .. (25:25) 
(2010-06-23T09:27:51) Quotation: 16:11 É via traders. Alguns diretos,.. (27:27) 
(2010-06-23T09:28:11) Quotation: 16:12 Viscose, a gente tem três forn.. (29:29) 
(2010-06-23T09:29:04) Quotation: 16:13 Que é até bom ter pra intensif.. (37:37) 
(2010-06-23T09:30:42) Quotation: 16:14 Duas três vezes por ano pra re.. (41:41) 
(2010-06-23T09:31:00) Quotation: 16:15 Preço, qualidade e relacioname.. (41:41) 
(2010-06-23T09:32:24) Quotation: 16:16 representante. (31:31) 
(2010-06-23T09:32:51) Quotation: 16:17 O pessoal do algodão é limitad.. (43:43) 
(2010-06-23T09:34:21) Quotation: 16:18 Às vezes ele visita a fazenda,.. (45:45) 
(2010-06-23T09:34:53) Quotation: 16:19 Às vezes. Não é parceiro de se.. (49:49) 
(2010-06-23T09:37:31) Quotation: 16:20 A fibra de poliéster... a fibr.. (59:59) 
(2010-06-23T09:38:14) Quotation: 16:21 Dura aí em torno de noventa, c.. (59:59) 
(2010-06-23T10:01:14) Quotation: 16:22 Não existe uma estratégia, não.. (61:61) 
(2010-06-23T10:02:01) Quotation: 16:23 Então, não existe momento cert.. (61:61) 
(2010-06-23T10:02:57) Quotation: 16:24 É. Todo mês o PCP manda uma ne.. (63:63) 
(2010-06-23T10:03:10) Quotation: 16:25 Só o algodão tem cotação em bo.. (65:65) 
(2010-06-23T10:03:59) Quotation: 16:26 Não, não. É uma pró-forma. Ele.. (69:69) 
(2010-06-23T10:05:03) Quotation: 16:27 O algodão nacional, que é o ca.. (75:75) 
(2010-06-23T10:07:54) Quotation: 16:28 Geralmente, são dois, três mes.. (77:77) 
(2010-06-23T10:08:48) Quotation: 16:29 Se não houvesse a situação, a .. (81:81) 
(2010-06-23T10:13:20) Quotation: 16:30 Formalizado. Ele é registrado .. (87:87) 
(2010-06-23T10:14:35) Quotation: 16:31 Porque a gente compra os fios,.. (95:95) 
(2010-06-23T10:15:16) Quotation: 16:32 Preço, qualidade, tipo do algo.. (93:93) 
(2010-06-23T10:15:38) Quotation: 16:33 Prazo de entrega, preço, prazo.. (97:97) 
(2010-06-23T10:16:15) Quotation: 16:34 Na área financeira deve ter al.. (120:120) 
(2010-06-23T10:17:16) Code: Prazo de pagamento {1-0} 
(2010-06-23T10:18:16) Quotation: 16:35 Além disso já foi selecionado .. (116:116) 
(2010-06-23T10:30:57) Quotation: 16:36 é tudo resolvido amigavelmente.. (124:124) 
(2010-06-23T10:31:28) Quotation: 16:37 No caso do químico não. Como é.. (128:128) 
(2010-06-23T10:32:00) Quotation: 16:38 Porque o que a gente sente é q.. (132:132) 
(2010-06-23T10:32:27) Quotation: 16:39 Exatamente. O que não impede d.. (136:136) 
(2010-06-23T10:35:21) Quotation: 16:40 Quando eu te fiz essa pergunta.. (147:148) 
(2010-06-23T10:39:43) Quotation: 16:41 Porque eu que faço a previsão .. (156:156) 
(2010-06-23T10:40:21) Quotation: 16:42 É mais informação comercial. (162:162) 
(2010-06-23T10:40:48) Quotation: 16:43 Telefone, e-mail, por meios de.. (164:164) 
(2010-06-23T10:43:06) Quotation: 16:44 Eu acredito que não. Assim, qu.. (178:178) 
(2010-06-23T10:45:05) Quotation: 16:45 O relacionamento é de longo pr.. (190:190) 
(2010-06-23T10:46:15) Quotation: 16:46 Eu preciso ver a fábrica deles.. (190:190) 
(2010-06-23T10:46:42) Quotation: 16:47 Então, essa relação, esse rela.. (190:190) 
(2010-06-23T10:47:24) Quotation: 16:48 a gente tem um bom número, a g.. (190:190) 
(2010-06-23T15:04:18) Quotation: 16:49 Pra tudo. Pra checar e é isso .. (194:194) 
(2010-06-23T15:06:02) Quotation: 16:50 É qualidade e preço. A qualida.. (196:196) 
(2010-06-23T15:06:56) Quotation: 16:51 Dos fornecedores e pedido. Se .. (198:198) 
(2010-06-23T15:07:20) Quotation: 16:52 Algodão é mais difícil, mais d.. (202:202) 
(2010-06-23T15:07:57) Quotation: 16:53 Tudo isso leva a te mostrar qu.. (206:206) 
(2010-06-23T15:08:58) Quotation: 16:54 É, mas tem a confiança de qual.. (206:206) 
(2010-06-23T15:10:27) Quotation: 16:55 No início, quando começamos a .. (208:208) 
(2010-06-23T15:11:26) Quotation: 16:56 esses caras são bons, esses ca.. (208:208) 
(2010-06-23T15:13:07) Quotation: 16:57 O que é esse relacionamento? T.. (208:208) 
(2010-06-23T15:15:38) Quotation: 16:58 Eu não consigo... esse tipo de.. (216:216) 
(2010-06-23T15:16:37) Quotation: 16:59 Surge com a minha necessidade .. (224:224) 
(2010-06-23T15:18:18) Quotation: 16:60 Não. Semanalmente, às vezes, d.. (226:226) 
(2010-06-23T15:20:05) Quotation: 16:61 Uso mais os meus contatos. A g.. (228:228) 
(2010-06-23T15:20:34) Quotation: 16:62 A compra efetiva do algodão, o.. (232:232) 
(2010-06-23T15:22:34) Quotation: 16:63 É. Isso ele faz através, de co.. (234:238) 
(2010-06-23T15:23:29) Quotation: 16:64 A gente faz um hedge natural s.. (244:244) 
(2010-06-23T15:24:52) Quotation: 16:65 Então, o que mais acontece é n.. (248:248) 
(2010-06-23T15:26:52) Quotation: 16:66 Ah, eu acho extremamente impor.. (248:248) 
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(2010-06-23T15:27:36) Quotation: 16:67 Os testes não pararam naquela .. (250:250) 
(2010-06-23T15:28:29) Quotation: 16:68 “Olha, esse lote não andou bem.. (258:258) 
(2010-06-23T15:28:47) Quotation: 16:69 É mais um tipo de feedback pra.. (259:260) 
(2010-06-23T15:29:42) Quotation: 16:70 É eu acho que isso faz com que.. (266:266) 
(2010-06-23T15:30:25) Quotation: 16:71 Pra mim, pra [TÊXTIL2] o preço é um .. (268:268) 
(2010-06-23T15:31:18) Quotation: 16:72 casamento (268:268) 
(2010-06-23T15:32:26) Quotation: 16:73 Nada que a gente consiga no fi.. (278:278) 
(2010-06-23T15:33:08) Quotation: 16:74 Isso é mesmo de fato. Basta ch.. (282:282) 
(2010-06-23T15:36:10) Quotation: 16:75 confiança (266:266) 
(2010-06-23T15:36:35) Quotation: 16:76 credibilidade (266:266) 
(2010-06-23T15:37:02) Quotation: 16:77 É. Ele vai e volta, né. Vai e .. (286:286) 
(2010-06-23T15:37:38) Quotation: 16:78 O Brasil tem crescido bastante.. (284:284) 
(2010-06-23T15:38:24) Quotation: 16:79 É. Isso tirou a gente daquela .. (288:288) 
(2010-06-23T15:38:52) Memo: ME - 23/06/2010 {1-Me} - Super 
(2010-06-23T15:40:42) Quotation: 16:80 Eu acho que... vamos falar do .. (290:292) 
(2010-06-23T15:42:32) Quotation: 16:81 variedade de fios que ela... t.. (287:287) 
(2010-06-23T15:43:31) Quotation: 16:82 A gente não trabalha com expor.. (296:296) 
(2010-06-23T16:19:46) Quotation: 17:1 Aí no final de 2005 a empresa .. (6:6) 
(2010-06-23T16:21:13) Code: Mudança de posicionamento {6-0} 
(2010-06-23T16:21:51) Memo: ME - 23/06/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-06-23T16:25:49) Quotation: 17:2 Os nossos clientes são cliente.. (18:18) 
(2010-06-23T16:26:27) Quotation: 17:3 Na realidade, hoje é só cru. M.. (20:20) 
(2010-06-23T16:27:12) Code: Produtos fabricados e vendidos {3-0} 
(2010-06-23T16:27:30) Memo: ME - 23/06/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-06-23T16:29:50) Quotation: 17:4 E aí assim nossa produção é em.. (20:20) 
(2010-06-23T16:32:18) Code: Volumes de produção {4-0} 
(2010-06-23T16:33:17) Quotation: 17:5 Normalmente por Trade, Trade C.. (20:20) 
(2010-06-23T16:35:23) Code: Importação de fios via Trades {1-0} 
(2010-06-23T16:35:53) Quotation: 17:6 a Ásia ela tem toda uma cadeia.. (22:22) 
(2010-06-23T16:37:06) Code: Competitividade dos asiáticos no setor têxtil {1-0} 
(2010-06-23T16:37:28) Quotation: 17:7 Como em tudo isso há subsídio .. (22:22) 
(2010-06-23T16:39:26) Quotation: 17:8 E é bem mais fácil de sintétic.. (28:28) 
(2010-06-23T16:39:44) Code: Fragilidade da cadeia de sintéticos no Brasil {1-0} 
(2010-06-23T16:39:56) Code: Oportunidade {1-0} 
(2010-06-23T16:41:22) Quotation: 17:9 É então a gente acabou se inic.. (32:32) 
(2010-06-23T16:41:46) Quotation: 17:10 E aí, como eu te falei, o algo.. (32:32) 
(2010-06-23T16:42:46) Quotation: 17:11 E aí a gente continua operando.. (34:34) 
(2010-06-23T16:43:20) Code: Fator externo gerou a necessidade de mudança {3-0} 
(2010-06-23T16:43:38) Quotation: 17:12 E também das cotas de importaç.. (35:36) 
(2010-06-23T16:44:20) Code: Queda das cotas de importação {1-0} 
(2010-06-23T16:46:38) Quotation: 17:13 O que nós temos aqui são duas... (50:50) 
(2010-06-23T16:47:13) Code: Número de unidades produtivas {1-0} 
(2010-06-23T16:47:22) Quotation: 17:14 Tem idéia do total de empregad.. (51:52) 
(2010-06-23T16:47:30) Quotation: 17:15 2100 a 2500 toneladas por mês .. (54:54) 
(2010-06-23T16:47:42) Quotation: 17:16 Faturamento 2009 foram 370 mil.. (56:56) 
(2010-06-23T16:47:52) Quotation: 17:17 Faturamento só lembro o de 200.. (58:58) 
(2010-06-23T16:48:48) Quotation: 17:18 Mas assim desde 2004 que agent.. (64:64) 
(2010-06-23T16:49:34) Quotation: 17:19 Já tem o fashion, ali são famí.. (68:68) 
(2010-06-23T16:52:21) Quotation: 17:20 Nacional? Em torno de Quinze p.. (74:74) 
(2010-06-23T16:52:59) Code: Participação no mercado nacional {1-0} 
(2010-06-23T16:53:35) Quotation: 17:21 mudança da estrutura tributári.. (76:76) 
(2010-06-23T16:54:17) Quotation: 17:22 Exportação no mercado? [Carlos.. (81:82) 
(2010-06-23T16:55:09) Quotation: 17:23 Já chegou a ser 70% da produçã.. (84:84) 
(2010-06-23T16:55:20) Code: Empresa deixou de exportar {1-0} 
(2010-06-23T16:55:43) Memo: ME - 23/06/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-06-23T16:57:51) Memo: ME - 23/06/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-06-23T16:59:58) Memo: ME - 23/06/2010 [5] {2-Me} - Super 
(2010-06-23T17:23:04) Quotation: 17:24 Hoje tá parado, porque assim, .. (90:90) 
(2010-06-23T17:23:21) Code: Ausência de relações com bancos {1-0} 
(2010-06-23T17:24:07) Memo: ME - 23/06/2010 [6] {1-Me} - Super 
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(2010-06-23T17:30:32) Quotation: 17:25 Então agente foi obrigado a bl.. (90:90) 
(2010-06-23T17:31:04) Quotation: 17:26 E de lá pra cá, não temos oper.. (92:92) 
(2010-06-23T17:31:32) Code: Ausência de operações com instituições de fomento para investimento 
{1-0} 
(2010-06-23T17:32:24) Quotation: 17:27 Então essa operação do ponto d.. (94:94) 
(2010-06-23T17:32:38) Code: Dificuldade no capital de giro da Trade {1-0} 
(2010-06-23T17:33:12) Quotation: 17:28 E aí sim o banco, veio aqui o .. (94:94) 
(2010-06-23T17:33:23) Code: Retomada da operação com bancos {1-0} 
(2010-06-23T17:34:02) Quotation: 17:29 Sem dúvida que se você tiver c.. (98:98) 
(2010-06-23T17:34:34) Code: Operação com bancos públicos poderia trazer vantagens {1-0} 
(2010-06-23T17:35:06) Quotation: 17:30 Aprendeu, assim, a ênfase das .. (100:100) 
(2010-06-23T17:35:42) Memo: ME - 23/06/2010 [7] {1-Me} - Super 
(2010-06-23T17:38:03) Quotation: 17:31 Duas coisas. É assim, lá exist.. (106:106) 
(2010-06-23T17:40:24) Quotation: 17:32 Mais ou menos, era bom pra Por.. (108:108) 
(2010-06-23T17:40:37) Memo: ME - 23/06/2010 [8] {2-Me} - Super 
(2010-06-23T17:45:18) Quotation: 17:33 Eu acho o seguinte, como eu te.. (114:114) 
(2010-06-23T17:45:45) Quotation: 17:34 Pra corrigir essas situações, .. (114:114) 
(2010-06-23T17:46:01) Code: Necessidade de melhorias em questões macroeconômicas {2-0} 
(2010-06-23T17:46:18) Quotation: 17:35 Então eu acho que o Brasil pre.. (116:116) 
(2010-06-23T17:46:29) Code: Ações de entidades de classe {2-0} 
(2010-06-23T17:48:12) Quotation: 17:36 Sem commodity, só design (120:120) 
(2010-06-23T17:48:39) Quotation: 17:37 mas se não houver um trabalho .. (120:120) 
(2010-06-23T17:49:51) Quotation: 17:38 Assim, falando de fábrica, age.. (122:122) 
(2010-06-23T17:50:41) Code: Importação de fibras {1-0} 
(2010-06-23T17:51:12) Quotation: 17:39 Por isso que agente já criou m.. (130:130) 
(2010-06-23T17:52:14) Quotation: 17:40 Então assim, agente está prese.. (132:132) 
(2010-06-23T17:54:08) Memo: ME - 23/06/2010 [9] {1-Me} - Super 
(2010-06-23T17:55:39) Quotation: 17:41 Ele foi contratado pra fazer j.. (134:134) 
(2010-06-24T13:50:04) Quotation: 18:1 o relacionamento, nós temos 2 .. (5:5) 
(2010-06-24T13:52:48) Quotation: 18:2 FDI, que ele é concedido de fo.. (9:9) 
(2010-06-24T13:53:05) Quotation: 18:3 É ICMS, e esses oitenta e oito.. (11:11) 
(2010-06-24T13:53:31) Quotation: 18:4 É um pouco maior do que outros.. (13:13) 
(2010-06-24T13:53:53) Code: Benefício maior para o setor têxtil em relação a outros setores {1-0} 
(2010-06-24T13:54:39) Quotation: 18:5 É, onde ele se enquadrou, se e.. (25:25) 
(2010-06-24T14:19:46) Quotation: 18:6 De forma isolada. (30:30) 
(2010-06-24T14:21:11) Quotation: 18:7 Temos projeto com a SUDENE, já.. (38:38) 
(2010-06-24T14:21:22) Quotation: 18:8 Redução total de IRPJ. [T 7:05.. (39:40) 
(2010-06-24T14:21:50) Quotation: 18:9 Exige a necessidade de... você.. (42:42) 
(2010-06-24T14:22:33) Quotation: 18:10 Em Mato Grosso atualmente empr.. (44:44) 
(2010-06-24T14:25:35) Quotation: 18:11 Não, aqui! Tem uma empresa lá,.. (46:46) 
(2010-06-24T14:25:39) Memo: ME - 24/06/2010 {1-Me} - Super 
(2010-06-24T14:29:20) Quotation: 18:12 Vai ser industrializado aqui n.. (54:54) 
(2010-06-24T14:30:00) Quotation: 18:13 Na de lá tem uns quatrocentos .. (56:56) 
(2010-06-24T14:34:01) Quotation: 18:14 Esses benefícios eles são nece.. (62:62) 
(2010-06-24T14:34:20) Code: Desvantagens locacionais do estado do Ceará {1-0} 
(2010-06-24T14:35:24) Quotation: 18:15 Isso traz uma desvantagem comp.. (64:64) 
(2010-06-24T14:35:41) Code: Desvantagem competitiva {1-0} 
(2010-06-24T14:37:07) Quotation: 18:16 Seria aí...o incentivo ele, el.. (75:76) 
(2010-06-24T14:37:41) Memo: ME - 24/06/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-06-24T14:47:55) Quotation: 18:17 a [TÊXTIL2] ela, se situa no mercado.. (78:78) 
(2010-06-24T14:48:33) Quotation: 18:18 Mas a [TÊXTIL2] ela, ela...como ela .. (82:82) 
(2010-06-24T14:49:23) Quotation: 18:19 Essa região daqui mesmo né, vá.. (85:85) 
(2010-06-24T14:49:30) Memo: ME - 24/06/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-06-26T18:09:59) Primary Doc: P19: Têxtil2Ent4.doc 
(2010-06-26T18:12:40) Quotation: 19:1 Esses itens a gente tem, fora .. (9:9) 
(2010-06-26T18:13:37) Code: Produtos ou serviços adquiridos {3-0} 
(2010-06-26T18:23:56) Quotation: 19:2 A [TÊXTIL2] fabrica fio, mas ela hoj.. (15:15) 
(2010-06-26T18:24:43) Quotation: 19:3 A [TÊXTIL2] tinha um foco na fiação .. (17:17) 
(2010-06-26T18:25:22) Quotation: 19:4 Têm alguns diferenciados, nós .. (19:19) 
(2010-06-26T18:26:51) Quotation: 19:5 Porque ela mudou o foco, e com.. (21:21) 
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(2010-06-26T18:34:53) Quotation: 19:6 Atualmente o principal item pr.. (23:23) 
(2010-06-26T18:35:20) Memo: ME - 26/06/2010 {1-Me} - Super 
(2010-06-26T18:40:06) Quotation: 19:7 Agente compra direto, nós temo.. (25:25) 
(2010-06-26T18:41:00) Quotation: 19:8 A parte de transporte. (33:33) 
(2010-06-26T18:43:12) Quotation: 19:9 Nós trabalhamos com vários pre.. (35:35) 
(2010-06-26T18:44:22) Quotation: 19:10 em São Paulo agente tem um pro.. (37:37) 
(2010-06-26T18:44:38) Code: Problema na distribuição em São Paulo {1-0} 
(2010-06-26T18:45:00) Quotation: 19:11 no Brasil o serviço oferecido .. (37:37) 
(2010-06-26T18:45:27) Code: Dificuldade de trabalhar com navegação de cabotagem {1-0} 
(2010-06-26T18:45:53) Quotation: 19:12 Rapidez na entrega seria então.. (40:41) 
(2010-06-26T18:47:09) Code: Rapidez na entrega {1-0} 
(2010-06-26T18:47:43) Quotation: 19:13 Hoje o que é que é importante .. (43:43) 
(2010-06-26T18:50:31) Code: Possuir depósito no destino {1-0} 
(2010-06-26T18:51:32) Quotation: 19:14 Nós temos três prestadores de .. (45:45) 
(2010-06-26T18:52:45) Code: Três fornecedores de serviço logístico na distribuição em SC {1-0} 
(2010-06-26T18:53:04) Quotation: 19:15 capacidade dele financeira, no.. (45:45) 
(2010-06-26T18:54:30) Code: Qualidade da mão-de-obra {1-0} 
(2010-06-26T18:54:42) Quotation: 19:16 Agente entende que o prestador.. (45:45) 
(2010-06-26T18:55:56) Quotation: 19:17 Prestadores na distribuição. [.. (48:49) 
(2010-06-26T18:56:45) Quotation: 19:18 em termos de matéria-prima mai.. (49:49) 
(2010-06-26T18:57:25) Code: Poucos fornecedores de serviço logístico no suprimento {2-0} 
(2010-06-26T18:58:10) Quotation: 19:19 Matéria-prima tem uma caracter.. (51:51) 
(2010-06-26T18:58:20) Memo: ME - 26/06/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-06-26T19:02:34) Quotation: 19:20 É algodão agente só tem três, .. (59:59) 
(2010-06-26T19:03:37) Quotation: 19:21 É preço, no caso do algodão. (61:61) 
(2010-06-26T19:04:54) Quotation: 19:22 Existe uma tabela, uma propost.. (67:67) 
(2010-06-26T19:05:27) Quotation: 19:23 Na realidade, só tem duas aqui.. (72:72) 
(2010-06-26T19:06:19) Quotation: 19:24 Com os prestadores de serviço .. (73:74) 
(2010-06-26T19:06:41) Memo: ME - 26/06/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-06-26T19:10:55) Quotation: 19:25 Sempre longo prazo, sem contra.. (76:76) 
(2010-06-26T19:11:31) Quotation: 19:26 Agente negocia um preço e depe.. (78:78) 
(2010-06-26T19:12:03) Quotation: 19:27 Tem uma tabela autorizada, com.. (80:80) 
(2010-06-26T19:13:46) Quotation: 19:28 Se tem um caminhão sobrando é .. (82:82) 
(2010-06-26T19:13:50) Memo: ME - 26/06/2010 [3] {2-Me} - Super 
(2010-06-26T19:15:02) Quotation: 19:29 Você pode até fazer uma relaçã.. (83:84) 
(2010-06-26T19:18:36) Quotation: 19:30 Nós nunca fizemos investimento.. (86:86) 
(2010-06-26T19:19:00) Quotation: 19:31 Compra equipamento, compra pat.. (88:88) 
(2010-06-26T19:19:11) Memo: ME - 26/06/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-06-26T19:47:42) Quotation: 19:32 eu posso chegar num preço com .. (92:92) 
(2010-06-26T19:49:01) Code: Volume de carga contratada influencia o preço {1-0} 
(2010-06-26T19:51:42) Quotation: 19:33 Olha no setor têxtil como um t.. (100:100) 
(2010-06-26T19:52:09) Quotation: 19:34 A [TÊXTIL2], na parte tecnológica, e.. (100:100) 
(2010-06-26T19:52:38) Code: Empresa usa tecnologia de ponta na produção {0-0} 
(2010-06-26T19:52:57) Quotation: 19:35 o que agente tem que fazer é e.. (100:100) 
(2010-06-26T19:53:25) Quotation: 19:36 Eu acho que o que hoje a [TÊXTIL2] t.. (102:102) 
(2010-06-26T19:54:34) Quotation: 19:37 Não é que é difícil de imitar,.. (104:104) 
(2010-06-26T19:55:05) Code: first mover {2-0} 
(2010-06-26T19:55:10) Memo: ME - 26/06/2010 [5] {1-Me} - Super 
(2010-06-26T19:58:05) Quotation: 19:38 É, tem que estar inovando e se.. (106:106) 
(2010-06-26T19:58:53) Quotation: 19:39 Olha, a China é concorrente qu.. (108:108) 
(2010-06-26T19:59:26) Quotation: 19:40 Na realidade essa entrada da C.. (108:108) 
(2010-06-26T19:59:36) Quotation: 19:41 Essa concorrência tem nos fort.. (108:108) 
(2010-06-26T19:59:36) Code: Essa concorrência tem nos fort.. {1-0} 
(2010-06-26T19:59:53) Memo: ME - 26/06/2010 [6] {1-Me} - Super 
(2010-08-12T09:49:03) Primary Doc: P20: ForTexEnt1.doc 
(2010-08-12T09:51:01) Quotation: 20:1 Soja, milho, algodão, café, tr.. (13:13) 
(2010-08-12T09:51:40) Quotation: 20:2 O Emerson presta serviço para .. (9:9) 
(2010-08-12T09:52:09) Code: Analista de mercado {1-0} 
(2010-08-12T09:52:15) Memo: ME - 12/08/2010 {1-Me} - Super 
(2010-08-12T09:56:28) Quotation: 20:3 Sim, na época sim. E em 1980 n.. (35:37) 
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(2010-08-12T09:56:50) Code: Pioneirismo na produção no cerrado {1-0} 
(2010-08-12T09:57:33) Quotation: 20:4 Em 2007 nós abrimos capital da.. (39:39) 
(2010-08-12T09:57:33) Code: Empresa de capital aberto {1-0} 
(2010-08-12T09:58:05) Quotation: 20:5 Temos duas fazendas no Mato Gr.. (43:43) 
(2010-08-12T09:58:35) Code: Localização das fazendas {1-0} 
(2010-08-12T09:59:09) Quotation: 20:6 Hoje nós exportamos, mais ou m.. (57:57) 
(2010-08-12T09:59:54) Code: Exportações predominam {1-0} 
(2010-08-12T10:01:24) Code: Principais compradores do mercado interno no Nordeste {1-0} 
(2010-08-12T10:01:51) Quotation: 20:7 Ele vem mudando. Há uns cinco .. (65:65) 
(2010-08-12T10:02:26) Quotation: 20:8 Por que agente prioriza mais e.. (65:65) 
(2010-08-12T10:02:52) Code: Importância do balanceamento entre mercado externo e interno {1-0} 
(2010-08-12T10:03:26) Quotation: 20:9 São três. Nós não temos na exp.. (69:69) 
(2010-08-12T10:03:36) Memo: ME - 12/08/2010 [1] {1-Me} - Super 
(2010-08-12T10:05:57) Quotation: 20:10 Tem. Eu não conheço com profun.. (73:73) 
(2010-08-12T10:06:32) Code: Vantagens associadas à compra do algodão de cooperativas ou 
empresas {1-0} 
(2010-08-12T10:06:56) Quotation: 20:11 A cooperativa é um problema pa.. (77:77) 
(2010-08-12T10:07:24) Code: Concorrência com cooperativas em condições desiguais {1-0} 
(2010-08-12T10:07:43) Quotation: 20:12 Entre o produtor e a indústria.. (77:77) 
(2010-08-12T10:08:44) Quotation: 20:13 Existe um relacionamento entre.. (81:81) 
(2010-08-12T10:11:41) Quotation: 20:14 As nossas operações são todas .. (85:85) 
(2010-08-12T10:13:03) Quotation: 20:15 Nós temos um grande volume, en.. (93:93) 
(2010-08-12T10:13:48) Code: Estrutura logística própria {1-0} 
(2010-08-12T10:14:32) Quotation: 20:16 O “payckup” é uma conferência .. (93:93) 
(2010-08-12T10:14:46) Code: Processo de classificação do algodão {1-0} 
(2010-08-12T10:16:15) Quotation: 20:17 Então, o que acontece; agente .. (93:93) 
(2010-08-12T10:16:33) Memo: ME - 12/08/2010 [2] {1-Me} - Super 
(2010-08-12T10:19:40) Quotation: 20:18 Então, aprovados os lotes, age.. (97:97) 
(2010-08-12T10:21:23) Code: poucas vendas durante o ano {1-0} 
(2010-08-12T10:21:23) Quotation: 20:19 poucas vendas durante o ano (101:101) 
(2010-08-12T10:24:53) Quotation: 20:20 o mercado de algodão mundial t.. (103:103) 
(2010-08-12T10:25:27) Quotation: 20:21 Duas, três. Esse ano não negoc.. (113:113) 
(2010-08-12T10:25:55) Code: Quantidade de transações anuais {1-0} 
(2010-08-12T10:26:15) Quotation: 20:22 pouquíssimas vendas antecipada.. (117:117) 
(2010-08-12T10:26:53) Memo: ME - 12/08/2010 [3] {1-Me} - Super 
(2010-08-12T10:28:47) Quotation: 20:23 Seis meses. (129:129) 
(2010-08-12T10:29:42) Code: Antecipação usual máxima no Brasil {1-0} 
(2010-08-12T10:30:08) Quotation: 20:24 Nesse caso, o cliente é o meca.. (137:137) 
(2010-08-12T10:30:22) Code: Contrato como mecanismo de proteção {4-0} 
(2010-08-12T10:42:02) Quotation: 20:25 A venda é um instrumento de pr.. (145:145) 
(2010-08-12T10:42:32) Quotation: 20:26 Em algum momento agente tem qu.. (143:143) 
(2010-08-12T10:45:12) Quotation: 20:27 nós entendemos que, o instrume.. (189:189) 
(2010-08-12T10:45:32) Memo: ME - 12/08/2010 [4] {1-Me} - Super 
(2010-08-12T11:09:37) Quotation: 20:28 É sim, nós também usamos, nós .. (193:193) 
(2010-08-12T11:10:33) Quotation: 20:29 A operação exige um contrato, .. (203:203) 
(2010-08-12T11:11:02) Quotation: 20:30 É registrado na BMF (207:207) 
(2010-08-12T11:11:30) Quotation: 20:31 Nós temos até hoje, nós planta.. (215:215) 
(2010-08-12T11:11:52) Quotation: 20:32 Então a questão da reputação d.. (217:219) 
(2010-08-12T11:12:31) Quotation: 20:33 Como eu te falei, nós tivemos .. (223:223) 
(2010-08-12T11:12:59) Quotation: 20:34 Nós criamos negócios com base .. (227:227) 
(2010-08-12T11:14:01) Quotation: 20:35 O negócio é um negócio de curt.. (229:231) 
(2010-08-12T11:14:10) Memo: ME - 12/08/2010 [5] {1-Me} - Super 
(2010-08-12T11:16:27) Quotation: 20:36 Não, no nosso caso não. Agente.. (235:235) 
(2010-08-12T11:17:47) Quotation: 20:37 Mais é informação de mercado, .. (239:239) 
(2010-08-12T11:20:18) Quotation: 20:38 Agente também não repassa nenh.. (251:251) 
(2010-08-12T11:21:15) Quotation: 20:39 Existe uma sazonalidade de ope.. (259:259) 
(2010-08-12T11:21:15) Code: Sazonalidade de operações no mercado interno {1-0} 
(2010-08-12T11:21:54) Memo: ME - 12/08/2010 [6] {1-Me} - Super 
(2010-08-12T11:21:54) Quotation: 20:40 agente fecha uma boa posição a.. (263:263) 
(2010-08-12T11:23:22) Quotation: 20:41 Não existe um momento mehor pa.. (273:273) 
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(2010-08-12T11:26:13) Quotation: 20:42 E até um ponto importante é, n.. (279:279) 
(2010-08-12T11:26:34) Memo: ME - 12/08/2010 [7] {1-Me} - Super 
(2010-08-12T11:30:28) Code: Tendência de concentração da produção {1-0} 
(2010-08-12T11:30:28) Quotation: 20:43 O que está acontecendo é que o.. (285:285) 
(2010-08-13T09:09:56) Network View: Critérios de Seleção dos Prestadores de Serviços Logísticos 
(6)  
(2010-08-13T09:18:35) Code-Link: Preço <is a> Critérios de seleção dos fornecedores 
(2010-08-13T09:18:43) Code-Link: Nível de serviço <is a> Critérios de seleção dos fornecedores 
(2010-08-13T09:29:59) Network View: Critérios de Seleção dos Fornecedores (7)  
(2010-08-13T09:35:51) Code-Link: informação <is associated with> Nível de serviço 
(2010-08-13T09:36:02) Code-Link: logística de atendimento <is associated with> Nível de serviço 
(2010-08-13T09:39:25) Network View: Fator de Atratividade do Fornecedor Têxtil1 (10)  
(2010-08-13T09:44:28) Code-Link: Reputação <is a> Fator de atratividade do fornecedor 
(2010-08-13T09:44:38) Code-Link: Custo do fornecimento <is a> Fator de atratividade do fornecedor 
(2010-08-13T09:47:57) Code-Link: Condição logística de fornecim.. <is part of> Custo do 
fornecimento 
(2010-08-13T09:49:39) Code-Link: frete <is part of> Condição logística de fornecim.. 
(2010-08-13T09:49:59) Code-Link: Lead time <is part of> Condição logística de fornecim.. 
(2010-08-13T12:25:07) Code: M: Quantidade média de fornecedores por item {6-3} 
(2010-08-13T12:38:12) Code-Link: M: Quantidade média de fornecedores por .. <is a> P: Quantidade 
de fornecedores 
(2010-08-13T12:38:20) Code-Link: M: Poucos fornecedores por item <is cause of> M: Quantidade 
média de fornecedores por .. 
(2010-08-13T12:40:27) Code-Link: M: Contrato formal <is a> P: Formalidade do contrato 
(2010-08-13T12:41:07) Code-Link: M: Ausência de investimentos específicos.. <is a> P: 
Investimentos específicos para a rela.. 
(2010-08-13T12:43:02) Code-Link: M: Informações sobre tendências do merca.. <is a> P: Troca de 
informações 
(2010-08-13T14:52:29) Code-Link: M: Muitos fornecedores <is cause of> M: Quantidade média de 
fornecedores por .. 
(2010-08-17T10:04:29) Quotation: 18:20 Os incentivos, de certa forma,.. (65:66) 
(2010-08-19T15:00:30) Code: P: Escala {0-2} 
(2010-08-26T15:41:46) Code: M: Quantidade média de fornecedores por item {6-0} 
(2010-08-26T15:46:37) Quotation: 19:42 Prestadores na distribuição. [.. (48:49) 
(2010-08-26T16:11:22) Quotation: 2:106 Informação de... mais que nada.. (155:155) 
(2010-08-27T10:45:56) Code-Link: casamento <is associated with> C: Características do 
Relacionamento com.. 
(2010-08-31T14:58:23) Code-Link: SUDENE <is associated with> M: Incentivos fiscais 
(2010-08-31T16:03:03) Code: P: Inovação {0-2} 
(2010-08-31T16:03:58) Code-Link: P: Inovação <é propriedade de> C: Fontes de obtenção de 
Vantagem Compet.. 
(2010-08-31T16:04:20) Code-Link: P: Escala <é propriedade de> C: Fontes de obtenção de 
Vantagem Compet.. 
(2010-08-31T16:05:11) Code-Link: M: Inovação de produto <is a> P: Inovação 
(2010-08-31T16:05:21) Code-Link: M: Escala de Produção <is a> P: Escala 
(2010-10-11T14:00:40) Code-Link: M: Relacionamento de longo prazo <is a> P: Orientação do 
relacionamento quanto a.. 
(2010-10-13T15:17:22) Quotation: 8:69 Como a gente trabalha com rela.. (210:210) 
(2010-10-13T15:18:21) Quotation: 8:70 ele está desenvolvendo um mate.. (234:234) 
(2010-10-13T15:19:13) Quotation: 8:71 Para [Calçados1] sim, para o forn.. (243:243) 
(2010-10-13T15:22:12) Quotation: 12:95 Fernando, tem fornecedores que.. (152:152) 
(2010-10-13T15:22:45) Quotation: 12:96 E, a partir do momento que ele.. (160:160) 
(2010-10-15T10:38:21) Code-Link: Nível de serviço <is associated with> Condição logística de 
fornecim.. 
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2. Relatório de Códigos e Citações 
 
HU: Tese Fernando 
File: [C:\Documents and Settings\Fernando\Meus documentos\Doutorado\Análise dos Dados\Tese 
Fernando.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 21/10/2010 17:10:07 
-------------------- 
Codes-quotations list 
-------------------- 
 

Code: C: Critérios de seleção dos fornecedores {16-11} 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:14 [Primeiro de nada, é o preço e ..]  (45:45)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] 
 
Primeiro de nada, é o preço e a qualidade de serviço e todos nós nos fornecemos de muita 
informação e muita delas é através de empresas que passa essa informação e outra que você pega 
dessas traders. 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:26 [Esses fornecedores então foram..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Qualidade] 
 
Esses fornecedores então foram selecionados por uma questão de qualidade, é claro né, todos eles 
têm uma qualidade aprovada, mas também foi uma questão de oportunidade no caso da Bann 
Química. 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:28 [até encontrarmos um que nos at..]  (38:38)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Preço] [Qualidade] 
 
até encontrarmos um que nos atendeu em qualidade, preço e na logística de atendimento. 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:46 [Então é importante qualidade, ..]  (58:58)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Qualidade] 
 
Então é importante qualidade, né?! 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:4 [A [Calçados1] tem uma forma de tr..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [P: Localização do fornecedor] [P: Quantidade de 
fornecedores] 
 
A [Calçados1] tem uma forma de trabalhar que é não ter muitos fornecedores, ela seleciona muito 
bem o fornecedor, obedecendo alguns critérios como, primeiro: para nós é fundamental que os 
fornecedores estejam situados dentro do Estado do Ceará, então a proximidade da empresa é 
quesito fundamental. É olhado muito a performance do fornecedor, se é uma empresa de porte, se 
tem estrutura para atender toda a demanda da [Calçados1], se tem estrutura técnica, estrutura 
comercial, se ela tem estrutura de informática. A [Calçados1] tem essa visão de ter poucos 
fornecedores, mas muito bem alinhados com os princípios de trabalho da empresa. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:10 [A [Calçados1] enxergava esse prod..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Confiança] 
Memos:  [ME - 24/02/2010 [1]] 
 
 A [Calçados1] enxergava esse produtor como confiável porque conhece muito bem o presidente da 
empresa 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:18 [A [Calçados1] tem um princípio as..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [P: Localização do fornecedor] 
 
A [Calçados1] tem um princípio assim, o fornecedor local, tendo qualidade e toda uma estrutura pra 
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atender a [Calçados1], a gente dá preferência. 
 
P 7: Calçados1Ent3.doc - 7:9 [o conhecimento do calçado e do..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] 
 
o conhecimento do calçado e do tipo de segmento 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:27 [No momento em que é feito o de..]  (83:83)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Capacidade de fornecimento] [Preço] [Qualidade] 
 
No momento em que é feito o desenvolvimento do produto, todo esse estudo é feito anteriormente, o 
pessoal quando desenvolve um fornecedor procura ver além da qualidade, do preço e outras 
informações, qual a capacidade dele fornecer para a [Calçados1]. Isso tem que estar previamente 
acertado no momento do desenvolvimento, ou seja, quanto ele pode produzir para a [Calçados1]. 
Isso é previamente acertado no momento do desenvolvimento. Essa informação vai para a sala do 
comprador e ele sabe quanto pode pedir e quanto pode comprar. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:19 [Nós temos um procedimento de h..]  (75:75)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [P: Solidez do fornecedor] [Preço] [Qualidade] 
 
Nós temos um procedimento de homologação de fornecedores, a [Calçados2] é certificada, ISO 9000, 
então, com isso nós, já há bastante tempo, definida a nossa política de compras, nós definimos 
também os critérios para homologar um fornecedor. É claro que, em algumas situações, aonde o 
cliente indica o fornecedor, pode até nem ser aqui no Brasil, pode ser um fornecedor em qualquer 
parte do mundo, que detenha um item específico do sapato, um ornamento, por exemplo, ou um 
trabalho manual com pedra, alguma coisa, e ele nos diz: comprem desse fornecedor lá na Índia, por 
exemplo. Aí meu critério de homologação passa a ser só a indicação do cliente. A partir do momento 
que o fornecedor vem, e se apresenta aqui na empresa para nos atender, ele passa por um 
procedimento onde é avaliada a qualidade do produto, pela modelagem técnica, é testado, a partir do 
momento que passou disso, aí sim, começa a análise de preço, e ainda é acompanhada a saúde 
financeira desse fornecedor, através do Serasa, de ferramentas que existem para....porque o que 
acontece é que, a partir do momento que se define determinado item de determinado fornecedor, eu 
não posso; até porque muitas vezes não tenho tempo, enquanto teu sapato está saindo na linha de 
produção, comprar de outro fornecedor, sem que eu traga problemas para dentro do processo; ou 
uma parada, ou daqui a pouco uma divergência de qualidade, porque eu tive que fazer tudo correndo. 
Então, tem um critério que se segue, e a partir do momento que ele está homologado, aí sim, ele é 
acompanhado de seis em seis meses, se faz uma reavaliação da situação dele, e ele passa a ser um 
fornecedor que pode nos atender, então... 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:7 [A gente vai selecionando atrav..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Nível de serviço]  [Qualidade] [relacionamento] 
 
A gente vai selecionando através da qualidade, do serviço e do relacionamento em si, do 
relacionamento da presteza do fornecimento. Qualidade, serviço e relacionamento. A gente vai se 
amarrando, se amarrando e... Eles são auto-suficientes pra nos atender e a gente vai validando... 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:15 [Preço, qualidade e relacioname..]  (41:41)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Preço] [Qualidade] [relacionamento] 
 
Preço, qualidade e relacionamento. 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:12 [Rapidez na entrega seria então..]  (40:41)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Rapidez na entrega] 
 
Rapidez na entrega seria então uma variável-chave pra um contrato competitivo. 
[Marta] Muito importante.  
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:13 [Hoje o que é que é importante ..]  (43:43)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Possuir depósito no destino] 
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Hoje o que é que é importante pra nós? Precisa ter uma estrutura, eu não posso ter um prestador que 
vá levar uma carga pra mim pra Santa Catarina que ele não tem uma estrutura em Santa Catarina, 
ele tem que ter estrutura em termos de área. Não necessariamente em todas as cidades, mas ele tem 
que ter. Eu fui trabalhar com um prestador em São Paulo, mas ele não tem uma filial em São Paulo, 
um porta a porta eu consigo? Consigo. Mas a minha carga que eu entrego numa só entrega, eu faço 
quanto no total da minha carga? Isso é uma coisa que pra nós é importantíssimo que ele tenha. 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:15 [capacidade dele financeira, no..]  (45:45)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Qualidade da mão-de-obra] 
 
capacidade dele financeira, no movimento dele que agente olha, tirar SERASA de prestadora de 
serviço, eles são monitorados, tem uma coisa que se chama cuidar da carga, a minha carga é uma 
carga que é considerada frágil, não pode machucar essa carga. Então a qualidade da capatazia deles 
pra nós é importante, os profissionais têm que ser registrados, tem que ter fardamento, EPI, agente 
olha tudo. 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:21 [É preço, no caso do algodão.]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Preço] 
 
É preço, no caso do algodão. 
-------------------- 
 
Code: C: Fator de atratividade do fornecedor {6-9} 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:44 [trocando a palavra preço por c..]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [C: Fator de atratividade do fornecedor] [Custo do fornecimento] 
[Condições de pagamento] [Preço] 
Memos:  [ME - 21/01/10 [5]] 
 
trocando a palavra preço por custo, e pensando que dentro do custo está as condições de 
pagamento, a condição logística de fornecimento, a condição de frete, enfim, o lead time. Então, 
custo, volto a dizer, é o principal motivo. 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:45 [num mercado competitivo como o..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [C: Fator de atratividade do fornecedor] [Preço] 
Memos:  [ME - 04/02/2010 [4]] 
 
num mercado competitivo como o mercado têxtil, e aonde a gente tem concorrentes agressivos, não 
adianta, a resposta é uma só: preço. Pra um fornecedor, pra que a gente se sinta confortável no 
relacionamento com o fornecedor, a primeira coisa que esses caras têm de oferecer pra nós é preço, 
é uma condição competitiva. Então, o fornecedor oferecer custos, preço competitivo pra essa 
companhia aqui, é o que mais atrai pra essa relação com os fornecedores 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:64 [Não sei dizer qual a importanc..]  (137:137)   (Super) 
Codes:  [C: Fator de atratividade do fornecedor] [Lead time] 
 
Não sei dizer qual a importância que nós mais damos, mas nós precisamos de fornecedores que 
tenham um prazo (lead-time) de entrega curto, por causa do nosso tipo de produção, que é uma 
produção voltada para a moda, precisamos de fornecedores muito rápidos no ressuprimento, 
fornecedores que sejam competitivos no preço, a qualidade é a exigência pra qualquer um, 
precisamos de fornecedores que estejam bem integrados no sistema com troca de informações, nós 
usamos muito a qualidade de informação do fornecedor.  
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:54 [Nós estamos trabalhando muito ..]  (202:202)   (Super) 
Codes:  [C: Fator de atratividade do fornecedor] [Confiança] 
 
Nós estamos trabalhando muito forte com questão de credibilidade e confiança no fornecedor. Eu 
posso falar pelos meus materiais. Quando é feito um desenvolvimento e o fornecedor nos passa, é 
que nem eu te falei, agente não trabalha com leilão, então, o fornecedor agente consegue produzir x 
mil peças mês a determinado valor, muitas vezes nós vamos no que ele diz. Nós fazemos cotações 
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com fornecedores que nós temos em carteira hoje, mas, normalmente, se opta por aquele que 
começou a desenvolver. Se tem qualidade na entrega e preço. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:44 [Eu preciso que o fornecedor en..]  (176:176)   (Super) 
Codes:  [C: Fator de atratividade do fornecedor] [Conhecimento do jeito de ser da empresa] [Preço] 
[Qualidade] 
 
Eu preciso que o fornecedor entenda que, a partir do momento que ele viabiliza negócios para o 
[Calçados2], para empresa, ele está viabilizando para ele também, então, ele tem que procurar 
atender minha política de preço. Eu preciso que o fornecedor entenda que qualidade não é mais uma 
situação que se discute, é pré-requisito, e qualidade é uma coisa que se faz. E eu preciso que o 
fornecedor entenda o [Calçados2], o jeito de ser da empresa. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:50 [É qualidade e preço. A qualida..]  (196:196)   (Super) 
Codes:  [C: Fator de atratividade do fornecedor] [Preço] [Qualidade] 
 
É qualidade e preço. A qualidade, a princípio, porque a [TÊXTIL2] é uma empresa que se inspira e se 
foca em qualidade. Nós somos uma empresa de qualidade e temos um nome aqui. Então, a gente 
precisa ter qualidade nas matérias-primas, e nos produtos que a gente importa. Eu busco qualidade, 
segundo lugar eu busco preço, é claro, eu não vivo só de qualidade. Eu preciso de um preço 
adequado, mesmo que esse preço seja um pouco mais caro que os do mercado. Mas, se eu to 
buscando qualidade específica, dois, três centavos de dólar, cinco centavos não mata a questão. 
Então, em detrimento de dois, três centavos eu compro um pouco mais caro por conta de qualidade já 
garantida e validada. Nós somos uma empresa que ISO9000. Então, a gente se baseia em relatórios 
de qualidade pra poder fazer algumas compras. 
-------------------- 
 
Code: casamento {4-1} 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:56 [esses caras são bons, esses ca..]  (208:208)   (Super) 
Codes:  [casamento] 
Memos:  [ME - 05/05/2010 [8]] 
 
esses caras são bons, esses caras são os que eu quero me casar,” então já começa um 
relacionamento mais forte com eles. Então, de lá pra cá, a gente vem tendo esse relacionamento 
 
 
Code: Confiança {12-3} 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:91 [Mas, por exemplo, para você te..]  (212:212)   (Super) 
Codes:  [Ausência de oportunismo] [Confiança] 
 
Mas, por exemplo, para você ter uma idéia um bom relacionamento com os fornecedores em geral... 
comprar um preço final da fábrica dos compradores, certo? Você vai vender 100 toneladas, você 
embarcou, 100 toneladas você me faturou 100 toneladas. Chegou lá em Fortaleza, tem cento e duas 
toneladas você tem dois mil a mais a teu favor faz uma liquidação [inteligível] e na hora emite um 
crédito e você compra... avisa pra você que você teve um lucro da operação, de pesos certo? Coisas 
que outras empresas aí não fazem ficam caladas, elas sabem que tem o lucro. Isso aqui não 
acontece. Mesmo que esteja vindo dos Estados Unidos de qualquer parte do mundo. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:10 [A [Calçados1] enxergava esse prod..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [C: Critérios de seleção dos fornecedores] [Confiança] 
Memos:  [ME - 24/02/2010 [1]] 
 
 A [Calçados1] enxergava esse produtor como confiável porque conhece muito bem o presidente da 
empresa 
 
P 7: Calçados1Ent3.doc - 7:25 [Mas isso foi uma relação de co..]  (117:117)   (Super) 
Codes:  [Confiança] 
Memos:  [ME - 10/03/2010] 
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Mas isso foi uma relação de confiança, com a Mercúrio, de construção, o pessoal da Mercúrio era 
conhecido do Alexandre [Calçados1]. Há uma relação de cordialidade. Com a TNT será um pouco 
diferente. Com a Mercúrio era uma relação entre donos, com a TNT já tem um diretor presidente.. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:11 [Tem uma parceria mesmo. Se peg..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [Confiança] [M: Ausência de contrato formal] [M: Relacionamento de longo prazo] [Parceria 
com fornecedores] 
 
Tem uma parceria mesmo. Se pegar uma multinacional como a Brasquem, por que é que nós 
compramos deles? Porque nós temos épocas de altas e baixas, e eles sempre nos garantem a 
matéria prima, independente da época. Eles têm épocas de alta também, e se o fornecedor não é 
parceiro, nos momentos de alta eles vão fornecer para onde der mais dinheiro. Com os parceiros é 
garantido isso sem nenhum documento, para você ter uma idéia. São negociações feitas há muitos 
anos atrás que nos garantem entrega e nos garantem preço também, dentro de uma política de 
preço. Então é uma parceria mesmo que eu não sei quantos anos já tem. É coisa de muitos anos 
atrás, talvez uns trinta anos, desde o início da [Calçados1]. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:54 [Nós estamos trabalhando muito ..]  (202:202)   (Super) 
Codes:  [C: Fator de atratividade do fornecedor] [Confiança] 
 
Nós estamos trabalhando muito forte com questão de credibilidade e confiança no fornecedor. Eu 
posso falar pelos meus materiais. Quando é feito um desenvolvimento e o fornecedor nos passa, é 
que nem eu te falei, agente não trabalha com leilão, então, o fornecedor agente consegue produzir x 
mil peças mês a determinado valor, muitas vezes nós vamos no que ele diz. Nós fazemos cotações 
com fornecedores que nós temos em carteira hoje, mas, normalmente, se opta por aquele que 
começou a desenvolver. Se tem qualidade na entrega e preço. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:34 [Não tenho contrato com nenhum ..]  (132:132)   (Super) 
Codes:  [Confiança] [M: Ausência de contrato formal] [Resolução conjunta de problemas] 
 
Não tenho contrato com nenhum fornecedor, existe uma relação de confiança, e confesso que por 
várias vezes, já pensamos nisso, mas, na verdade, o contrato não serviria para nada mais, nada 
menos do que, uma ferramenta que viabilizasse uma eventual punição, por não acontecer 
determinada situação. Só que, pelo processo dinâmico que o [Calçados2] vive, em função de buscar 
atender sempre o que o cliente pede, eu até posso, eventualmente, punir um fornecedor. Mas, eu 
estou mais para pedir ajuda ao fornecedor para ele entender minha situação, e procurar ser ágil, 
rápido, e se superar junto comigo, do que ficar punindo ele. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:35 [Muitas vezes eu preciso com qu..]  (136:136)   (Super) 
Codes:  [Confiança] [M: Ausência de contrato formal] [Resolução conjunta de problemas] 
 
Muitas vezes eu preciso com que os fornecedores trabalhem a noite toda, para conseguir me atender 
no dia seguinte, o final de semana, para me atender na segunda feira, porque eu aceitei um desafio 
do meu cliente, foi importante para ele, daqui a pouco determinado produto chegar determinado dia 
no ponto de venda, em função de uma necessidade dele, e eu dificilmente digo não para o cliente. 
Então, para mim não precisar dizer não para o cliente, eu preciso também que os fornecedores me 
atendam, muitas vezes, totalmente fora daquilo que o normal permita, Então, a gente tem uma 
relação mais de confiança, é claro que quando um fornecedor me gera um problema, a gente repassa 
o custo desse problema para ele, mas, eu explico, ele entende, e eu cobro, mas não existe nenhum 
contrato. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:60 [Hoje, eu te diria assim, que e..]  (292:292)   (Super) 
Codes:  [Confiança] [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
Hoje, eu te diria assim, que está num processo bem ao contrário, o fornecedor, na ânsia, na vontade 
de procurar firmar parceria, ele faz o investimento, a partir do momento que ele acredita, que ele 
confia, ele faz o investimento para garantir continuidade comercial com o [Calçados2].  
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P13: Calçados2Ent4.doc - 13:8 [Então a [Calçados2] vai muito pelo..]  (89:89)   (Super) 
Codes:  [Confiança] 
 
Então a [Calçados2] vai muito pelos teus laudos, pelo conhecimento da empresa, se ele não tem 
problema lá fora, ele não vai mudar por causa de três, quatro centavos, um produto, eles vão ficar 
com a garantia. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:54 [É, mas tem a confiança de qual..]  (206:206)   (Super) 
Codes:  [Confiança] 
 
É, mas tem a confiança de qualidade. Tem aquela confiança no produto 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:75 [confiança]  (266:266)   (Super) 
Codes:  [Confiança] 
 
confiança 
-------------------- 
 
 
Code: M: Ausência de contrato formal {11-2} 
 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:29 [Então, o que a gente faz pra e..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de contrato formal] [Negociações anuais] [Procedimento de compra] 
 
Então, o que a gente faz pra esses três produtos aí normalmente a gente negocia no final de cada 
ano as condições comerciais para o ano seguinte, ta?! Então nesse momento de negociar as 
condições comerciais, a gente vai e dá uma escaniada no mercado todinho pra levantar todas as 
oportunidades que a gente tem em termos de custo contra aquele fornecedor tradicional ou aqueles 
fornecedores tradicionais. Então levantamos todas as oportunidades, como eu te falei, nessas horas 
a gente consulta todos os fabricante do mundo inteiro, colocamos isso numa planinha, e aí você tem, 
pelo menos virtualmente, quais são as melhores opções em compra. E aí, é claro, com base nisso 
daí, a gente senta com esses fornecedores tradicionais e vai discutir preços e condições pro ano 
seguinte. Uma vez chegado um acordo, a gente então fecha um preço e uma condição de 
pagamento, uma condição comercial; também estima já os volumes de aquisição pro ano seguinte, 
né?! Isso já é feito nesse momento. E aí, a partir de selado esse acordo aí, que é um acordo verbal, é 
um acordo, que quando muito tem a troca de um e-mail. Uma vez selado esse acordo aí, a partir daí é 
só uma questão de colocar as programações em pedido e acompanhá-las. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:33 [Nós não temos com nenhum forne..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de contrato formal] 
 
Nós não temos com nenhum fornecedor contrato por escrito, nós temos com todos os fornecedores 
um contrato verbal. Nós compramos itens de comoditty que é algumas matérias primas 
termoplásticas produzidas por petroquímicas. Isso é igual tanto para a [Calçados1] como para a 
Azaléia, como para a Vulcabrás, quanto para qualquer um. Agora os nossos itens de componentes 
são todos itens exclusivos desenvolvidos para a [Calçados1]. 
 
P 7: Calçados1Ent3.doc - 7:15 [É a tabela de preços. Nós não ..]  (36:36)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de contrato formal] 
 
É a tabela de preços. Nós não temos ainda um contrato formal, como responsabilidades, se atrasar, 
ainda estamos ainda no tempo do transporte, não da logística. 
 
P 7: Calçados1Ent3.doc - 7:20 [E-mail. Contrato não tem.]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de contrato formal] 
 
E-mail. Contrato não tem. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:11 [Tem uma parceria mesmo. Se peg..]  (31:31)   (Super) 
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Codes:  [Confiança] [M: Ausência de contrato formal] [M: Relacionamento de longo prazo] [Parceria 
com fornecedores] 
 
Tem uma parceria mesmo. Se pegar uma multinacional como a Brasquem, por que é que nós 
compramos deles? Porque nós temos épocas de altas e baixas, e eles sempre nos garantem a 
matéria prima, independente da época. Eles têm épocas de alta também, e se o fornecedor não é 
parceiro, nos momentos de alta eles vão fornecer para onde der mais dinheiro. Com os parceiros é 
garantido isso sem nenhum documento, para você ter uma idéia. São negociações feitas há muitos 
anos atrás que nos garantem entrega e nos garantem preço também, dentro de uma política de 
preço. Então é uma parceria mesmo que eu não sei quantos anos já tem. É coisa de muitos anos 
atrás, talvez uns trinta anos, desde o início da [Calçados1]. 
 
P 9: Calçados1Ent5.doc - 9:8 [Contrato para entrega de pedid..]  (95:95)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de contrato formal] 
 
Contrato para entrega de pedido não porque o pedido vai depender da demanda. A gente tem que 
estar preparado para atender a demanda que o cliente vai necessitar. Tem muito essa troca, não tem 
um contrato específico em termos de quantidade, mas a gente tem que atender a demanda, até 
porque praticamente a gente é o cliente único, o fornecedor único 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:34 [Não tenho contrato com nenhum ..]  (132:132)   (Super) 
Codes:  [Confiança] [M: Ausência de contrato formal] [Resolução conjunta de problemas] 
 
Não tenho contrato com nenhum fornecedor, existe uma relação de confiança, e confesso que por 
várias vezes, já pensamos nisso, mas, na verdade, o contrato não serviria para nada mais, nada 
menos do que, uma ferramenta que viabilizasse uma eventual punição, por não acontecer 
determinada situação. Só que, pelo processo dinâmico que o [Calçados2] vive, em função de buscar 
atender sempre o que o cliente pede, eu até posso, eventualmente, punir um fornecedor. Mas, eu 
estou mais para pedir ajuda ao fornecedor para ele entender minha situação, e procurar ser ágil, 
rápido, e se superar junto comigo, do que ficar punindo ele. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:35 [Muitas vezes eu preciso com qu..]  (136:136)   (Super) 
Codes:  [Confiança] [M: Ausência de contrato formal] [Resolução conjunta de problemas] 
 
Muitas vezes eu preciso com que os fornecedores trabalhem a noite toda, para conseguir me atender 
no dia seguinte, o final de semana, para me atender na segunda feira, porque eu aceitei um desafio 
do meu cliente, foi importante para ele, daqui a pouco determinado produto chegar determinado dia 
no ponto de venda, em função de uma necessidade dele, e eu dificilmente digo não para o cliente. 
Então, para mim não precisar dizer não para o cliente, eu preciso também que os fornecedores me 
atendam, muitas vezes, totalmente fora daquilo que o normal permita, Então, a gente tem uma 
relação mais de confiança, é claro que quando um fornecedor me gera um problema, a gente repassa 
o custo desse problema para ele, mas, eu explico, ele entende, e eu cobro, mas não existe nenhum 
contrato. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:26 [Não, não. É uma pró-forma. Ele..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de contrato formal] 
 
Não, não. É uma pró-forma. Ele manda uma pró-forma que é uma confirmação de negócio. Ele 
manda uma pró-forma invoice e a gente recebe ok, se tá tudo ok, tudo bonitinho, os preços batem, 
batem, batem, tudo bate. Então, beleza. Vai fazer o pagamento, não existe... O máximo que a gente 
faz é assinar essa pró-forma, a gente manda uma cópia pra eles, eles devolvem pra gente também 
uma cópia assinada, mas isso é muito simples. Não existe um contrato formal não.  
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:22 [Existe uma tabela, uma propost..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de contrato formal] 
 
Existe uma tabela, uma proposta formal autorizada. 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:24 [Com os prestadores de serviço ..]  (73:74)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de contrato formal] 
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Com os prestadores de serviço logístico não, né? 
[Marta] Não. Escrita e aprovada.. 
-------------------- 
 
Code: M: Ausência de investimentos específicos {5-0} 
 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:56 [No caso não. Não tem nenhuma....]  (139:139)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de investimentos específicos] 
Memos:  [ME - 18/11/09 [1]] 
 
No caso não. Não tem nenhuma...  
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:58 [Eu não consigo... esse tipo de..]  (216:216)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de investimentos específicos] 
 
Eu não consigo... esse tipo de investimento eu não consigo enxergar não. 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:30 [Nós nunca fizemos investimento..]  (86:86)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de investimentos específicos] 
 
Nós nunca fizemos investimentos nessa área, ele sim, ele faz. 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:31 [Compra equipamento, compra pat..]  (88:88)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de investimentos específicos] 
Memos:  [ME - 26/06/2010 [4]] 
 
Compra equipamento, compra patinha pra trabalhar porque tem minha cara, compra palete porque 
tem mercadoria que não pode ficar no chão, pra receber minha carga, ele tem que ir pra um imóvel 
maior porque aqui a movimentação exige mais espaço, pra vir com uma carga minha ele investiu em 
espaço, a [TÊXTIL2] nunca precisou chegar e entrar, não optei por essa opção ainda, até porque 
existem empresas com essa condição então não tem porque investir num negócio, podendo pegar 
uma coisa que já existe. 
 
P20: ForTexEnt1.doc - 20:36 [Não, no nosso caso não. Agente..]  (235:235)   (Super) 
Codes:  [M: Ausência de investimentos específicos] [Traders dominam o mercado] 
 
Não, no nosso caso não. Agente conhece como é a operação de mercado externo, agente não vende 
para indústria, por exemplo, onde estão localizadas as indústrias têxteis hoje? Principalmente na 
Ásia. Nós não vendemos diretamente para uma indústria que está lá na China, nós vendemos para 
traders, grandes traders internacionais, os comerciantes, e elas vendem para essas indústrias lá no 
destino final. Então, o número de traders não é muito grande, até encolheu muito nos últimos dois 
anos, houve uma coisa muito séria no mercado, e algumas dessas empresas desapareceram. O 
número é pequeno, então agente conhece todas elas, agente tem uma ótima relação com todas elas, 
assim como agente tem com as indústrias, a proximidade com as traders internacionais, eu diria que 
é tão próxima como a que nós temos com as indústrias. 
-------------------- 
 
Code: M: Contrato formal {6-3} 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:97 [contrato]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [M: Contrato formal] 
 
contrato 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:54 [No caso dos prestadores de ser..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [M: Contrato formal] [Variáveis do contrato] 
 
No caso dos prestadores de serviços logísticos existe um contrato formal, porque aí como a gente 
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está tratando de prestação de serviços, é recomendado que a gente tenha um contrato formal, e 
nesse contrato se contempla, inclusive, as condições de segurança, que a nossa carga vai estar 
sendo transitada por esses prestadores de serviços logísticos, porque o seguro da carga rodoviária é 
contratado por nós. Por nós embarcadores, né?! Então a gente não deixa o seguro da carga 
rodoviária por conta do transportador, do prestador de serviços. E aí a companhia de seguro pra que 
a gente reduza o custo do prêmio desse seguro aí, pra não agravar a apólice desse seguro, ela faz 
uma série de recomendações. Então, qual o modelo que a gente adota? Nós contratamos nosso 
seguro de carga rodoviária e contratamos, também, uma empresa pra fazer o gerenciamento de risco 
dessa carga rodoviária. Então esse gerenciador de risco, ele transita entra a [Têxtil1], o prestador de 
serviços logísticos e companhia de seguro, para garantir que aquelas condições exigidas pela nossa 
apólice, pela companhia de seguro, sejam cumpridas 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:27 [O algodão nacional, que é o ca..]  (75:75)   (Super) 
Codes:  [Compra de acordo com as necessidades da produção (PCP)] [M: Contrato formal] [Prazo de 
entrega] [Preço] [Procedimento de compra] [tipo do algodão] [Variáveis do contrato] 
 
O algodão nacional, que é o caso que eu trabalho. Geralmente, existe um contrato firmado, em que a 
trade com a empresa, e geralmente quando o Ivan compra o algodão ele compra já pra vários meses, 
gente compra geralmente pra estocar, como o algodão agora está muito caro, a gente compra pra 
nossa necessidade. Existe o contrato, o contrato do preço, né? O prazo de entrega. O tipo do algodão 
e tudo. Aí quando o PCP envia informações sobre a fibra, o plano de produção deles, dentro da 
necessidade, aí a gente começa a fazer embarque desse algodão. A gente começa a falar com a 
trade, que é o nosso fornecedor e começa o processo de embarque desse algodão.  
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:23 [Na realidade, só tem duas aqui..]  (72:72)   (Super) 
Codes:  [M: Contrato formal] 
Memos:  [ME - 26/06/2010 [2]] 
 
Na realidade, só tem duas aquisições que agente faz aqui que tem contrato formalizado, 
evidentemente contratos de aquisição de matéria-prima, algodão, que são registrados na Bolsa e os 
contratos de aquisição de energia, que também são contratos registrados com trezentas páginas. 
 
P20: ForTexEnt1.doc - 20:18 [Então, aprovados os lotes, age..]  (97:97)   (Super) 
Codes:  [classificadores que olham na o..] [M: Contrato formal] 
 
Então, aprovados os lotes, agente sabe as origens, efetivamente, está formalizado. Para esse 
contrato as origens serão tais, tais, tais, os lotes serão esses, esses, esses. O cliente, é feito um 
documento na fazenda, no momento do payckup, no momento em que está aprovado os lotes, ele 
assina o documento, é um romaneio, então nós temos um documento que está formalizado, está 
fechado o payckup, está aprovado, e serão tais lotes e tais origens. O próximo passo é o embarque, 
agente começa a embarcar conforme o contrato se estabelece. O contrato, por exemplo, de cinco mil 
toneladas, dificilmente vai ser um único embarque, é distribuído em parcelas de mil toneladas por 
mês, por exemplo, num contrato desse tamanho, ou mais, ou menos, isso aí é comercialmente, 
dependendo de interesses nossos e do cliente, isso é tratado contratualmente. E agente começa a 
embarcar o algodão a partir daí, a partir do payckup. Se o embarque é feito em vários meses, por 
exemplo, cinco mil toneladas para cinco meses de embarque, mil por mês, normalmente é feito mais 
de um payckup, normalmente é feito um payckup para cada mês de embarque. O classificador vai na 
fazenda, normalmente vai várias vezes lá, aprova os lotes para cada um dos embarques. Em 
algumas situações, agente aprova para mais uns meses, ou, às vezes, para todos os meses, 
depende muito da nossa disponibilidade de algodão, e até dos nossos interesses. Às vezes agente 
tem o algodão, mas aquele algodão que nós temos, nós queremos deixar reservado para outros 
payckups de outros clientes. Isso também é acordado entre nós e o cliente, para este payckup nós 
vamos apresentar, vamos aprovar, x toneladas, para um ou mais meses de embarque. Tudo é 
acordado entre as partes. 
 
P20: ForTexEnt1.doc - 20:29 [A operação exige um contrato, ..]  (203:203)   (Super) 
Codes:  [M: Contrato formal] 
 
A operação exige um contrato, esse contrato no caso da operação com corretor, geralmente o 
corretor tem o modelo de contrato, e agente usa esses contratos desses corretores. É óbvio que na 
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SLC existem cláusulas mínimas que agente exige no nosso contrato, então agente adapta muitas 
vezes o contrato dos corretores às nossas necessidades. 
 
-------------------- 
 
Code: M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos {8-1} 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:28 [A primeira responsabilidade de..]  (49:49)   (Super) 
Codes:  [M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos] 
Memos:  [ME - 24/02/2010 [3]] 
 
A primeira responsabilidade de desenvolver o fornecedor, desenvolver o material, é dos suprimentos 
não da minha célula, sim de uma célula chamada “PDQM”. Eles trabalham com uma ferramenta de 
compras que se chama “DM”, desenvolvimento de materiais, eles emitem pro fornecedor uma “DM” 
solicitando uma amostra de material nessas características do tipo laminado, sintético, mandam uma 
amostra da cor, e cobram do fornecedor esse retorno de amostra. Quando vem essa amostra ela é 
catalogada, vai pro banco de amostras, o “DPD” enxerga, e o “DPD” trabalha em contato com a 
fábrica. Chegando as amostras ele pede pra fábrica  que reproduz “X” pares disso pra ver como fica, 
e vão trabalhando esse produto, até uma aprovação definitiva. A aprovação definitiva dentro da 
empresa sempre vai ser de um grupo mercadológico, que participa de um formato de reuniões, aonde 
se tem produção, vendas, marketing, suprimentos, que trata uma linha de produtos que vão ser 
lançados em determinado mês e discutem possíveis melhorias no produto. Lá há uma variedade de 
opiniões, nem sempre prevalece a opinião do presidente da empresa que participa desse trabalho. 
Muitos produtos são feitos, refeitos, reestudados, até que se chegue á um consenso. Bom, agora 
esse produto ficou vendável. Eles não olham muito se o produto ficou bonito, eles olham muito se o 
produto é vendável, porque nem sempre o mais bonito é o mais vendável. Então definem o produto, o 
produto ficou esse aí, participam uma série de pessoas de diversas áreas, todos opinam, temos a 
opinião de todas as áreas, inclusive a fábrica opina sobre as dificuldade do processo de produção, o 
Marketing, etc. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:56 [A [Calçados1] participa. A...]  (117:117)   (Super) 
Codes:  [M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos] 
 
A [Calçados1] participa. A [Calçados1] tem, por exemplo, na parte química um engenheiro químico, e 
os nossos colegas do PDQM, a parte de qualidade, eles conhecem muito o nosso produto, porque o 
fornecedor tem que conhecer a aplicação dentro da [Calçados1], para poder fornecer um material que 
se enquadre. Então, não há separação nesse sentido. Você tem que saber as informações do 
material que você precisa. Toda a parte técnica é muito bem trabalhada. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:35 [No momento que eles desenvolve..]  (131:133)   (Super) 
Codes:  [Desenvolvimento de materiais] [Desenvolvimento de produtos] [M: Desenvolvimento 
conjunto de materiais e produtos] 
 
No momento que eles desenvolvem o produto, eles têm uma idéia de como é que eles querem, 
precisa o material, precisa o formato ,e, essas pessoas vão atrás e desenvolvem conforme a 
necessidade deles. Quem decide se vai usar aquele material desenvolvido é o pessoal do produto 
mesmo, do calçado. 
Fernando: Você traz a solução e a área de suprimentos corre atrás... 
Jonis: Você vê soluções para eles, mas quem define mesmo é a área do produto. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:37 [Os novos produtos que não exis..]  (137:139)   (Super) 
Codes:  [M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos] [Participação da empresa em 
processos do fornecedor] 
 
Os novos produtos que não existem, eles mesmos trazem idéias novas, porque eles trabalham na 
frente né, mas, na grande maioria das vezes nós levamos as necessidades para eles e desenvolvem 
produtos novos, produtos que não existem no mercado. 
Fernando: Mas isso chega, por exemplo, a ter impacto no processo deles, de inventar uma máquina 
nova, ou mudar o processo? 
Jonis: De máquina nova eu acredito que não, porque geralmente se pega dentro das próprias 
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características do fornecedor, materiais novos, que têm químicas novas, processos novos. Temos 
muitos desenvolvimentos, uns quarenta por dia ,mais ou menos. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:75 [Isso acontece muito no couro, ..]  (392:392)   (Super) 
Codes:  [Desenvolvimento de materiais] [M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos]  
[M: Inovação de produto] 
 
Isso acontece muito no couro, por exemplo, o curtume pode estar desenvolvendo um artigo, um tipo 
de pele, e ele vai apresentar isso lá no meu cliente. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:77 [Então, esse processo de criação..]  (397:397)   (Super) 
Codes:  [Importância da inovação] [M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos] 
[M: Inovação de produto] [Participação do fornecedor no desenvolvimento de produtos] 
Memos:  [ME - 25/03/2010 [1]] 
 
Então, esse processo de criação não depende só do [Calçados2], ele se estende também para os 
fornecedores. O fornecedor, a hora que ele inventou uma coisa nova, ele tem que vir correndo aqui 
para dentro para a gente poder montar, nós fazermos o sapato e apresentar para o cliente. Então, 
esse é um diferencial, e o [Calçados2] está trabalhando forte, eu não diria [Calçados2], todas as 
empresas que estão hoje no segmento de exportação no Brasil, elas estão tendo que fazer esse 
movimento de criação para poder acompanhar. As empresas que não fizeram isso estão fadadas a 
fechar. 
 
P13: Calçados2Ent4.doc - 13:13 [Então eles desenvolvem, a mode..]  (133:133)   (Super) 
Codes:  [M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos] 
 
 Então eles desenvolvem, a modelagem desenvolve, e nós temos que procurar a melhor forma de a 
gente ganhar em cima daquela modelagem que eles fizeram. A gente que tem que procurar a 
solução, e aí quando a gente tiver a solução, tem que passar para os operadores para a gente ter 
sequência. 
 
P13: Calçados2Ent4.doc - 13:14 [a [Calçados2] manda, ele faz as ma..]  (169:169)   (Super) 
Codes:  [M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos] 
 
a [Calçados2] manda, ele faz as matrizes, quando as matrizes tiverem prontas, aí vai para a 
Termoloss. A Termoloss testa e faz uma injeção lá de todas as matrizes, manda para a modelagem 
do [Calçados2], lá eles cortam a sola, vê espessura, tamanho. Tudo que tiver daquela injeção que a 
[Calçados2] mandou para eles, eles vão corrigir onde é que está alguma coisa errada que tem que 
modificar, aí eles mandam para a [Calçados2] aquelas solas marcadas, aliás, mandam para a 
Termoloss as solas marcadas que eles acharam algum defeito, aí a Termoloss envia para FM que fez 
as matrizes para consertar os erros, volta de novo, injeta de novo, manda para eles lá verem. Está ok, 
está liberada a coleção, é Nordeste, manda para cá. 
 
-------------------- 
 
Code: M: Escala de Produção {8-1} 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:11 [a nossa empresa é uma empresa ..]  (18:18)   (Super) 
Codes:  [M: Escala de Produção] 
Memos:  [ME - 12/03/2010 [2]] 
 
a nossa empresa é uma empresa que tem escalas, escala de produção, escala de venda e, por 
conseqüência, escala de compra, então isso permite que a gente vá direto nos fabricantes asiáticos, 
negocie com eles e traga produtos de lá pra cá a um custo inferior ao oferecido pelos fabricantes 
brasileiros, que são poucos, três 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:17 [Então, o elastano nós temos do..]  (26:26)   (Super) 
Codes:  [Dois fornecedores] [Elastano] [M: Escala de Produção] 
 
Então, o elastano nós temos dois fornecedores, o volume que a gente compra de elastano é 
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absurdamente grande, e a gente não se sente confortável de concentrar toda a nossa compra num 
único fornecedor. Então, uma medida estratégica a gente divide o nosso volume de compras, e nós 
temos dois fornecedores; um na Coréia, que é a empresa Hyosung, esse eu me sinto mais a vontade 
de te falar, porque é uma empresa que tem escritório aqui no Brasil e comercializa o produto dela 
aqui no Brasil, é muito conhecido. Então a Hyosung, ela tem a marca dela chamada Creola, é um dos 
nossos parceiros. E o outro é a Invista com a fábrica Lycra, nesse caso a Invista tem fábrica aqui em 
Paulinea. 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:20 [nós temos dois fabricantes de ..]  (30:30)   (Super) 
Codes:  [Anilina] [Dois fornecedores] [M: Escala de Produção] 
Memos:  [ME - 04/02/2010 [1]] 
 
nós temos dois fabricantes de anilina índiga, dois fornecedores de anilina índiga. Também adotamos 
a estratégia de dividir em razão da escala nossa ser muito grande, um fabricante é alemão, é a 
empresa Deinstein 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:36 [Então, vamos dizer assim, essa..]  (48:48)   (Super) 
Codes:  [M: Escala de Produção] 
 
Então, vamos dizer assim, essa vantagem da escala, essa vantagem econômica aí acaba 
beneficiando a gente nesses relacionamentos com fornecedores.  
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:76 [Eu acho que sim e vou fundamen..]  (116:116)   (Super) 
Codes:  [M: Escala de Produção] 
 
Eu acho que sim e vou fundamentar isso daí. Veja bem, nesse nosso negócio escala faz a diferença, 
então, como eu já falei aqui, mais de uma vez, né?! Escala faz a diferença e escala atrai preços mais 
competitivos e preços mais competitivos, na aquisição de matérias-primas e de serviços, é claro, vai 
melhorar, vai trazer uma competitividade melhor pro negócio. 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:78 [a gente tem que usar aquilo qu..]  (116:116)   (Super) 
Codes:  [M: Escala de Produção] 
 
a gente tem que usar aquilo que a gente naturalmente tem de força, que é a escala.  
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:94 [Então os nossos concorrentes, ..]  (48:48)   (Super) 
Codes:  [M: Escala de Produção] [Tamanho da empresa em relação aos concorrentes] 
 
Então os nossos concorrentes, normalmente produzem pelo menos duas vezes menos do que a 
gente. Os dois maiores concorrentes, nós produzimos mais do que duas vezes o que eles produzem, 
entendeu? E o terceiro maior concorrente, a [Têxtil1] produz três vezes o que ele produz.  
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:48 [a gente tem um bom número, a g..]  (190:190)   (Super) 
Codes:  [M: Escala de Produção] 
 
a gente tem um bom número, a gente compra bastante. Eu importo bastante da Ásia e a gente é uma 
empresa grande, uma empresa grande que tá chegando pra fazer volume, uma empresa séria, 
respeitosa e tudo mais 
-------------------- 
 
Code: M: Ganhos com a proximidade do fornecedor {5-1} 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:44 [Para ele é mais conveniente es..]  (85:85)   (Super) 
Codes:  [M: Ganhos com a proximidade do fornecedor] 
Memos:  [ME - 24/02/2010 [4]] 
 
Para ele é mais conveniente estar lá também, porque se ele não estivesse lá ele porque se ele não 
estivesse lá poderia perder a conta para alguém que aceitaria ir. A [Calçados1] tem um grande ganho 
fiscal com o fornecedor estando lá e um grande ganho logístico. 
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P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:45 [O preço nós temos benefício pe..]  (89:89)   (Super) 
Codes:  [M: Ganhos com a proximidade do fornecedor] 
 
O preço nós temos benefício pelo fato de ele estar lá. O preço do produto é assim:ele tem uma 
planilha de custos.Os nossos custos são todos feitos sempre olhando daonde se fatura. Tem custos 
diferentes, por exemplo, a mão de obra aqui no Sul é mais cara que no Nordeste, depende do tipo de 
equipamento. As planilhas de custos são todas feitas da unidade onde sai a nota fiscal. Os custos 
são locais. As tintas da Tonal, por exemplo, são mais baratas se produzidas em Sobral do que se 
produzidas em montando uma fábrica agora, mais moderna, mais sei lá o que. A mão de obra de lá é 
um pouco mais barata. Cada empresa situada no Estado do Ceará tem os custos locais, não podia 
ser diferente né? 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:10 [Compro tudo de um fornecedor c..]  (35:35)   (Super) 
Codes:  [M: Ganhos com a proximidade do fornecedor] 
 
Compro tudo de um fornecedor chamado Termoloss, que está localizado na cidade de Canindé, no 
Estado do Ceará, que foi lá para cima por uma solicitação nossa, e para ter uma situação de 
conseguir atender mais rápido, afinal de contas estamos falando de uma distância daqui até as 
fábricas no Ceará, em torno de 4600 km de distância, com estradas movimentadas, esburacadas, 
com um custo de frete alto, onde eu estava perdendo em agilidade na produção de sapatos. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:29 [Daí ele manda desse modelo esc..]  (99:99)   (Super) 
Codes:  [Lead time curto] [M: Ganhos com a proximidade do fornecedor] 
 
Daí ele manda desse modelo escolhido, uma quantidade de pares, que a partir do envio dele, eu 
tenho seis semanas para comprar todos os componentes, colocar na unidade de produção que vai 
fazer aquele modelo, e entregar o sapato pronto. Acontece que, em seis semanas, por exemplo, 
daqui para o Ceará eu já perco uma transportando, então por isso que os fornecedores lá em cima, 
no Estado do Ceará, para mim são importantíssimos. 
 
P17: Têxtil2Ent2.doc - 17:31 [Duas coisas. É assim, lá exist..]  (106:106)   (Super) 
Codes:  [Custo logístico] [Instalação de planta da empresa próxima aos fornecedores] [M: Ganhos 
com a proximidade do fornecedor] [M: Incentivos fiscais] 
Memos:  [ME - 23/06/2010 [8]] 
 
Duas coisas. É assim, lá existe a manutenção dos incentivos que nós temos aqui, é um pouco 
diferente, acho que até melhor, mesma coisa, porém, ela é atrativa por dois motivos, além do 
incentivo em si, ela tem mais três atributos super importantes, um deles é que agente pode comprar 
algodão de lá com diferimento de ICMS, o algodão que eu consumo lá, esse é 100% diferido e na 
hora que eu for revender eu tenho um rebate de ICMS, já o algodão que eu compro lá pra vir pra cá, 
pra processar aqui, eu posso fazer uma remessa pra industrialização aqui e faço uma por lá, então 
esse algodão que eu remeto pra cá eu posso... Agente tem um limite de toneladas por ano, que eu 
posso reverter esse algodão de lá pra cá e esse algodão vem diferido de ICMS. Por que diferir esse 
ICMS? Porque o incentivo fiscal do Estado do Ceará é calculado sobre a apuração do ICMS, de 
créditos menos débitos, então quanto menos créditos eu tiver, maior a base de calculo do ICMS pra 
apuração e aí aumenta o incentivo, então tudo que agente conseguir comprar assim sem ICMS é 
bom, é ótimo, na verdade, então ele tem um segundo atrativo, ter um incentivo fiscal bom claro, por 
estar lá eu acabo trazendo uma vantagem pra cá também, e o terceiro atributo é logística, frete, 
comprar matéria-prima aqui do lado com frete quase nada, comparado ao que tem aqui, e tem um 
quarto atributo, que é o frete do produto acabado, já que lá é mais próximo dos nossos dois principais 
mercados, São Paulo e Santa Catarina. 
-------------------- 
 
Code: M: Incentivos fiscais {18-5} 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:4 [Nordeste girar principalmente ..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] 
Memos:  [ME - 12/11/09] 
 
Nordeste girar principalmente pelo incentivo fiscal, certo? E naquela época a grande maioria do 
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algodão vinha do exterior 
 
P 4: Têxtil1Ent3.doc - 4:10 [Geralmente, são através da ent..]  (52:52)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [M: Relações isoladas] [Relações em conjunto] 
Memos:  [ME - 11/03/2010 [1]] [ME - 21/01/10 [13]] 
 
Geralmente, são através da entidades, Sinditêxtil e ABIT, conforme comentado anteriormente. 
Apenas quando se trata de renovação dos incentivos fiscais por conta da finalização do prazo ou de 
modernização/expansão a empresa atua de forma isolada, dentro da legislação existente. 
 
P 4: Têxtil1Ent3.doc - 4:11 [Eu acho que essa questão dos i..]  (56:56)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [M: Paridade competitiva] 
 
Eu acho que essa questão dos incentivos já teve mais importância, principalmente porque vários 
estados brasileiros oferecem condições semelhantes para empresas que se estabelecem lá. De 
qualquer maneira, não deixa de ser importante para as empresas. No caso da equalização da 
alíquota de ICMS (7%), isso teve um impacto maior, pois a indústria têxtil cearense como um todo 
passou a ter melhores condições de competir com as indústrias de outros estados no mercado 
interno. Com relação ao mercado internacional, acho que o governo poderia ter uma melhor atuação 
no sentido de estabelecer barreiras de entrada de produtos importados já confeccionados no 
mercado interno. 
 
P 4: Têxtil1Ent3.doc - 4:13 [Quais os objetivos da empresa ..]  (62:64)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [M: Obtenção de recursos financeir..] [Manutenção dos incentivos 
fiscais] 
Memos:  [ME - 21/01/10 [14]] 
 
Quais os objetivos da empresa ao estabelecer essas relações? 
 
Grasiela - Basicamente é ter sempre disponibilidade de crédito com taxas atrativas, para possibilitar 
nossas operações e investimentos com lastro financeiro e, no caso da SUDENE, para manter os 
incentivos relacionados ao imposto de renda. 
 
P 4: Têxtil1Ent3.doc - 4:22 [incentivos fiscais]  (48:48)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [Relações em conjunto] 
 
incentivos fiscais 
 
P 5: Calçados1Ent1.doc - 5:10 [O estadual ao nível de ICMS, o ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [Relações com Governo Estadual] 
 
O estadual a nível de ICMS, o que é que nós temos hoje; você vai encontrar nos relatórios, num mês 
nós pagamos 25% do ICMS gerado do líquido a pagar, financiamos 75% para pagar após 36 meses, 
e no final desses 36 meses nós pagamos 1% desses 75%. Então basicamente fazendo a conta aí se 
paga em torno de 26% do ICMS. 
 
P 5: Calçados1Ent1.doc - 5:13 [O outro fator é a localização ..]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [Relações com Governo Federal] 
 
O outro fator é a localização da região Nordeste, existe uma legislação federal onde permite que a 
empresa tenha uma redução também de 75% de imposto de renda (IRPJ). Então o imposto de renda 
é gerado e nós temos essa redução de 75%.Também há um outro projeto, e é via Sudene, aprovado 
pela receita federal, esse Laudo constitutivo é emitido pela Sudene. 
 
P11: Calçados2Ent3.doc - 11:2 [Então, quais são os incentivos..]  (10:10)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [M: Relações isoladas] [Relações com Governo Estadual] 
 
Então, quais são os incentivos fiscais que ela teve; até hoje ela é preponderantemente exportadora, 
então, ela tem um incentivo chamado PROAP, ele é gerido pelo Fundo de Desenvolvimento do 
Estado do Ceará, e como é esse incentivo: tudo o que a empresa exporta dentro de um mês, ela 
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recebe no mês subseqüente 11% do valor FOB dessas exportações, esse é o incentivo financeiro. 
Esses 11% do valor FOB da exportação volta para o giro, como capital de giro. 
 
 
P11: Calçados2Ent3.doc - 11:4 [Tem, aí vamos para uma segunda..]  (18:18)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [M: Relações isoladas] [Verticalização a jusante] 
Memos:  [ME - 22/03/2010 [3]] 
 
Tem, aí vamos para uma segunda etapa. Esse é o dos exportadores. Acontece que a [Calçados2] 
também, durante um tempo, e até voltou agora, a fazer mercado interno. Porque como exportadora 
ela começou a gerar muito crédito de ICMS, pois, você sabe que por lei federal, os exportadores, na 
hora que exportam, não tem ICMS da saída. Então, quando ele compra a matéria prima, ele se 
credita do ICMS da matéria prima que ele compra. Como a exportação é isenta, esse crédito fica 
parado. E aí tem uma lei federal, que é a lei Kandir que diz o seguinte: a União deve repassar para os 
estados esse ICMS para que o exportador possa pegar esse crédito e transferir para terceiros ou 
“Empresa ABC eu tenho esse crédito do ICMS. Você quer me comprar? Eu te vendo com deságio de 
10%, de 8%, e essa empresa compra, se credita, com o valor na da conta gráfica dela para 
compensar débito e crédito. Em contra-partida paga o exportador. Acontece que, o governo federal 
deixou de fazer isso, se fez, os estados não aplicaram, então as empresas começaram a ter créditos 
absurdos, e era dinheiro parado, porque na hora que ele paga a matéria prima, o ICMS está 
embutido. Então, era um dinheiro parado, os bancos chegaram a chamar de crédito podre. A empresa 
chegava com um balanço desse e apresentava isso ao banco, então, o banco dizia que aquilo era 
crédito podre. O governo não repassou, os estados não vão repassar. Muito bem, então a 
[Calçados2] decidiu ir para o mercado interno, eu vou girar. Foi quando ela comprou a rede de lojas 
Esposende, e começou a fazer mercado interno também. E aí vem um segundo incentivo, que 
também é financeiro, não é fiscal, que é o ICMS. Porque é que ele é financeiro? Porque o ICMS é 
pago pelo Fundo de Desenvolvimento Estadual. O Estado não deixa de receber o ICMS, aí a 
empresa depois de pagar ao FDI, esse ICMS com o mesmo prazo do PROAP, 60 meses depois, e se 
pagar em dia também, vai ter o rebate. Isso também vai variar de acordo com, o número de empregos 
gerados, a produção, tecnologia, o local de instalação; são todos os critérios que são considerados 
dentro dessa análise do percentual de rebate ou não. 
 
P11: Calçados2Ent3.doc - 11:5 [Então, por essa questão do PRO..]  (22:22)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] 
 
Então, por essa questão do PROPAP e do PROVIN, que é o mercado interno, o que é que o Estado 
faz também; toda a matéria prima que é exportada pela empresa beneficiária do FDI, o ICMS é 
diferido, ela não paga ICMS na entrada dessa matéria prima importada. Todo maquinário que ela 
importar e for para o ativo, para o imobilizado, ela também tem um diferimento de ICMS , desde que a 
máquina não tenha similar estadual, não é nem nacional. Se tiver similar estadual, é lógico que o 
Estado tem que beneficiar o produtor local, mas, se não tiver tem o diferimento. 
 
P11: Calçados2Ent3.doc - 11:9 [Fora isso, todas essas empresa..]  (26:26)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [Relações com Governo Federal] [SUDENE] 
 
Fora isso, todas essas empresas que estão se instalando aqui no Ceará, não só no Ceará, mas no 
Nordeste, eles têm um incentivo fiscal do governo federal, através da Sudene, que é uma isenção de 
65% de imposto de renda, sobre o lucro de produção própria.  
 
P17: Têxtil2Ent2.doc - 17:21 [mudança da estrutura tributári..]  (76:76)   (Super) 
Codes:  [Ações de entidades de classe] [M: Incentivos fiscais] [sinditêxtil] 
Memos:  [ME - 23/06/2010 [4]] 
 
a estrutura tributária mudou, o que acontecia, agente tinha que vender aqui na área interna ICMS 
17% e os clientes que vinham comprar que vinham de fora ICMS 7, a produção era em São Paulo e 
Santa Catarina, então isso aí gerava uma distorção, o pleito da industria de têxtil, foi lutar junto a 
SEFAZ e o Governo do Estado, pra rever essa tarifa. Então além de ser revista, foi alterado em outro 
aspecto, o ICMS local passou a ser 7% pra ficar igual ao de lá, deixou de ser 17%, só que 
dependendo de alguns negócios você pode faturar a 17% e também ele criou a figura da Substituição 
Tributária, onde a maioria que compra o fio a 7%, já vende a malha ou o tecido, já vende com o ICMS 
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substituído, ou seja daí pra frente a cadeia não recolhe mais nada. 
 
P17: Têxtil2Ent2.doc - 17:31 [Duas coisas. É assim, lá exist..]  (106:106)   (Super) 
Codes:  [Custo logístico] [Instalação de planta da empresa próxima aos fornecedores]  
[M: Ganhos com a proximidade do fornecedor] [M: Incentivos fiscais] 
Memos:  [ME - 23/06/2010 [8]] 
 
Duas coisas. É assim, lá existe a manutenção dos incentivos que nós temos aqui, é um pouco 
diferente, acho que até melhor, mesma coisa, porém, ela é atrativa por dois motivos, além do 
incentivo em si, ela tem mais três atributos super importantes, um deles é que agente pode comprar 
algodão de lá com diferimento de ICMS, o algodão que eu consumo lá, esse é 100% diferido e na 
hora que eu for revender eu tenho um rebate de ICMS, já o algodão que eu compro lá pra vir pra cá, 
pra processar aqui, eu posso fazer uma remessa pra industrialização aqui e faço uma por lá, então 
esse algodão que eu remeto pra cá eu posso... Agente tem um limite de toneladas por ano, que eu 
posso reverter esse algodão de lá pra cá e esse algodão vem diferido de ICMS. Por que diferir esse 
ICMS? Porque o incentivo fiscal do Estado do Ceará é calculado sobre a apuração do ICMS, de 
créditos menos débitos, então quanto menos créditos eu tiver, maior a base de calculo do ICMS pra 
apuração e aí aumenta o incentivo, então tudo que agente conseguir comprar assim sem ICMS é 
bom, é ótimo, na verdade, então ele tem um segundo atrativo, ter um incentivo fiscal bom claro, por 
estar lá eu acabo trazendo uma vantagem pra cá também, e o terceiro atributo é logística, frete, 
comprar matéria-prima aqui do lado com frete quase nada, comparado ao que tem aqui, e tem um 
quarto atributo, que é o frete do produto acabado, já que lá é mais próximo dos nossos dois principais 
mercados, São Paulo e Santa Catarina. 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:2 [FDI, que ele é concedido de fo..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] 
 
FDI, que ele é concedido de forma especial para o setor têxtil que hoje ele tá sendo feito é...sendo 
feito de forma assim periódica, né? Essas formas especiais, então cada empresa do setor têxtil tem a 
sua... , tem o seu benefício específico de cada empresa. Mas para o setor têxtil como um todo é...o 
governo  “tá“ dando incentivos periódicos, renovando ele a cada seis meses, por exemplo, a empresa 
que não tem nenhum problema com o estado, do setor têxtil, que não tenha dívidas com o estado, 
alto de inflação, ele difere oitenta e oito por cento do imposto que ela tem a pagar...(entrevistador 
interrompe) 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:3 [É ICMS, e esses oitenta e oito..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] 
 
É ICMS, e esses oitenta e oito por cento ela só paga um por cento com três anos. 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:5 [É, onde ele se enquadrou, se e..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] 
 
É, onde ele se enquadrou, se ele está aqui em Fortaleza [ruído], ou no interior do estado, ou em Mato 
Grosso, quanto mais “pro” interior do estado...é aquilo que você...existe uma série de fatores que 
compõe esse cálculo, né? Agora, em determinadas soluções a empresa obtém esses oitenta e oito 
por cento, que no primeiro ano foi pra um ano, ele renovou “pra” seis meses e agora de novo “pra” 
seis meses, agora em...por volta de agosto por ai, talvez fecha por dois anos, essa modalidade. 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:7 [Temos projeto com a SUDENE, já..]  (38:38)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [Relações com Governo Federal] 
 
Temos projeto com a SUDENE, já encerrou em 2009 né, a empresa está renovando a isenção até 
2009. A partir de agora 2010, agente está pleiteando a redução que é de setenta e cinco por cento. 
[Entrevistador interrompe] 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:10 [Em Mato Grosso atualmente empr..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [Instalação de planta da empresa próxima aos fornecedores] [M: Incentivos fiscais] [Relações 
com Governo Estadual] 
Memos:  [ME - 23/06/2010 [8]] 
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Em Mato Grosso atualmente empresa teve um incentivo considerável “pra” ser atraída “pra” lá, o 
Estado de Mato Grosso concedeu  o deferimento de ICMS na compra dentro do Estado de Mato 
Grosso, a [TÊXTIL2] lá, adquirir algodão dentro do Estado de Mato Grosso sem venda de ICMS, 
nessa fase pré-operacional, que é o momento em que a [TÊXTIL2] se encontra atualmente, que 
vai...que inicia as operações  por volta de Julho, agosto desse ano, nessa fase, ela permite que esse 
algodão seja industrializado aqui no Ceará né..., e na saída do fio aliás, é produzido de algodão, o 
estado difere 100% do ICMS. 
-------------------- 
 
Code: M: Informações sobre tendências do mercado {8-1} 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:67 [Sim, ele sempre pergunta: você..]  (159:159)   (Super) 
Codes:  [M: Informações sobre tendências do mercado] [previsão de produção] 
Memos:  [ME - 18/11/09 [4]] 
 
Sim, ele sempre pergunta: vocês já pararam a fábrica esse ano? Vocês tão trabalhando 100%? Como 
tá o mercado de tecido? Como tá a inadimplência? São informações que você não tem como fugir, 
não tem como dizer que não, por exemplo. Obviamente você vai acabar apontando pra eles que é 
importante essa informação que você dá pra eles, e ai um intercâmbio de informação, certo? Que é 
importante a informação que ele dá pra mim também. 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:104 [informação de... mais que nada ..]  (155:155)   (Super) 
Codes:  [M: Informações sobre tendências do mercado] [Tipos de  informações trocadas] 
 
informação de...  mais que nada mercado certo, de preço, tendência. Qual a tendência? Hoje qual a 
tendência? Você está hoje é no último semestre do ano 2009 você pensa quanto tenho de estoque no 
mundo 6 meses, quais são as perspectivas de plantio no mundo, cento e dez milhões de fardos. 
Quanto consumo? 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:106 [Informação de... mais que nada..]  (155:155)   (Super) 
Codes:  [M: Informações sobre tendências do mercado] 
 
Informação de...  mais que nada mercado certo, de preço, tendência. Qual a tendência? Hoje qual a 
tendência? Você tá hoje é no último semestre do ano 2009 você pensa quanto tenho de estoque no 
mundo 6 meses, quais são as perspectivas de plantio no mundo, cento e dez milhões de fardos. 
Quanto consumo? 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:57 [O que é esse relacionamento? T..]  (208:208)   (Super) 
Codes:  [Características do produto] [M: Informações sobre tendências do mercado] [P: Visitas] [Tipos 
de informações trocadas] 
 
O que é esse relacionamento? Troca de informações diárias, semanal, bate-papos, conversas de 
como é que tão mercado, como é que não tá, o que é que está acontecendo, o seu preço, o seu 
produto tá bom ou não está. E vou visitar, vou lá, janto com eles, sento com eles. Vem pra cá, a gente 
senta juntos ele vai na casa do Ivan, pra passar um final de semana juntos. Começar a amarrar um 
relacionamento. “Opa, de verdade a [TÊXTIL2] eu não vou deixar na mão, eu vou vender pra eles...”   
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:59 [Surge com a minha necessidade ..]  (224:224)   (Super) 
Codes:  [Importância da informação para o negócio] [Importância da informação para o 
relacionamento] [M: Informações sobre  tendências do mercado] [Tipos de informações trocadas] 
 
Surge com a minha necessidade de informação. Se o produto continua forte no mercado? Que 
mercado? Só no Brasil? Em que outro mercado esse produto tá forte? Porque de repente ele tá 
vendendo só pro Brasil e quando eu olho ele tá vendendo só pra mim. Opa, será que eu me tornei tão 
forte ou será que eu sou a última a sair desse produto, entendeu? Eu to sendo atrasada e vou ser a 
última? Então, a gente não pode perder esse timer. E a gente não vai perder se você informar tanto 
aqui como com todo mundo, quanto com eles, com as informações dele, dos concorrentes dele, dos 
preços, do que ele enxerga de preços, do que ele comenta de qualidade dos outros, do que ele 
comenta do país dele, como é que está o país dele, está forte, fraco, a moeda dele está forte, não 
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está, o mercado interno está mais forte, está mais fraco, se o mercado dele, de repente ficar mais 
forte, ele pode olhar e falar assim: “Oh, eu não vou mais exportar pra vocês porque aqui dentro está 
bombando e eu vou vender aqui porque eu ganho mais.” Então, essas informações a gente precisa 
ter, assim, muito rapidamente. Essa troca de informação é muito necessária. Só isso. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:60 [Não. Semanalmente, às vezes, d..]  (226:226)   (Super) 
Codes:  [Frequência da troca de informações] [Importância da informação para o negócio] 
[M: Informações sobre tendências do mercado] [Tipos de informações trocadas] 
 
Não. Semanalmente, às vezes, diariamente, via chat, via telefone, skype, e-mail é o tempo todo. Às 
vezes à noite to num jantar com eles lá, aqui é de manhã, eles começando o dia e eu finalizando o 
meu dia. E a gente conversa pra saber o que foi o que é que tá pegando, como é que tá questão do 
algodão na Índia. “Olha, tá faltando algodão na Índia. Por quê? Porque esse momento é um momento 
que não chove na Índia. A perda lá vai ser grande, de 15%. “Opa, será que essa perda vai causar 
algum dano aqui no Brasil?” Opa, vamos ficar atentos a isso. E você só consegue se informando. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:65 [Então, o que mais acontece é n..]  (248:248)   (Super) 
Codes:  [M: Informações sobre tendências do mercado] [Necessidade de ter informações gerais sobre 
o mercado] 
 
Então, o que mais acontece é não só ter informação desses três ou quatro você fica fechado ali se 
eles se conversarem e falarem: “Vamos falar pra ela que custa tanto.” Pronto. Vai ser só aquilo que 
você morre pro resto. Então, não pode. Você precisa ouvir de todo mundo, de o mundo todo. 
 
P20: ForTexEnt1.doc - 20:37 [Mais é informação de mercado, ..]  (239:239)   (Super) 
Codes:  [Intermediários possuem muita informação] [M: Informações sobre tendências do mercado] 
[Tipos de informações trocadas] [Valor da informação] 
 
Mais é informação de mercado, de preço que eles estão praticando, se eles estão comprando ou não, 
qual o interesse que eles têm, tipo de algodão que estão comprando. Nós fazemos algumas visitas 
periódicas aos nossos clientes, nessas visitas agente procura ver quais aspectos que são importantes 
para eles em termos de qualidade, quais os tipos de algodão que eles demandam, detalhes assim, 
operacionais. Os corretores são extremamente importantes na informação, porque como eles estão 
intermediando todos os negócios que estão acontecendo, eles têm muita informação, ou seja, quem 
está comprando, que preço está pagando, enfim, o corretor é uma fonte valiosíssima de informação 
para nós. 
 
-------------------- 
 
Code: M: Inovação de produto {18-3} 
 
P 4: Têxtil1Ent3.doc - 4:15 [A empresa acredita no potencia..]  (72:72)   (Super) 
Codes:  [Desenvolvimento de produtos] [Direcionamento da moda] [Estratégias de marketing]  
[M: Inovação de produto] 
 
A empresa acredita no potencial do setor e tem buscado avaliar oportunidades que surgem tanto no 
Brasil como no mundo. Por exemplo, fala-se muito na possibilidade de empresas fecharem suas 
portas no Brasil. De repente, se isso ocorrer, pode ser que a [Têxtil1] decida focar no nicho de 
mercado hoje atendido por outras empresas...Uma coisa que a empresa tem feito é focar mais na 
questão das necessidades do mercado e em estratégias ligadas ao marketing. Hoje estamos 
investindo muito no desenvolvimento de produtos e na forma como apresentamos os mesmos aos 
clientes. O setor hoje busca produtos diferenciados. A [Têxtil1] atua forte na assistência técnica ao 
cliente, como também no direcionamento da moda com a utilização dos seus produtos. 
 
 
P 4: Têxtil1Ent3.doc - 4:18 [Do ponto de vista interno, ach..]  (80:80)   (Super) 
Codes:  [Desenvolvimento de produtos] [Estratégias de marketing] [M: Inovação de produto] 
 
Do ponto de vista interno, acho que a capacidade que estamos criando no desenvolvimento de 
produtos tem sido fundamental para a obtenção de vantagem competitiva frente aos concorrentes, 
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assim como nossa capacidade de marketing. Criamos mostruários de peças confeccionadas com o 
uso de nossos tecidos e apresentamos aos clientes, ou seja, estamos desenvolvendo idéias para os 
nossos clientes aplicarem os nossos produtos. 
 
P 5: Calçados1Ent1.doc - 5:35 [O que está influenciando esse ..]  (113:113)   (Super) 
Codes:  [M: Inovação de produto] 
 
O que está influenciando esse ano pra nós é esse fato que eu te contei, um outro lançamento muito 
que a empresa fez que o nome do calçado é “Zacsy”, um calçado feminino, que foi muito bem 
projetado e em consequência aceito pelo mercado e que foi o cargo chefe esse ano na produção. 
 
P 5: Calçados1Ent1.doc - 5:36 [Aspecto interno: trabalho é a ..]  (117:117)   (Super) 
Codes:  [M: Inovação de produto] 
 
Aspecto interno: trabalho é a primeira bandeira interna que se têm, e dentro dos nossos valores nós 
temos a competividade, inovação, e como se trabalha com um produto de moda, a inovação é muito 
importante. Muito importante á exemplo desse produto chamado “Zacsy”. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:56 [Você falou que existem situaçõ..]  (220:221)   (Super) 
Codes:  [Importância da inovação] [M: Inovação de produto] 
 
Você falou que existem situações em que você vai desenvolver um fornecedor e pode ter o caso de 
você ter que desenvolver um novo produto junto com aquele fornecedor, isso acontece também nos 
metálicos? 
Renan: Claro. Nós trabalhamos muito com a questão de inovação, muitos materiais que a gente lança 
são produtos novos. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:68 [Até porque a gente tem que faz..]  (222:222)   (Super) 
Codes:  [M: Inovação de produto] 
 
Até porque a gente tem que fazer produtos que são diferenciados, senão é muito fácil a cópia. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:27 [Esse é um de nossos diferencia..]  (99:99)   (Super) 
Codes:  [Desenvolvimento de produtos] [M: Inovação de produto] 
 
Esse é um de nossos diferenciais hoje, porque o cliente pode vir para cá, ele vem com uma idéia na 
cabeça, até o final do dia ele tem que ter o protótipo da idéia que ele tem na cabeça. A partir daquele 
protótipo ali, começa a negociação de exatamente como o sapato deve ficar, o que o cliente imagina. 
Então ele faz alterações, e em cima disso ele cria. Até que chega o momento em que ele aprova o 
sapato. A partir do momento que eu tenho o sapato então, aprovado, com etiqueta assinada pelo 
cliente, nesse momento esse sapato já tem seu custo negociado, eu tenho a ficha técnica dele 
elaborada, o consumo, os tipos de itens que vão compor o sapato mais os fornecedores da onde eu 
vou me suprir. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:75 [Isso acontece muito no couro, ..]  (392:392)   (Super) 
Codes:  [Desenvolvimento de materiais] [M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos] [M: 
Inovação de produto] 
 
Isso acontece muito no couro, por exemplo, o curtume pode estar desenvolvendo um artigo, um tipo 
de pele, e ele vai apresentar isso lá no meu cliente. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:77 [Então, esse processo de criaçã..]  (397:397)   (Super) 
Codes:  [Importância da inovação] [M: Desenvolvimento conjunto de materiais e produtos]  
[M: Inovação de produto] [Participação do fornecedor no desenvolvimento de produtos] 
Memos:  [ME - 25/03/2010 [1]] 
 
Então, esse processo de criação não depende só do [Calçados2], ele se estende também para os 
fornecedores. O fornecedor, a hora que ele inventou uma coisa nova, ele tem que vir correndo aqui 
para dentro para a gente poder montar, nós fazermos o sapato e apresentar para o cliente. Então, 
esse é um diferencial, e o [Calçados2] está trabalhando forte, eu não diria [Calçados2], todas as 
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empresas que estão hoje no segmento de exportação no Brasil, elas estão tendo que fazer esse 
movimento de criação para poder acompanhar. As empresas que não fizeram isso estão fadadas a 
fechar. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:79 [É. Isso tirou a gente daquela ..]  (288:288)   (Super) 
Codes:  [M: Inovação de produto] [Produtos diferenciados] 
Memos:  [ME - 23/06/2010] 
 
É. Isso tirou a gente daquela linha de commodities apenas, bem que a gente tá comercializando 
também commodities, mas em maior volume, em uma escala maior. Isso de fato foi uma vantagem 
competitiva. Tá sendo uma vantagem pra gente 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:81 [variedade de fios que ela... t..]  (287:287)   (Super) 
Codes:  [M: Inovação de produto] [Produtos diferenciados] 
 
 variedade de fios que ela... trabalhava com pouca variedade... hoje mais de 80, né? 
 
P17: Têxtil2Ent2.doc - 17:3 [Na realidade, hoje é só cru. M..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [M: Inovação de produto] [Produtos fabricados e vendidos] [Verticalização a jusante] 
Memos:  [ME - 23/06/2010 [2]] 
 
Na realidade, hoje é só cru. Mas a gente tá com um investimento já em andamento pra fazer os 
tingimentos. Principalmente fios de maior valor agregado. E aí esse investimento deve estar concluído 
agora em abril. Acho que em abril a gente já começa a operar dessa forma, tanto tingir fibra quanto 
tingir fio 
 
P17: Têxtil2Ent2.doc - 17:39 [Por isso que agente já criou m..]  (130:130)   (Super) 
Codes:  [Desenvolvimento de produtos] [M: Inovação de produto] 
 
Por isso que agente já criou mais de cem produtos, a soma de alguns deles tenha um volume bem 
interessante pra gente ir migrando a da produção fábrica pra esses produtos. É lógico que não se 
consegue fazer isso do dia para a noite. O que agente conseguir crescer nesse mercado, as nossas 
estratégias estarão voltadas para isso, as metas comercias para todos os representantes é diminuir 
os fios de commodity e ir pros de fantasia, fashion por conta disso. 
 
P17: Têxtil2Ent2.doc - 17:40 [Então assim, agente está prese..]  (132:132)   (Super) 
Codes:  [Desenvolvimento de produtos] [M: Inovação de produto] 
Memos:  [ME - 23/06/2010 [9]] 
 
Então assim, agente está presente todo mês nos principais clientes eu e ela, nossos representantes 
são locais dessas regiões, sempre geram demanda e a nossa preocupação é qual o preço desse fio e 
qual o volume, para agente fazer uma conta se dá margem. Pra pedir duas toneladas de fio, antes 
pra agente não interessava muito, você sabe que isso aí a fábrica deixar de fazer duzentas toneladas 
de uma vez só pra fazer duas, não, eu não vou, hoje agente já tá nessa porque dessas duas 
toneladas uma hora pode virar cinco daqui a pouco pode ser dez e aí agente tá se aprimorando nisso. 
Ao longo dos anos ouvindo, estamos investindo em alguns produtos e investindo em novos. 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:18 [Mas a [TÊXTIL2] ela, ela...como ela ..]  (82:82)   (Super) 
Codes:  [M: Inovação de produto] [Produtos diferenciados] 
 
Mas a [TÊXTIL2] ela, ela...como ela “tá” produzindo, produtos diferenciados, no caso “pra” moda, 
outras “pra”...então ela “tá” saindo um pouco dessa, dessa concorrência, então o...fica difícil avaliar 
quem são os seus concorrentes. Por quê? Porque como ela “tá” inovando nessa criação de novos 
produtos, ela “tá” saindo, buscando sair e vai concorrendo com empresas que estão mais para o Sul, 
né? 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:4 [Têm alguns diferenciados, nós ..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [M: Inovação de produto] [Mudança de posicionamento] [Produtos diferenciados] 
 
Têm alguns diferenciados, nós usamos algodão com cotton, eu te falei que a gente começou em 80, 
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com a fiação de algodão, e a fazer alguma coisa de algodão com poliéster. Mas todas essas outras 
fibras a gente agregou ao nosso processo nos últimos 3 anos. Com exceção de poliéster e algodão, 
nós adicionamos essas outras fibras nos últimos 3 anos, inclusive viscose.  
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:36 [Eu acho que o que hoje a [TÊXTIL2] t..]  (102:102)   (Super) 
Codes:  [Diversas linhas diferentes de produtos] [M: Inovação de produto] [Produtos diferenciados] 
 
Eu acho que o que hoje a [TÊXTIL2] tem de competitiva é essa gama de produtos que formam esse 
mix, que eu acho que ninguém tem no Brasil e ninguém tem na América Latina. Você pode fazer tudo 
que a [TÊXTIL2] faz, pode, só que traz de fora, aqui na indústria nacional você não consegue uma 
empresa que tenha em volume, em diversidade o mix de produtos que a [TÊXTIL2] tem. 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:38 [É, tem que estar inovando e se..]  (106:106)   (Super) 
Codes:  [first mover] [M: Inovação de produto] 
 
É, tem que estar inovando e sempre chegando pro cliente de forma diferente, oferecer coisa nova pra 
quem oferece sempre a mesma coisa, quando você chega com coisa nova pro cliente, você está 
oferecendo a oportunidade pra ele de fazer coisa nova, você tá querendo mexer no negócio do seu 
cliente. É diferente agente vê, é bom ter um fornecedor que tá sempre trazendo coisa nova pra gente 
mostrando que tem cores diferentes. 
-------------------- 
 
Code: M: Investimentos específicos dos fornecedores {14-1} 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:62 [esse sistema de armazenagem e ..]  (88:88)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
esse sistema de armazenagem e abastecimento lá na unidade industrial é do fornecedor; são eles 
que vão lá montam esse sistema de armazenagem e a partir daí eles deixam isso lá em comodato pra 
[Têxtil1] se utiliza 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:12 [ntão a [Calçados1] tem os dois pi..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
ntão a [Calçados1] tem os dois pigmentos que são super complementares e tem em Sobral uma 
parceria também com uma empresa que ela é de Franca, em São Paulo, e se instalou em Sobral pra 
fazer tintas. Hoje nosso sapato é todo injetado e depois ele é pintado. A pintura dá um acabamento 
no nosso sapato e realça muito a parte do design do produto. Esse produtor está instalado lá, ele faz 
100% das nossas tintas. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:19 [Nós incentivamos para comprar ..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Instalação de plantas dos fornecedores nas proximidades da  empresa] [M: Investimentos 
específicos dos fornecedores] 
 
Nós incentivamos para comprar dentro do Estado do Ceará, tem uma gráfica daqui do Rio Grande do 
Sul que montou uma filial primeiro em Aquiraz, depois em São Gonçalo do Amarante e aí a 
[Calçados1] fez uma proposta para ela se instalar também em Sobral, eles instalaram uma gráfica em 
Sobral. Essa gráfica de Sobral produz basicamente para nós. Algumas são exclusivas nossas, outras 
não. Exclusivos para nós são os que eu falei, a gráfica de Sobral, a Tonal de Sobral que é tintas e a 
Beplast de Sobral, que é de pigmentos. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:39 [Normalmente essa situação é o ..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
Normalmente essa situação é o fornecedor que faz quando ele visa a possibilidade dele, fazendo um 
investimento, ampliar a capacidade dele enfrentar o mercado, não só para [Calçados1], com mais 
competitividade. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:43 [Agora o fornecedor enxerga iss..]  (77:77)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
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Agora o fornecedor enxerga isso, e se eu não tiver lá...ele enxerga o risco que ele tem. Agora, qual é 
o risco de uma [Calçados1] sair de Sobral? Muito difícil. O governo do Estado do Ceará dificilmente 
vai deixar sair 25 mil empregos e o fornecedor enxerga isso. 
 
P 7: Calçados1Ent3.doc - 7:23 [Sim, principalmente a TNT quan..]  (109:109)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
Sim, principalmente a TNT quando começou a trabalhar no Nordeste, era muito pequenininha. Foi 
uma parceria, pois a [Calçados1] levou a que eles abrissem no Nordeste. Então hoje se a Mercúrio 
tem uma filial boa em Fortaleza,na Bahia, mesmo não sendo parte nossa, nós fomos o grande 
incentivador deles. Hoje as filiais da TNT e da Cometa em Sobral estão dentro da [Calçados1]. Nós 
incentivamos que fornecedores nossos utilizem a TNT e por isso eles já abriram na entrada de Sobral 
uma pequena filial só para descarregar o material deles. A Cometa também, dentro da [Calçados1], a 
Mak também. Tem um espaço físico alocado para eles, com funcionários, com micros, com 
telefonia...dentro da [Calçados1], no prédio da [Calçados1]. 
 
P 9: Calçados1Ent5.doc - 9:1 [A Beplast veio para o Ceará co..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
A Beplast veio para o Ceará com o objetivo de atender à [Calçados1], pois agente já atendia lá no 
Sul. 
 
P 9: Calçados1Ent5.doc - 9:16 [Pelo que eu entendi, a Beplast..]  (165:167)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
Pelo que eu entendi, a Beplast implantou essa fábrica aqui especificamente para atender a 
[Calçados1]. O investimento foi todo próprio, a [Calçados1] não entrou com nada? 
 
Martins: Não. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:49 [Com o tempo, e bastante saliva..]  (200:200)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
Com o tempo, e bastante saliva, a gente conseguiu ir convencendo esses fornecedores a começar a 
se movimentar para lá. No caso do operador logístico, foi isso aí que aconteceu. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:51 [Então, com isso, eu comecei a ..]  (200:200)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
Memos:  [ME - 24/03/2010 [4]] 
 
Então, com isso, eu comecei a pedir para essa empresa, chamada Trans-continental, para ver se eles 
conseguiam além do ponto de apoio que eles nos davam aqui, eles passarem a atender lá no Estado. 
Assim fizeram, e hoje tenho certeza que [Calçados2] deve ser uma das grandes contas deles lá no 
Ceará, mas eles estão extremamente contentes com o mercado como um todo, porque tem muita 
oportunidade, muita possibilidade lá. Então, eles me atendem, se não for 95%, é bem próximo disso. 
Eles coletam a mercadoria aqui... 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:52 [Mas eles montaram um CD lá em ..]  (222:224)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
Mas eles montaram um CD lá em Fortaleza? 
 
Daniel: Sim, eles estão...vocês chamam lá de anel rodoviário, anel viário, que a 222... 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:60 [Hoje, eu te diria assim, que e..]  (292:292)   (Super) 
Codes:  [Confiança] [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
Hoje, eu te diria assim, que está num processo bem ao contrário, o fornecedor, na ânsia, na vontade 
de procurar firmar parceria, ele faz o investimento, a partir do momento que ele acredita, que ele 
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confia, ele faz o investimento para garantir continuidade comercial com a [Calçados2].  
 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:65 [De certa forma, com o teu pres..]  (326:328)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
De certa forma, com o teu prestador de serviços logísticos, também aconteceu uma coisa 
semelhante? 
 
Daniel: A mesma coisa. Só que daí o investimento é bem menor, quando nós falamos numa 
cartonagem, nós falamos aí em, não deve ter faltado muito para dois milhões de reais de 
investimento. O operador logístico alugou um galpão, e botou um carro pequeno, e botou uma 
carreta, assim ele começou. Daí um funcionário coordenava, então o investimento dele era..., a 
carreta ele já tinha aqui, só mandou lá para cima, creio que o carro também, mas, ele pôde esperar 
por um tempo, até começar a girar. Mas, foi exatamente assim, exatamente a mesma coisa. 
 
P13: Calçados2Ent4.doc - 13:12 [o principal atrativo para vir...]  (111:113)   (Super) 
Codes:  [M: Investimentos específicos dos fornecedores] 
 
o principal atrativo para vir.... 
 
Pedro: Foi o [Calçados2], devido às unidades que têm no Ceará hoje aqui em cima que são três. 
-------------------- 
 
 
Code: M: Paridade competitiva {8-1} 
 
P 4: Têxtil1Ent3.doc - 4:11 [Eu acho que essa questão dos i..]  (56:56)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [M: Paridade competitiva] 
 
Eu acho que essa questão dos incentivos já teve mais importância, principalmente porque vários 
estados brasileiros oferecem condições semelhantes para empresas que se estabelecem lá. De 
qualquer maneira, não deixa de ser importante para as empresas. No caso da equalização da 
alíquota de ICMS (7%), isso teve um impacto maior, pois a indústria têxtil cearense como um todo 
passou a ter melhores condições de competir com as indústrias de outros estados no mercado 
interno. Com relação ao mercado internacional, acho que o governo poderia ter uma melhor atuação 
no sentido de estabelecer barreiras de entrada de produtos importados já confeccionados no 
mercado interno. 
 
P 4: Têxtil1Ent3.doc - 4:14 [Então, eu não vejo que essas r..]  (68:68)   (Super) 
Codes:  [M: Paridade competitiva] 
Memos:  [ME - 21/01/10 [15]] 
 
Então, eu não vejo que essas relações com os bancos trazem nem vantagem nem desvantagem 
competitiva, considerando o mercado interno, por que todos têm acesso, desde de que tenham 
garantias e credibilidade. 
 
P 5: Calçados1Ent1.doc - 5:22 [Deixa eu lhe explicar uma outr..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [Carga tributária] [M: Paridade competitiva] [M: Vantagem em relação a empresas que não 
estão no Nordeste] 
 
Deixa eu lhe explicar uma outra situação que é a seguinte: hoje é um diferencial com pólos 
calçadistas de outras regiões que não seja o Nordeste. Se tiver em Pernambuco ou na Bahia, a 
situação é basicamente a mesma, mas se não tiver no Nordeste, existe uma diferença de 
competitividade sobre esse assunto. O que a gente pode relacionar é uma idéia assim, a vinte anos 
atrás, a nossa (Brasil) tributação de violação ao PIB é menor do que hoje. Tem dois comparativos pra 
fazer com relação á essa idéia: primeiro lugar, hoje com hoje, a situação do pólo Nordeste é diferente 
da situação do pólo São Paulo e pólo Rio Grande do Sul. Segundo lugar, hoje com vinte anos atrás, 
não é diferencial porque o que a tributação cresceu perante o PIB, praticamente ela se equivale aos 
benefícios que nós temos hoje. 
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P 5: Calçados1Ent1.doc - 5:23 [pra competição fora do país nó..]  (77:77)   (Super) 
Codes:  [M: Paridade competitiva] 
Memos:  [ME - 22/02/2010 [2]] 
 
pra competição fora do país nós daqui não ajudamos muito, seria pior se não tivesse, é exatamente 
esse relacionamento que eu queria fazer. 
 
P10: Calçados2Ent2.doc - 10:7 [Para o mercado interno não há ..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [M: Paridade competitiva] 
 
Para o mercado interno não há diferencial porque todos os clientes teriam acesso.  
 
P10: Calçados2Ent2.doc - 10:9 [Os chineses, de certa forma, f..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [M: Paridade competitiva] 
Memos:  [ME - 22/03/2010 [1]] 
 
Os chineses, de certa forma, fazem um calçado de valor agregado menor do que o nosso, mas 
sempre é uma sombra não é, cada vez mais eles vêem outros mercados de produção, tem a 
República Dominicana, tem a África, Vietnã, uma série de mercados que produz calçados e que hoje 
competem com a gente e têm mão de obra e incentivos lá do país deles para manufatura. Então se 
nós não estivermos localizados, apoiados por um programa de incentivo, seja ele no Nordeste, hoje 
nós teremos uma dificuldade enorme de competir no mercado. 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:16 [Seria aí...o incentivo ele, el..]  (75:76)   (Super) 
Codes:  [M: Paridade competitiva] 
Memos:  [ME - 24/06/2010 [1]] 
 
Seria aí...o incentivo ele, ele te garante uma, de certa forma uma... Uma paridade.  
[T 14:58] Júnior - É exatamente. Tende pelo menos à isso né. 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:20 [Os incentivos, de certa forma,..]  (65:66)   (Super) 
Codes:  [M: Paridade competitiva] 
 
Os incentivos, de certa forma, mais ou menos igualam as condições...de competitividade... [Junior 
interrompe] 
[T 13:26] Junior - É, eles tendem, né eles tendem 
-------------------- 
 
Code: M: Poucos fornecedores por item {10-1} 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:13 [a gente procura comprar sempre..]  (22:22)   (Super) 
Codes:  [Filamentos de Poliéster] [Fornecedor exclusivo] [M: Poucos fornecedores por item]  
[M: Quantidade média de fornecedores por item] 
 
a gente procura comprar sempre de um único fornecedor, não fica trocando de fornecedor a todo 
momento. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:37 [Nossos fornecedores são exclus..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [Fornecedor exclusivo] [M: Poucos fornecedores por item] 
 
Nossos fornecedores são exclusivos e você vê que são fornecedores que a nossa conta também é 
importantíssima para ele, às vezes trabalham com uma margem de lucro pequenas, nós damos para 
eles uma baita segurança, pagamos antecipado, à vista, todo o volume tá com eles, damos previsão 
de produção para eles. Nós trabalhamos com uma relação bem clara. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:54 [A [Calçados1] não tem muitos forn..]  (113:113)   (Super) 
Codes:  [M: Poucos fornecedores por item] 
 
A [Calçados1] não tem muitos fornecedores, pra cada tipo de material existe uma seleção de 
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fornecedores, porque ficaria muito improdutivo se nós fossemos pegar por exemplo, um material de 
“fulano”, outro de “beltrano” e outro de “sicrano”. Não, a [Calçados1] tem dois fornecedores. O 
pessoal que desenvolve fornecedor (PDQM) já sabe mais ou menos: “Esse aqui tá mais no perfil 
desse fornecedor do que daquele”. A [Calçados1] quase não desenvolve de fornecedores, a 
[Calçados1] desenvolve sim um monte de itens novos dentro daqueles fornecedores habituais. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:3 [Dentre esses principais nós te..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [Fornecedor exclusivo] [Fornecedores localizados no Ceará] [M: Poucos fornecedores por 
item] [pigmentos] [Produto ou Serviço fornecido] [tintas] 
 
Dentre esses principais nós temos também os pigmentos, pois o PVC para dar cor nós precisamos 
dos pigmentos. Também temos o fornecedor que a matriz deles é em São Leopoldo e ele está 
também do lado da fábrica em Sobral. É a Beplast, que também tem fábrica na Bahia para atender à 
Azaléia. Depois por volume, tem um tecido que eu não sei se tu conhece que é chamado de 
coverline, é um tecido sintético que é feito também de PVC. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:22 [a fábrica adota uma política d..]  (79:79)   (Super) 
Codes:  [M: Poucos fornecedores por item] [Parceria com fornecedores] 
 
a fábrica adota uma política de parcerias com os fornecedores, até porque se entende que, cada 
fornecedor novo é uma situação nova de atendimento. Pode ser uma solução nova, mas até existir 
esse entendimento do que a [Calçados2] precisa, de como ele precisa, que velocidade, que 
qualidade. Porque esse nervosismo todo, a partir do momento que tu trabalha com moda, tu pode 
estar trazendo um problema também com um fornecedor novo, então, nós zelamos muito por 
parcerias. Você vai ao extremo com o fornecedor parceiro. Para trocar de fornecedor, praticamente, 
só se todas as possibilidades foram esgotadas, numa política muito transparente de negociação, e 
realmente não houve condições. Senão a gente mantém aquele grupo que nos atende, que é 
solução, que já sabe como funciona. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:40 [A gente, por exemplo, desenvol..]  (160:160)   (Super) 
Codes:  [M: Poucos fornecedores por item] [Necessidade de evolução do fornecedor]  
[P: Troca de conhecimentos] 
 
A gente, por exemplo, desenvolveu projetos de capacitação de fornecedores, projetos que nós 
escrevemos aqui dentro da empresa, que foi praticamente impossível de se implementar, mas, nós 
sabíamos aonde queríamos chegar. Então, combinando esse projeto, mais a compreensão do 
fornecedor, mais a possibilidade de usar ele como cobaia do projeto, e aí, num processo de melhoria 
contínua, estar buscando um projeto muito mais resumido, muito mais viável, mas que acabou 
fazendo com que o fornecedor também, por exemplo, fosse buscar uma ISO 9000, isso faz com que a 
gente entenda que o fornecedor não está estacionado, não está parado, ele está preocupado em 
acompanhar o movimento que a fábrica está fazendo constantemente, e está fazendo junto, então, 
porque eu vou buscar outro fornecedor? Ao contrário, eu acabo ajudando ele e priorizando a compra 
com ele, para que ele também tenha condições de evoluir nessa cadeia como um todo. E, a partir do 
momento que eles entendem isso, por isso que eu digo, é uma relação de, com certeza, longo prazo. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:66 [Termoloss, por exemplo, eventu..]  (348:348)   (Super) 
Codes:  [Fornecedor exclusivo] [M: Poucos fornecedores por item] 
 
Termoloss, por exemplo, eventualmente atende Dakota, mas, a maioria do tempo só [Calçados2]. Os 
fornecedores de serviço também devem estar atendendo só a [Calçados2]. Daí palmilha não, caixotes 
não, atendem outros também. Eu acho que o que tem mais dependência para com o [Calçados2] é o 
que injeta solados para nós, Termoloss, e os prestadores de serviços. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:5 [Viscose, três ou quatro. Polié..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [M: Poucos fornecedores por item] 
Memos:  [ME - 05/05/2010] 
 
Viscose, três ou quatro. Poliéster, três ou quatro. E algodão também três ou quatro. Porque na 
verdade a gente compra algodão de Traders. Aí essas Traders, elas têm dez a vinte fornecedores. 
Mas a gente é focado em um, dois... 
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P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:10 [As outras das duas, as fibras ..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [M: Poucos fornecedores por item] [M: Quantidade média de fornecedores por item] 
 
As outras das duas, as fibras são químicas, elas são sintéticas, não tem muito o que selecionar. São 
poucos fornecedores no mundo, você tem que escolher dois ou três pra não comprar cinco ou seis, 
porque são muitos. Você comprando de dois ou três ficam fiel em relação à qualidade, com relação 
ao serviço e relacionamento, é importante. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:12 [Viscose, a gente tem três forn..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Compra através de agentes] [M: Poucos fornecedores por item] [M: Quantidade média de 
fornecedores por item] 
 
Viscose, a gente tem três fornecedores de viscose, os três eu compro através de agentes. Poliéster, 
eu tenho três fornecedores de poliéster, dois agentes e um direto. 
-------------------- 
 
Code: M: Quantidade média de fornecedores por item {6-0} 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:13 [a gente procura comprar sempre..]  (22:22)   (Super) 
Codes:  [Filamentos de Poliéster] [Fornecedor exclusivo] [M: Poucos fornecedores por item]  
[M: Quantidade média de fornecedores por item] 
 
a gente procura comprar sempre de um único fornecedor, não fica trocando de fornecedor a todo 
momento. 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:50 [Nós temos na distribuição de p..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [Distribuição de produtos acabados] [M: Quantidade média de fornecedores por item] [Muitos 
fornecedores] 
 
Nós temos na distribuição de produtos acabados nós temos 13 empresas. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:10 [As outras das duas, as fibras ..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [M: Poucos fornecedores por item] [M: Quantidade média de fornecedores por item] 
 
As outras das duas, as fibras são químicas, elas são sintéticas, não tem muito o que selecionar. São 
poucos fornecedores no mundo, você tem que escolher dois ou três pra não comprar cinco ou seis, 
porque são muitos. Você comprando de dois ou três ficam fiel em relação à qualidade, com relação 
ao serviço e relacionamento, é importante. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:12 [Viscose, a gente tem três forn..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Compra através de agentes] [M: Poucos fornecedores por item]  
[M: Quantidade média de fornecedores por item] 
 
Viscose, a gente tem três fornecedores de viscose, os três eu compro através de agentes. Poliéster, 
eu tenho três fornecedores de poliéster, dois agentes e um direto. 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:9 [Nós trabalhamos com vários pre..]  (35:35)   (Super) 
Codes:  [M: Quantidade média de fornecedores por item] [Muitos fornecedores] 
 
Nós trabalhamos com vários prestadores de serviços, nós temos a parte marítima e nós temos a 
parte terrestre. 
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:42 [Prestadores na distribuição. [..]  (48:49)   (Super) 
Codes:  [M: Quantidade média de fornecedores por item] 
 
Prestadores na distribuição. 
[Marta] Oito. Vão pra São Paulo também, mas alguns daqui em termos de matéria-prima mais ou 
menos quatro ou três. 
-------------------- 
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Code: M: Relacionamento de longo prazo {19-1} 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:36 [até você construir um relacion..]  (87:87)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] [Relacionamento de longo prazo se constrói] 
 
até você construir um relacionamento comercial de longo prazo com esse personagem, certo, e já é 
conhecida do mercado 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:42 [Então, eu costumo dizer o segu..]  (51:51)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
Memos:  [ME - 21/01/10 [4]] 
 
Então, eu costumo dizer o seguinte: nós temos relacionamentos comerciais e a nossa intenção é que 
eles durem bastante, nós temos visão de longo de prazo, mas nós não podemos ficar desatentos pras 
oportunidades de curto prazo, porque infelizmente se surge uma oportunidade de curto prazo e eu 
simplesmente desprezo ela e o meu concorrente vai lá e captura essa oportunidade de curto prazo, 
eu posso ficar deslocado, do ponto de vista competitivo, eu posso ficar deslocado da noite pro dia, 
então a gente não pode desprezar isso daí. 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:55 [Então como você tem poucos for..]  (70:71)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
Então como você tem poucos fornecedores, com esses fornecedores você tem mais uma orientação 
de longo prazo? 
Exatamente. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:11 [Tem uma parceria mesmo. Se peg..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [Confiança] [M: Ausência de contrato formal] [M: Relacionamento de longo prazo] 
[Parceria com fornecedores] 
 
Tem uma parceria mesmo. Se pegar uma multinacional como a Brasquem, por que é que nós 
compramos deles? Porque nós temos épocas de altas e baixas, e eles sempre nos garantem a 
matéria prima, independente da época. Eles têm épocas de alta também, e se o fornecedor não é 
parceiro, nos momentos de alta eles vão fornecer para onde der mais dinheiro. Com os parceiros é 
garantido isso sem nenhum documento, para você ter uma idéia. São negociações feitas há muitos 
anos atrás que nos garantem entrega e nos garantem preço também, dentro de uma política de 
preço. Então é uma parceria mesmo que eu não sei quantos anos já tem. É coisa de muitos anos 
atrás, talvez uns trinta anos, desde o início da [Calçados1]. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:53 [Longo prazo. Com certeza, long..]  (198:200)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
Longo prazo. Com certeza, longo prazo. 
Fernando: Aí você faz esses ajustes de curto prazo. 
Renan: Nós não fazemos transação, não trabalhamos com leilão de preços, nós trabalhamos com 
desenvolvimento de fornecedor. Muitas vezes nós interferimos no fornecedor, nós interferimos na 
fábrica do fornecedor, nós interferimos às vezes na gestão de pessoas do fornecedor, nós 
trabalhamos a longo prazo, não queremos um fornecedor de um ano. Buscamos a manutenção do 
fornecedor. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:69 [Como a gente trabalha com rela..]  (210:210)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
Como a gente trabalha com relacionamentos de longo prazo com o fornecedor, quando é preciso e 
quando a [Calçados1] julga ser necessário, a [Calçados1] aporte no fornecedor, financeiro se for o 
caso. Paga antecipado, compra à vista, financia. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:70 [ele está desenvolvendo um mate..]  (234:234)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
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ele está desenvolvendo um material para a [Calçados1], que ele já trabalha há vinte anos, e ele sabe 
que vai ter o retorno por isso 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:71 [Para [Calçados1] sim, para o forn..]  (243:243)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
Para [Calçados1] sim, para o fornecedor também, até porque nós somos, às vezes, mais pai do que 
deveria com os fornecedores, até por causa desse relacionamento de longo prazo, muitas vezes tu 
acaba sendo tolerante com algumas coisas, se tu não tivesse pensando no relacionamento de longo 
prazo tu não seria tão tolerante com algumas falhas do fornecedor. 
 
P 9: Calçados1Ent5.doc - 9:12 [É uma parceria de longo tempo...]  (127:127)   (Super) 
Codes:  [É uma parceria de longo tempo...] [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
É uma parceria de longo tempo. 
 
P 9: Calçados1Ent5.doc - 9:13 [A gente pode dizer longo prazo..]  (135:135)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
A gente pode dizer longo prazo até pelo tempo que a gente já trabalha. Hoje o mercado, e a 
globalização está aí, as coisas são mais rápidas. Hoje quem administra o estoque deles somos nós, 
né. A princípio seria longo prazo, até por essa interatividade. A gente tem o pessoal, a [Calçados1] 
tem a necessidade e tem um pessoal no Sul que desenvolve, estão direto com o pessoal de 
desenvolvimento da [Calçados1] trocando idéias, a empresa está sempre buscando o que tem de 
novo no mercado. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:39 [Longo prazo. Ela está muito al..]  (148:148)   (Super) 
Codes:  [Fornecedores vistos como parte da empresa] [M: Relacionamento de longo prazo] [Parceria 
com fornecedores] 
 
Longo prazo. Ela está muito alicerçada talvez na minha pessoa. Se hoje eu fosse demitido, e um 
novo gerente de compras fosse assumir, com certeza um ou outro fornecedor seria substituído, mas, 
acima da vontade do comprador, a direção acaba se envolvendo com a relação de parceria entre a 
fábrica com seus fornecedores; a diretoria industrial, o próprio diretor presidente, enfim, eles também 
enxergam, como eu enxergo, essa situação de: bom, não é qualquer fornecedor, é um pedaço do 
[Calçados2] 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:95 [Fernando, tem fornecedores que..]  (152:152)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
Fernando, tem fornecedores que desde que eu estou nas compras, eu posso enumerar vários que 
fornecem há mais de quinze anos para o [Calçados2]. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:96 [E, a partir do momento que ele..]  (160:160)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
E, a partir do momento que eles entendem isso, por isso que eu digo, é uma relação de, com certeza, 
longo prazo. 
 
P13: Calçados2Ent4.doc - 13:11 [Eu acho que de longo prazo. Eu..]  (105:105)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
Eu acho que de longo prazo. Eu digo que trabalhei tanto lá dentro do [Calçados2], eu aprendi tanta 
coisa, eu vi tantas coisas erradas e coisas boas lá dentro, e vim aqui para cima, e a gente trabalha 
muito com eles, com o gerente, então a relação entre nós, Termoloss e [Calçados2], para mim não 
precisa mudar, está ótimo do jeito que está 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:45 [O relacionamento é de longo pr..]  (190:190)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 



 398

 
O relacionamento é de longo prazo, com certeza. É um relacionamento de longo prazo, que a gente 
vem trabalhando dia-a-dia bastante forte e a gente enxerga que o relacionamento, como eu te falei 
antes, é um dos critérios ali do bom negócio, do bom resultado do negócio. Qual a idéia, a idéia é que 
a [TÊXTIL2], tendo um bom relacionamento, ela vai ter sempre um serviço melhorado, ela vai ter a 
disponibilidade pra atender eles. “Opa, eu nunca vou deixar a [TÊXTIL2] na mão.” O fornecedor 
pensando. “Eu não vou deixar a [TÊXTIL2] na mão.” A [TÊXTIL2] é uma empresa importante pra eles, 
porque tem construído e tem edificado esse relacionamento, tem edificado esse posicionamento aí no 
mercado. E a gente enxerga que essa... assim, quando eu vou pra Ásia, quando alguém aqui vai pra 
Ásia, a gente percebe que as pessoas, as empresas que tem na Ásia não vêem a hora de ver a 
[TÊXTIL2], sabe? “Opa, é a [TÊXTIL2] chegando.” É um evento, é um evento. Claro, porque a gente 
tem um bom número, a gente compra bastante. Eu importo bastante da Ásia e a gente é uma 
empresa grande, uma empresa grande que tá chegando pra fazer volume, uma empresa séria, 
respeitosa e tudo mais 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:47 [Então, essa relação, esse rela..]  (190:190)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
Então, essa relação, esse relacionamento, se constrói e muito ao longo do tempo e isso pra longo 
prazo. O trabalho é feio agora a curto-prazo, mas o relacionamento é de muito longo-prazo.  
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:25 [Sempre longo prazo, sem contra..]  (76:76)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
 
Sempre longo prazo, sem contrato. Aqui na [TÊXTIL2] agente procura fazer exatamente por isso, 
porque eu vou botar na porta do meu cliente e o meu cliente tem que estar satisfeito com o prestador 
que eu...não adianta só eu estar satisfeita, se ele vier aqui, carregar minha carga do jeito que eu 
quero, pessoal fardado e bota, chegando na hora certa, mandando o caminhão na hora certa, eu 
estou satisfeita com ele, mas se meu cliente não estiver, nada feito.  
 
P19: Têxtil2Ent4.doc - 19:29 [Você pode até fazer uma relaçã..]  (83:84)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
Memos:  [ME - 21/01/10 [4]] 
 
Você pode até fazer uma relação de longo prazo, mas com o olho no curto prazo. 
[Marta] Vou acompanhar o mercado. 
 
P20: ForTexEnt1.doc - 20:35 [O negócio é um negócio de curt..]  (229:231)   (Super) 
Codes:  [M: Relacionamento de longo prazo] 
Memos:  [ME - 12/08/2010 [5]] 
 
O negócio é um negócio de curto prazo, mas, querendo sempre manter a relação? 
 
Aldo: De longo prazo. Existe uma relação de dependência mútua aí, ou seja, nós precisamos deles 
para colocar o nosso produto, e eles precisam do produtor. A relação é muito boa, uma relação 
tranquila, de muito respeito, de cumprimento de contrato. 
-------------------- 
 
Code: M: Relações isoladas {8-1} 
 
P 4: Têxtil1Ent3.doc - 4:10 [Geralmente, são através da ent..]  (52:52)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [M: Relações isoladas] [Relações em conjunto] 
Memos:  [ME - 11/03/2010 [1]] [ME - 21/01/10 [13]] 
 
Geralmente, são através da entidades, Sinditêxtil e ABIT, conforme comentado anteriormente. 
Apenas quando se trata de renovação dos incentivos fiscais por conta da finalização do prazo ou de 
modernização/expansão a empresa atua de forma isolada, dentro da legislação existente. 
 
P 5: Calçados1Ent1.doc - 5:17 [É um relacionamento individual..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [M: Relações isoladas] [Relações com Governo Estadual] 
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É um relacionamento individual da empresa, quando é federal é via Sudene, quando é estadual é via 
CEDE (Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico), que substituiu a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. Existe também a ADECE, que é a Agência de Desenvolvimento do 
Ceará, para captação de novos investimentos. Mas o nosso maior relacionamento é com o CEDE e 
com a Sefaz, o CEDE e a Sefaz é que são os administradores. 
 
P11: Calçados2Ent3.doc - 11:2 [Então, quais são os incentivos..]  (10:10)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [M: Relações isoladas] [Relações com Governo Estadual] 
 
Então, quais são os incentivos fiscais que ela teve; até hoje ela é preponderantemente exportadora, 
então, ela tem um incentivo chamado PROAP, ele é gerido pelo Fundo de Desenvolvimento do 
Estado do Ceará, e como é esse incentivo: tudo o que a empresa exporta dentro de um mês, ela 
recebe no mês subseqüente 11% do valor FOB dessas exportações, esse é o incentivo financeiro. 
Esses 11% do valor FOB da exportação volta para o giro, como capital de giro. 
 
 
P11: Calçados2Ent3.doc - 11:4 [Tem, aí vamos para uma segunda..]  (18:18)   (Super) 
Codes:  [M: Incentivos fiscais] [M: Relações isoladas] [Verticalização a jusante] 
Memos:  [ME - 22/03/2010 [3]] 
 
Tem, aí vamos para uma segunda etapa. Esse é o dos exportadores. Acontece que a [Calçados2] 
também, durante um tempo, e até voltou agora, a fazer mercado interno. Porque como exportadora 
ela começou a gerar muito crédito de ICMS, pois, você sabe que por lei federal, os exportadores, na 
hora que exportam, não tem ICMS da saída. Então, quando ele compra a matéria prima, ele se 
credita do ICMS da matéria prima que ele compra. Como a exportação é isenta, esse crédito fica 
parado. E aí tem uma lei federal, que é a lei Kandir que diz o seguinte: a União deve repassar para os 
estados esse ICMS para que o exportador possa pegar esse crédito e transferir para terceiros ou 
“Empresa ABC eu tenho esse crédito do ICMS. Você quer me comprar? Eu te vendo com deságio de 
10%, de 8%, e essa empresa compra, se credita, com o valor na da conta gráfica dela para 
compensar débito e crédito. Em contra-partida paga o exportador. Acontece que, o governo federal 
deixou de fazer isso, se fez, os estados não aplicaram, então as empresas começaram a ter créditos 
absurdos, e era dinheiro parado, porque na hora que ele paga a matéria prima, o ICMS está 
embutido. Então, era um dinheiro parado, os bancos chegaram a chamar de crédito podre. A empresa 
chegava com um balanço desse e apresentava isso ao banco, então, o banco dizia que aquilo era 
crédito podre. O governo não repassou, os estados não vão repassar. Muito bem, então a 
[Calçados2] decidiu ir para o mercado interno, eu vou girar. Foi quando ela comprou a rede de lojas 
Esposende, e começou a fazer mercado interno também. E aí vem um segundo incentivo, que 
também é financeiro, não é fiscal, que é o ICMS. Porque é que ele é financeiro? Porque o ICMS é 
pago pelo Fundo de Desenvolvimento Estadual. O Estado não deixa de receber o ICMS, aí a 
empresa depois de pagar ao FDI, esse ICMS com o mesmo prazo do PROAP, 60 meses depois, e se 
pagar em dia também, vai ter o rebate. Isso também vai variar de acordo com, o número de empregos 
gerados, a produção, tecnologia, o local de instalação; são todos os critérios que são considerados 
dentro dessa análise do percentual de rebate ou não. 
 
P11: Calçados2Ent3.doc - 11:20 [Hoje a Sudene é extremamente c..]  (26:26)   (Super) 
Codes:  [M: Relações isoladas] 
 
Hoje a Sudene é extremamente criteriosa, porque antigamente ela dava essa isenção e não 
precisava dar a ratificação pela receita federal, então hoje ela hoje libera, a empresa apresenta um 
projeto de quantos empregos vai criar, qual vai ser a produção anual dela, porque, se ela declarar 
que a sua produção vai ser de dois milhões de pares, o que ela produzir acima disso, ela não tem a 
isenção. A isenção fica limitada ao número que ela declarou.  
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:1 [o relacionamento, nós temos 2 ..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [M: Relações isoladas] [Relações com Governo Estadual] 
 
o relacionamento, nós temos 2 núcleos hoje de relacionamento, nós temos aqui no Ceará e temos em 
Mato Grosso. No estado do Ceará,  o que o governo  na parte de suprimentos oferece no setor têxtil, 
são as aquisições de algodão dentro do estado do Ceará que ocorre sem ICMS né , agora a questão 
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é que o Ceará não produz algodão, agente não compra algodão no estado do Ceará, então na 
aquisição de produtos aqui no estado do Ceará praticamente agente não tem nenhum incentivo na 
compra do algodão, tá? Em outros até, algum tipo de incentivo... Entrevistador interrompe 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:6 [De forma isolada.]  (30:30)   (Super) 
Codes:  [M: Relações isoladas] 
 
De forma isolada. 
 
P18: Têxtil2Ent3.doc - 18:9 [Exige a necessidade de... você..]  (42:42)   (Super) 
Codes:  [M: Relações isoladas] 
 
Exige a necessidade de... você vai pleitear  com modernização, ampliação, depende dessas duas 
situações específicas. As reduções, ela é dada em situações de modernização ou ampliação. 
-------------------- 
 
Code: M: Troca eletrônica de informações {16-1} 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:46 [A [Calçados1] tem uma troca de in..]  (93:93)   (Super) 
Codes:  [Estoques de matérias primas] [M: Troca eletrônica de informações] [previsão de produção] 
[Tipos de informações trocadas] 
Memos:  [ME - 25/02/2010] 
 
A [Calçados1] tem uma troca de informações hoje com os fornecedores que é através do VMI. Nós 
temos uma ferramenta de compras de itens básicos de continuidade que é através do VMI. O VMI 
mostra para empresa uma fotografia bem clara do que ele tem de previsão de produção nessas 
próximas quatro semanas e mais uma outra coluna da quinta até a oitava, que são as outras 
próximas quatro semanas 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:53 [nós temos uma interação com os..]  (109:109)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] [Tipos de informações trocadas] 
 
nós temos uma interação com os nossos fornecedores, uma troca de informações bem consistente. 
Onde a fábrica não precisa ficar toda hora ligando para cá: “Como é que tá isso?”. Ela enxerga no 
sistema todas as informações, se o material tá pendente, se está atrasado, que dia ele vai chegar. 
Em toda essa troca de informações nós podemos estar entre os melhores do Brasil. Superando até a 
indústria automobilística .Agora que informações o fornecedor precisa pra se organizar, pra se 
localizar. Tudo aquilo que o fornecedor pega, vamos dar, sempre com uma observação, abre as 
aspas e coloca previsão, fecha aspas. Nós trabalhamos também muito com previsão. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:12 [como nós prezamos muito a qual..]  (42:42)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] [Padronização da informação] 
[Valorização da troca de informações] 
 
como nós prezamos muito a qualidade da informação e a informação, então nós estamos 
padronizando. Nós temos vários documentos eletrônicos e a gente está fazendo o que?  O 
fornecedor quando fizer, não é fazendo para [Calçados1], ou para a Azaléia ou para outra marca, nós 
temos um padrão que é encabeçado pelo GS1, antigo EAN, não sei se tu conhece. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:13 [Para nós comercializarmos com ..]  (48:48)   (Super) 
Codes:  [Especificações do produto] [M: Troca eletrônica de informações] [tabela de preços] 
 
Para nós comercializarmos com eles, inicialmente a gente tem que ter essa tabela, esse fricat, para 
depois nós conseguirmos emitir pedidos de compra. Se não tem a tabela de preços, o comprador tem 
uma dificuldade e alguém vai ter que fazer para ele de uma forma manual. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:14 [Nesse fricat tem todas as info..]  (46:46)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] [Tipos de informações trocadas] 
 
Nesse fricat tem todas as informações comerciais, nós podemos colocar imagens, tudo que tem 
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relação ao produto. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:15 [Então nós temos esse fricat, o..]  (55:55)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] [Prazo de entrega] [tabela de preços] 
 
Então nós temos esse fricat, o pedido de compras, e quando nós mandamos o pedido de compras vai 
com esse número de tabela, o sistema lá do outro lado deles vai verificar esse número de tabela, vê 
que o preço está correto e o próprio sistema dá entrada automática. Então manda a tabela de modo 
automático, nós mandamos o pedido de forma automática, recebe isso de forma automática. Depois 
nós temos data de entrega, eles nos confirmam a data, tudo de forma eletrônica. O comprador aceita 
ou não. É tudo automático e depois que ele fatura, ele nos manda essa nota fiscal junto com outro 
documento, um romaneio eletrônico, que já vem junto com a etiqueta de código de barras. Então o 
que se fazia no passado  para garantir a informação, ou o que o fornecedor fazia? Ele fazia a nota 
fiscal e separava os materiais. Agora não, ele separa os materiais e faz a nota fiscal, eles têm um 
processo de produção e já sai na etiqueta então, no momento que cai na expedição deles ele vai ver 
com um coletor aquelas etiquetas, e dali emite a nota fiscal. Esses documentos eletrônicos vêm para 
a [Calçados1], meia hora, uma hora, depois que ele faturou. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:18 [EDI]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] 
 
EDI 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:25 [Exatamente. Ele avalia a neces..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] 
 
Exatamente. Ele avalia a necessidade de compra que o sistema já está dizendo para ele e então ele 
define qual é a quantidade que precisa e qual a data de entrega, o restante é automático. Se, 
porventura, tem alguma matéria prima que tem dois fornecedores, que é muito raro acontecer, o 
próprio sistema vai ver qual é o principal, mas, ele te dá a possibilidade de alterar. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:26 [Como a gente tem um contato di..]  (77:77)   (Super) 
Codes:  [Contato tradicional por telefone] [Empresa intermediária no VMI] 
[M: Troca eletrônica de informações] 
 
Como a gente tem um contato diário com os fornecedores, sabe se ele não tem gargalo para 
entregar, com informações do pessoal do desenvolvimento também, muita ação diária, é o contato do 
comprador com o pessoal do desenvolvimento, um contato tradicional, por telefone. Depois eu te 
mostro um fluxo de informação, que é para você ter uma idéia de como ela funciona. Esse grupo que 
eu te falei do GOL para empresas maiores nós temos cerca de cinqüenta empresas. Mas, os 
fornecedores menores e os médios, que ainda não estão engajados, é feita num padrão, na verdade 
não é um padrão, é um conjunto de informações que nós temos aqui na [Calçados1], nós passamos 
para eles através de uma VAN, que é um tradutor de informações. Então aqui da [Calçados1] sai 
numa linguagem, esta outra empresa que está no meio traduz as informações para o formato que a 
empresa consegue enxergar. Então só sai de uma forma da [Calçados1], só entra de uma forma, mas 
tem essa empresa no meio que traduz para os fornecedores menores. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:31 [Não seria o relacionamento, ma..]  (95:95)   (Super) 
Codes:  [Definição de itens prioritários] [Importância da informação para o negócio]  
[M: Troca eletrônica de informações] [Rastreamento do material em trânsito] 
[Tipos de informações trocadas] 
Memos:  [ME - 03/03/2010 [3]] 
 
Não seria o relacionamento, mas a agilidade que nós temos com a fábrica, pois pela distância, a 
geografia da [Calçados1], ou a [Calçados1] tem um estoque, que eu estou enxergando para produzir, 
ou tem a informação. Como a demora é tanta, nosso PCP lá tem produtos para produzir. Então ele 
coloca o que tem de produzir, o plano de produção no sistema, vai bater com o estoque e precisar de 
materiais, só que material não tem em estoque. E aí a questão; quando ele chega? A previsão de 
chegada de chegada é tal dia e hoje está viajando e está em São Paulo, a previsão de chegada é tal 
dia. Então com essa informação eles acabam adiando aquele plano de produção e propondo outros. 
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Isso já aconteceu no passado de parar a produção. Tu tinha uma previsão de chegada, não chegou, 
e tu acaba deixando um grande número de pessoas sem trabalho. Melhorou muito com esse sistema 
de informação, e dentro desses materiais, como nós temos sempre trinta, quarenta caminhões 
viajando, imagina só; a [Calçados1] chega lá com trinta caminhões, não dá para descarregar todos de 
uma vez. Então, o que nós fizemos? Dentro desses planos de produção que eles fazem geralmente, 
aparece para eles quais são os materiais que precisam. Então nós fizemos um sistema, e como nós 
conseguimos consultar por item, no EDI eu consigo consultar por item, então eu posso dizer que este 
caminhão de placa tal vai ter prioridade no descarregamento. É muita quantidade e, com certeza, tem 
gargalo para o descarregamento. Nós damos prioridade para os ítens que caem na PMP (pendência 
de matéria prima). E só se consegue isso porque nós temos a informação do EDI, conseguimos 
chegar no último nível Então, eu não sei só o caminhão, eu sei qual é o caminhão, sei qual é a nota 
fiscal, sei qual é o item, qual o motorista do caminhão...A cada 200km tem um caminhão trabalhando 
para a gente. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:42 [Com certeza. Eu lembro que, qu..]  (165:165)   (Super) 
Codes:  [Diferenciação com o uso do VMI] [M: Troca eletrônica de informações]  
[M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] 
 
Com certeza. Eu lembro que, quando começamos o projeto, a [Calçados1] faturava em torno de 800 
milhões, tínhamos exatamente sete compradores. Hoje a [Calçados1] fatura o dobro, cerca de um 
bilhão e meio, e continuamos com os mesmos fornecedores, os mesmos compradores. O volume de 
informação duplicou, triplicou. Como nós buscamos automatizar, não foi sentido até nos dias de MRP, 
que foi bastante o volume de compras, para eles isso tá muito transparente. Não temos aquele 
contato diário por telefone, o processo é automatizado, a gente garante que a informação chegue do 
outro lado para o fornecedor. Nós conseguimos fazer com que o sistema nos ajudasse. Então, é uma 
vantagem diferenciada do concorrente, pois, enquanto eles estão procurando informação nós 
estamos produzindo. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:30 [Toda a nossa necessidade, ela ..]  (99:107)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] [Procedimento de compra] [Sistema MRP] 
 
Toda a nossa necessidade, ela roda pelo MPR, o PCP recebe o volume de pares que o cliente 
solicita, o sistema busca as informações de quantidade versus o que eu preciso de volume para, por 
exemplo, se a unidade de medida é par, para cada par um par, se a unidade de medida é metro, eu 
tenho que converter pares em metros, o sistema me faz todo esse apanhado, e uma vez por dia eu 
rodo o MPR, aí essas.. 
 
Fernando: Roda todo dia o MRP? 
 
Daniel: Sim, aí essas informações acabam indo por sistema, tudo por EDI para os fornecedores, o 
fornecedor precisa rodar diariamente também o.... 
 
Fernando: Você usa aquele Uni5? 
 
Daniel: Eu uso inseios, mas, uso 98% Uni5. E aí o fornecedor resgata a informação, o arquivo, no 
sistema dele, muitas vezes já linkado com o MRP dele, e, a partir daí, começa o processo de 
produção. O que o setor de compras fez até agora, e, praticamente emitiu o arquivo dos EDIs, fez a 
negociação prévia dos preços todos para que o custo do sapato calculado viabilizasse negociação, 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:32 [está sendo informatizado agora..]  (119:119)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] 
Memos:  [ME - 24/03/2010 [2]] 
 
está sendo informatizado agora também, eu acho, vai ser tudo eletrônico, então, o processo para 
compras acaba sendo bastante simples. O problema é que nem sempre tudo dá certo, quando o 
processo todo ele está compreendido, e acontece como planejado, o setor de compras nem 
precisaria mais existir, assim como o vendedor não precisaria mais existir. Antigamente se tinha toda 
quarta-feira filas e filas de vendedores aqui, buscando blocos de pedidos, buscando o que precisava 
atender, hoje foi tudo virtualizado, de certa forma funciona o comprador também. O problema é que 
surgem surpresas, muitas vezes ou a data não dá certo, ou, daqui a pouco, gera um gargalo por 
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conta de uma matrizaria que não dá conta do volume que eu vou precisar por dia, ou um problema na 
qualidade, ou uma não entrega, onde é que aconteça, nós temos que resolver. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:68 [A informação hoje, no que diz ..]  (368:368)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] [Pedido de compra] [previsão de demanda]  
[previsão de produção] [Tipos de informações trocadas] 
 
A informação hoje, no que diz respeito a pedido, a ordem de compra, a negócio propriamente dito, a 
[Calçados2] tem uma preocupação de abrir essa informação o quanto antes para o fornecedor, até 
para ele conseguir também começar a se planejar para me atender ou não, dependendo da situação, 
por, já é sistêmica a coisa, hoje nós temos um site que a gente abre para o fornecedor tudo aquilo 
que eu tenho de pedido em casa, que eu tenho de projeção, que o cliente me diz: eu estou te 
mandando dez mil pares de pedido, mas eu vou querer vinte e cinco mil pares de pedido, então, eu 
reservo espaço na minha programação, dez efetivo, mas eu deixo mais quinze mil pares de previsão. 
Isso tudo, essa informação tudo, assim que eu tenho elas, eu vou abrindo elas para o fornecedor. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:70 [Sim, já vai tudo para o EDI, u..]  (376:376)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] 
 
Sim, já vai tudo para o EDI, usa Uni5, daí é tudo por sistema. 
 
P13: Calçados2Ent4.doc - 13:4 [Tudo por e-mail. Eles cadastra..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [M: Troca eletrônica de informações] 
 
Tudo por e-mail. Eles cadastram os pedidos lá, tudo cadastrado, aí é verificado os que já tem pedido 
pronto, porque quando entra pedido, digamos de uma referência, a gente trabalha por modelos com 
referências, modelo tal, referência tal. Se aquela referência não é uma referência nova e não teve um 
reajuste de preço, subida de material, a maioria da nossa matéria prima é importada, a gente não 
compra nada aqui do Sul, do Brasil, alguma coisa é comprada aqui, aí vai ter aquele preço. Se caso 
for um modelo novo, aí tem uma pessoa que vai fazer essa parte de pesagem do produto e tudo, aí 
vai passar para o [Calçados2], se o [Calçados2] achar que aquele produto que a Termoloss botou 
preço tiver dentro do que ele pode pagar, dentro do real, aí eles vão lançar o pedido para eles. Então, 
o pedido, eles mandam via e-mail para eles e depois vem aqui para cima. 
 
-------------------- 
 
Code: M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores {10-1} 
 
P 2: Têxtil1Ent1.doc - 2:87 [ocê entende que o relacionamen..]  (205:208)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] 
 
Você entende que o relacionamento que você tem com os seus fornecedores é melhor...  e que são 
muitos isso traz alguma vantagem competitiva pra empresa? 
[Pocho] Sim. 
[Entrevistador] Por quê? 
 [Pocho] Porque isso aqui é um casamento quando o casamento mais de longo prazo ele é.... melhor 
 
P 3: Têxtil1Ent2.doc - 3:37 [Então, pra você ver, até num m..]  (49:49)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] 
Memos:  [ME - 04/02/2010 [3]] 
 
Então, pra você ver, até num momento de crise como esse daí, a gente percebe a diferença de 
tratamento, de atendimento que a nossa empresa tem. 
 
P 6: Calçados1Ent2.doc - 6:60 [No seu entendimento, essa mane..]  (127:129)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] 
 
No seu entendimento, essa maneira que a [Calçados1] tem de trabalhar com seus fornecedores tem 
trazido ganhos financeiros e vantagem competitiva para a empresa? 
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Bortolini: Nós temos duas opções: uma é nós somos fiéis e destinamos todo nosso volume pra o 
fornecedor e apostamos nessa relação, a outra é entrar no mercado spot e pular de um fornecedor 
pra outro. Mas nós temos certeza absoluta que na média, nós temos vantagem. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:42 [Com certeza. Eu lembro que, qu..]  (165:165)   (Super) 
Codes:  [Diferenciação com o uso do VMI] [M: Troca eletrônica de informações]  
[M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] 
 
Com certeza. Eu lembro que, quando começamos o projeto, a [Calçados1] faturava em torno de 800 
milhões, tínhamos exatamente sete compradores. Hoje a [Calçados1] fatura o dobro, cerca de um 
bilhão e meio, e continuamos com os mesmos fornecedores, os mesmos compradores. O volume de 
informação duplicou, triplicou. Como nós buscamos automatizar, não foi sentido até nos dias de MRP, 
que foi bastante o volume de compras, para eles isso tá muito transparente. Não temos aquele 
contato diário por telefone, o processo é automatizado, a gente garante que a informação chegue do 
outro lado para o fornecedor. Nós conseguimos fazer com que o sistema nos ajudasse. Então, é uma 
vantagem diferenciada do concorrente, pois, enquanto eles estão procurando informação nós 
estamos produzindo. 
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:59 [Sim. Traz porque nós temos, em..]  (232:232)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] 
 
Sim. Traz porque nós temos, em primeiro lugar, um produto exclusivo, em segundo lugar, 
começamos a trabalhar com antecedência com o fornecedor, então, poupamos com materiais, com 
frete aéreo, com um monte de coisas. Se não fosse vantajosa não teríamos um relacionamento 
duradouro com os fornecedores, acho que a empresa só ganha com isso.  
 
P 8: Calçados1Ent4.doc - 8:65 [Na tua opinião, você acha que ..]  (242:243)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] 
 
Na tua opinião, você acha que a forma como a [Calçados1] tem tratado esses relacionamentos, isso 
traz vantagem competitiva para a empresa? 
Renan: Para [Calçados1] sim, para o fornecedor também, até porque nós somos, às vezes, mais pai 
do que deveria com os fornecedores, até por causa desse relacionamento de longo prazo, muitas 
vezes tu acaba sendo tolerante com algumas coisas, se tu não tivesse pensando no relacionamento 
de longo prazo tu não seria tão tolerante com algumas falhas do fornecedor. Então, eu acho que eles 
mais ganham do que perdem, e a [Calçados1] também ganha, senão, não trabalharia dessa forma. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:81 [qual é a vantagem que eu vejo ..]  (413:413)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] 
 
qual é a vantagem que eu vejo trabalhando da maneira como o [Calçados2] trabalha, essa 
possibilidade que nós geramos para nosso cliente de ser atendido rápido, de ser atendido no 
diferencial que ele quer, de viabilizar negócio, porque às vezes eu pego o telefone e ligo para o cara e 
digo: olha, isso aqui é um projeto que é extremamente importante, só que o cara só quer pagar 
metade pelo sapato, porque ele quer chegar com metade do valor na loja, e eu só vou pagar te 
metade do que tu está pedindo, é só duzentos pares, mas, nós vamos ter que apostar juntos. E o 
fornecedor aposta junto comigo entende, ele acredita nisso, ele sabe que depois, por conta disso, vão 
gerar novos negócios. Então, isso eu vejo como vantagem, a compreensão do negócio [Calçados2] 
por essa micro-cadeia, mas pela cadeia que está ao redor deles como um todo. 
 
P12: Calçados2Ent1.doc - 12:82 [Isso não tem preço, eu não pos..]  (417:417)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] 
 
Isso não tem preço, eu não posso dizer isso para o fornecedor, mas, eu poder ter coragem de aceitar 
desafios quase impossíveis, por conta de alguém que não está sob meu domínio, mas está sob a 
minha crença, isso é extremamente importante para mim, isso é forte e eu não tenho medo disso, eu 
sei que pode vir um ovo quadrado aqui que nós vamos dar um jeito de produzir. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:70 [É eu acho que isso faz com que..]  (266:266)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] [Preço] 
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É eu acho que isso faz com que a gente tenha alguma vantagem em relação ao concorrente, às 
vezes até porque, tipo assim: “Eu não vou deixar a [TÊXTIL2] na mão, porque eles são firmes, é 
empresa de ponta. Eles são muito legais. Tive lá e vi o tamanho da empresa, converso com eles todo 
dia.” Sabe? Não vai deixar na mão. Eventualmente, um probleminha ou outro a gente sana e discute 
rapidinho e passa por ele. Então, faz com que as coisas andem mais rápido. Faz com que as coisas 
fluem melhor. Eu acho que acaba tendo vantagem sim em relação ao concorrente até na questão 
preço. 
 
P16: Têxtil2Ent1.doc - 16:71 [Pra mim, pra [TÊXTIL2] o preço é um ..]  (268:268)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem associada aos relacionamentos com fornecedores] [Preço] 
 
Pra mim, pra [TÊXTIL2] o preço é um pouquinho diferenciado do que pro outro. É porque a gente já 
tem essa amizade, a gente já tem esse casamento.  
-------------------- 
 
Code: M: Vantagem em relação a empresas que não estão no Nordeste {5-0} 
 
P 5: Calçados1Ent1.doc - 5:22 [Deixa eu lhe explicar uma outr..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [Carga tributária] [M: Paridade competitiva]  
[M: Vantagem em relação a empresas que não estão no Nordeste] 
 
Deixa eu lhe explicar uma outra situação que é a seguinte: hoje é um diferencial com polos 
calçadistas de outras regiões que não seja o Nordeste. Se tiver em Pernambuco ou na Bahia, a 
situação é basicamente a mesma, mas se não tiver no Nordeste, existe uma diferença de 
competitividade sobre esse assunto. O que a gente pode relacionar é uma idéia assim, a vinte anos 
atrás, a nossa (Brasil) tributação de violação ao PIB é menor do que hoje. Tem dois comparativos pra 
fazer com relação á essa idéia: primeiro lugar, hoje com hoje, a situação do polo Nordeste é diferente 
da situação do polo São Paulo e polo Rio Grande do Sul. Segundo lugar, hoje com vinte anos atrás, 
não é diferencial porque o que a tributação cresceu perante o PIB, praticamente ela se equivale aos 
benefícios que nós temos hoje. 
 
P 5: Calçados1Ent1.doc - 5:31 [Então você avalia que essa rel..]  (95:97)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem em relação a empresas que não estão no Nordeste] 
 
Então você avalia que essa relação trás algum tipo de vantagem competitiva? 
 
Emílio: Trás, com relação á São Paulo e Rio Grande do Sul. 
 
P10: Calçados2Ent2.doc - 10:5 [Eu acho que traz vantagem comp..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem em relação a empresas que não estão no Nordeste] 
 
Eu acho que traz vantagem competitiva para a empresa quando agente analisa, por exemplo, a 
questão da exportação. 
 
P10: Calçados2Ent2.doc - 10:8 [A não ser os que não estão lá,..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem em relação a empresas que não estão no Nordeste] 
 
A não ser os que não estão lá, exatamente, mas de uma forma ou de outra, falando de Nordeste você 
tem razão, a não ser as que não estão lá, exatamente. 
 
P11: Calçados2Ent3.doc - 11:11 [Traz pelo seguinte; primeiro p..]  (42:42)   (Super) 
Codes:  [M: Vantagem em relação a empresas que não estão no Nordeste] 
[Qualidade e custo da mão-de-obra atrativos] 
Memos:  [ME - 22/03/2010 [5]] 
 
Traz pelo seguinte; primeiro ponto para a [Calçados2], qual a vantagem dela vir para o Ceará; mão de 
obra de primeira qualidade. É certo que ela passou um período para treinar, mas hoje, a melhor mão 
de obra que ela tem é a cearense, talvez porque o pessoal de Itapajé tenha uma habilidade manual 
muito grande. Segundo; o custo dessa mão de obra. 
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3. Relatório de Notas de Análise (memos) 
 
 
HU:  Tese Fernando 
File:  [C:\Documents and Settings\Fernando\Meus documentos\Doutorado\Análise dos Dados\Tese 
Fernando.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 21/10/2010 10:12:07 
-------------------- 
Memo-Filter: All [142] 
-------------------- 
 
MEMO: Análise Geral sobre a Entrevista Têxtil1Ent1 - 20/11/09 [4] (0 Quotations) (Super, 20/11/2009 
10:36:27) 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
Alguns comentários gerais sobre essa entrevista: 
    
   1) Tive uma ótima receptividade pela empresa e pelo entrevistado, que demonstrou uma certa 
expectativa acerca da finalização do trabalho e um grande conhecimento relativo à compra do 
algodão, que é o principal insumo utilizado pela empresa. O entrevistado se mostrou disponível para 
contatos futuros, inclusive já fiz esse contato para remeter a transcrição da entrevista e solicitar a 
indicação de alguns fornecedores para eu conversar, já sendo prontamente atendido. 
    
   2) A entrevista foi conduzida num clima bastante informal, com bom envolvimento entre 
entrevistador e entrevistado. O entrevistado deixou de atender o celular para evitar interrupção na 
entrevista. O comportamento do entrevistado foi excelente: atencioso, participativo, relatou exemplos 
de situações do cotidiano. Fiquei com uma ótima impressão e houve muita cordialidade na minha 
saída. 
    
   3) Em linhas gerais, nesse primeiro momento visualizo o relacionamento da empresa com seus 
principais fornecedores de algodão como um relacionamento do tipo "quase-mercado". As compras 
antecipadas são reguladas por contratos estabelecidos na BMF-SP, mas a reputação é muito 
importante para o estabelecimento e a manutenção das relações. Em algumas situações, a confiança 
(embora não se tenha utilizado esse termo) surge como uma variável importante para os 
relacionamentos. 
    
   4) Não se percebeu o investimento em ativos específicos como algo fundamental para os 
relacionamentos. Entretanto, percebi que o fato da empresa manter um comprador específico para 
seu principal insumo, o algodão, pode ser encarado como um investimento em ativo específico, não 
para o relacionamento com fornecedores em particular, mas para as transações da empresa no 
mercado de compra e venda de algodão, que tem várias peculiaridades pelo fato do produto ser uma 
commodity. Além disso, não no caso específico da [Têxtil1], mas de outras empresas que tenho 
conhecimento, em algumas situações as empresas do setor investem em ativos locacionais, com a 
instalação de plantas industriais próximas às regiões produtoras de algodão, no intuito de diminuir os 
custos logísticos. 
    
   5) A informação aparece como um elemento (ou categoria) chave para a obtenção de vantagem 
competitiva baseada em transações de compra e venda, pois uma informação valiosa sobre a 
tendência futura (horizonte de seis meses, em geral) do mercado pode permitir à empresa a decisão 
de antecipação de compra a preços vantajosos. Existem opções de cobertura para proteger a 
empresa de eventuais problemas associados a decisões equivocadas. Quando a empresa obtém 
retornos acima da média por conta de uma decisão acertada de compra antecipada, ela absorve todo 
o ganho. Do contrário, ela absorve toda a perda. Por isso é importante o uso dos mecanismos de 
proteção (opções). A mesma coisa acontece com os fornecedores. Ou seja, não há o 
compartilhamento de risco das transações efetuadas entre fornecedores e compradores nesse 
mercado. 
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   6) Na visão do entevistados, existem vários fatores que têm dificultado o desempenho do setor têxtil 
no Brasil, fatores esses mais de cunho macroeconômico, tais como o câmbio, a carga tributária, entre 
outros. 
 
 
MEMO: Características do Relacionamento com o Fornecedor - 08/03/2010 (0 Quotations) (Super, 
08/03/2010 11:51:39) 
Code(s):  [C: Características do Relacionamento com o Fornecedor] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Uma das categorias-chaves da Tese pode ser considerada o que eu denomino de "Características 
do Relacionamento com o Fornecedor". A origem dessa categoria está no referencial teórico, 
possuindo forte interrelação com o primeiro objetivo específico do trabalho e as diversas variáveis 
ligadas ao mesmo. Assim sendo, essa categoria possui as seguintes propriedades: 
    
   1) Orientação do relacionamento quanto ao prazo: essa propriedade varia da dimensão curto prazo 
(-) até a dimensão longo prazo (+); 
    
   2) Quantidade de fornecedores: essa propriedade varia da dimensão poucos fornecedores (-) até a 
dimensão muitos fornecedores (+). Nesse caso, poucos fornecedores significa no máximo dois 
fornecedores, enquanto que muitos fornecedores significa mais de dez fornecedores; 
    
   3) Formalidade dos contratos: essa propriedade varia da dimensão ausência de contratos (-) até a 
dimensão contratos formais (+); 
    
   4) Investimentos específicos para a relação: essa propriedade varia da dimensão ausência de 
investimentos específicos para a relação (-) até a dimensão presença de investimentos específicos 
para a relação (+); 
    
   5) Ganhos relacionais: essa propriedade varia da dimensão não foram identificados ganhos 
relacionais (-) até a dimensão existem ganhos relacionais (+); 
    
   6) Troca de informações: essa propriedade varia da dimensão há pouca ou nenhuma troca de 
informações (-) até a dimensão existe uma intensa e frequente troca de informações (+); 
    
   7) Troca de conhecimentos: essa propriedade varia da dimensão ausência de troca de 
conhecimentos na relação (-) até a dimensão ocorre troca de conhecimentos entre as empresas da 
relação (+); 
    
   8) Localização do fornecedor: essa propriedade varia da dimensão o fornecedor localiza-se distante 
da empresa (-) até a dimensão o fornecedor localiza-se próximo à empresa (+).  
    
 
 
MEMO: Fator de Atratividade do Fornecedor - 08/03/2010 [1] (0 Quotations) (Super, 08/03/2010 
14:50:46) 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A categoria "Fator de Atratividade do Fornecedor", embora não seja uma propriedade da categoria 
"Características do Relacionamento com o Fornecedor", afeta esta última, pois esses fatores tomados 
em conjunto podem influenciar o tipo de relacionamento que se forma entre a empresa compradora e 
seus fornecedores. Essa categoria possui as seguintes propriedades: 
    
   1) Lead-time: essa propriedade varia da dimensão lead time curto (-) até a dimensão lead time 
longo (+); 
    
   2) Preço: essa propriedade varia da dimensão baixo preço (-) até a dimensão alto preço (+), isso 
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em relação aos preços praticados no mercado; 
    
   3) Qualidade: essa propriedade varia da dimensão baixa qualidade (-) até a dimensão alta 
qualidade (+); 
    
   4) Solidez do fornecedor: essa propriedade varia da dimensão baixa solidez do fornecedor (-) até a 
dimensão alta solidez do fornecedor (+); 
    
   5) Condições de pagamento: AVALIAR 
    
   6) Condição logística de fornecimento: AVALIAR  
 
 
 
MEMO: ME - 01/02/10 [1] Análise Geral Entrevista Valter (0 Quotations) (Super, 01/02/2010 12:25:30) 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Alguns comentários gerais: 
    
   1) A receptividade foi semelhante à dada pelo Pocho; 
   2) O Valter é responsável pela compra de todos os materiais e serviços necessários à [Têxtil1], 
exceto o algodão. Entre as matérias-primas adquiridas, ele destacou o poliéster, o elastano e a 
anilina índigo, sendo esse um corante que é considerado uma matéria-prima auxiliar; 
   3) A energia foi destacada também como um insumo importante, de grande impacto no negócio. 
Esse fato já era esperado, pode ser melhor explorado quando conveniente, quando for analisado o 
setor como um todo; 
   4) Os insumos químicos fabricados na Ásia são bastante competitivos em relação aos fabricados no 
Brasil (quando isso acontece), o que explica o fato da companhia importar a maior parte destes; 
   5) Para cada insumo químico, o número de fornecedores é pequeno: 1 para os filamentos de 
poliéster, 2 para o elastano e 2 para a anilina índigo. Apesar do número pequeno, no primeiro 
momento ainda não cheguei a uma conclusão sobre o tipo de relacionamento. Está mais para regime 
de quase-mercado. 
   6) O principais critérios de seleção dos fornecedores são qualidade e preço. As programações e 
condições são fechadas anualmente, quando são pesquisados também outros fornecedores. 
   7) A escala de produção foi citada várias vezes como um atributo que gera vantagem para a 
empresa no seu relacionamento com os fornecedores, em comparação com os concorrentes. 
   8) Falou-se em relacionamento de longo prazo, mas sem perder as oportunidades de curto prazo. 
Isso reforça a minha percepção que se trata de um regime de quase-mercado. 
   9) Quando se fala em preço como critério de seleção do fornecedor, na verdade deve-se pensar em 
custo: preço em si, condições de pagamento, frete e lead time. 
   10) No caso da contratação de prestadores de serviços logísticos, há uma maior pulverização de 
fornecedores: 3 (com predominância de 1) no fornecimento (inbound) e 13 na entrega (outbound). 
   11) Enquanto que na aquisição de matérias-primas não há o estabelecimento de contratos, isso 
ocorre na contratação de serviços logísticos. 
    
 
MEMO: ME - 01/03/2010 (1 Quotation) (Super, 01/03/2010 09:20:06) 
  P 7: Calçados1Ent3.doc 
       16 -16 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui aparece novamente a palavra casamento. Quais as características de um casamento? Como 
avaliamos um casamento? Tem a questão do prazo de duração, número de filhos, fidelidade etc. 
   Usando o casamento como uma metáfora do relacionamento da empresa com seus fornecedores, 
pode-se deduzir que alguns atributos importantes desse relacionamento sejam: 
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   1) Longo prazo de duração; 
   2) O negócio (casamento) pode dar origem a novos negócios (filhos) entre as empresas. A 
instalação, por parte dos fornecedores, de plantas nas proximidades das fábricas da empresa, para 
atendê-la melhor, pode ser enquadrada como algo desse tipo; 
   3) Necessidade de haver confiança mútua entre as partes para a manutenção do relacionamento; 
   4) Procura por se trabalhar com apenas um fornecedor para cada tipo de produto ou serviço 
fornecido, como num regime de monogamia. 
 
 
MEMO: ME - 01/03/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 01/03/2010 09:51:25) 
  P 7: Calçados1Ent3.doc 
       32 -32 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Acho que é interessante explorar um pouco essa afirmação de que a empresa gosta de fazer 
parcerias, de não trocar muito de fornecedor, especialmente devido à expressão "aperta muito o 
fornecedor, mas não mata..." 
   Ou seja, aparentemente, embora se faça uma "parceria" com os fornecedores, baseada num 
relacionamento de longo prazo, aparentemente os fornecedores têm de se adequar às condições 
desejadas pela empresa, com rentabilidade relativamente baixa. No caso dos fornecedores de 
matérias-primas, a utilização da negociação baseada em planilhas de custos abertas propicia essa 
situação. 
 
 
MEMO: ME - 01/03/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 01/03/2010 10:05:44) 
  P 7: Calçados1Ent3.doc 
       113 -115 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nesse ponto se percebe claramente que o risco do investimento específico para a relação é 
totalmente assumido pelos prestadores de serviços logísticos, embora os investimentos tenham sido 
menores pelo fato da empresa destinar áreas de sua propriedade para que esses fornecedores se 
instalem. 
 
 
MEMO: ME - 03/02/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 03/02/2010 10:24:20) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       51 -51 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Esse fator constitui um dos elementos ligados aos aspectos macroeconômicos e de mercado que 
influenciam o desempenho das empresas do setor e do setor como um todo. Talvez seja interessante 
criar uma categoria "Fatores Macroeconômicos". 
 
 
MEMO: ME - 03/02/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 03/02/2010 10:53:24) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       87 -87 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A orientação do relacionamento quanto ao prazo pode ser uma propriedade ou sub-categoria de 
uma categoria maior, "Relacionamento com Fornecedores", que deve ser criada. 
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MEMO: ME - 03/02/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 03/02/2010 10:56:39) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       91 -91 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A boa reputação é uma característica do fornecedor que valoriza bastante o seu produto. Existe 
uma predisposição da empresa em fazer negócios com fornecedores de boa reputação, então, posso 
considerar a reputação como um dos fatores que são atrativos para a empresa manter 
relacionamento com os fornecedores. 
   Fica claro, também, que os fornecedores que possuem boa reputação no mercado conseguem 
fazer negócio com a empresa em condições diferenciadas. 
 
 
MEMO: ME - 03/02/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 03/02/2010 11:03:08) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       117 -117 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Fica claro com esse comentário do entrevistado que a maior parte das empresas do setor compram 
algodão com uma visão mais de curto prazo (no máximo 90 dias), enquanto que as grandes 
empresas trabalham das duas formas, vislumbrando aproveitar oportunidades relacionadas à compra 
antecipada, que aqui nós consideramos de longo prazo (6 meses). 
   A visão da orientação do relacionamento quanto ao prazo, no caso específico do algodão, está 
relacionada ao prazo de antecipação da compra, e não à manutenção do relacionamento com uma 
empresa específica durante certo período de tempo.  
 
 
MEMO: ME - 03/02/2010 [5] (1 Quotation) (Super, 03/02/2010 13:49:01) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       168 -169 
Code(s):  [casamento] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Por conta da ocorrência de participação da empresa em processos do fornecedor ou vice-versa, 
que possui relação com a variável "combinações de recursos, capacidades ou habilidades 
complementares", talvez seja interessante criar a categoria "Participação conjunta em processos". 
 
 
MEMO: ME - 03/02/2010 [6] (0 Quotations) (Super, 03/02/2010 14:21:37) 
Code(s):  [casamento] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Se nós pensarmos no relacionamento com o fornecedor como um casamento, podemos também 
pensar em algumas propriedades relacionadas a este. Como nós podemos avaliar um casamento? 
Pelo tempo de duração, pela confiança que existe entre marido e mulher, pelo planejamento conjunto 
das ações etc. 
 
 
MEMO: ME - 03/03/2010 (1 Quotation) (Super, 03/03/2010 10:47:02) 
  P 8: Calçados1Ent4.doc 
       7 -7 
No codes 
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No memos 
Type: Memo                 
 
   Para avaliar as principais matérias-primas utilizadas pela empresa, nas quais nos concentramos 
para avaliar o relacionamento com os fornecedores, foi citado o uso da curva ABC. Assim, observou-
se como principais matérias-primas as resinas usadas para a fabricação de PVC, as tintas, os 
pigmentos, o coverline e os adesivos. Para esses principais insumos, a empresa trabalha em muitos 
deles com fornecedores exclusivos ou, no máximo, com dois fornecedores.  
   Um insumo muito citado também nas entrevistas, que não pode ser considerado uma matéria-
prima, é constituído pelas caixas de embalagem (caixas coletivas), que também possui um fornecedor 
exclusivo. 
   Alguns dos fornecedores da empresa foram atraídos para instalar plantas industriais no estado do 
Ceará, de preferência nas proximidades de sua principal planta. 
 
 
MEMO: ME - 03/03/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 03/03/2010 11:37:49) 
  P 8: Calçados1Ent4.doc 
       72 -72 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   O procedimento de compra na empresa se inicia com o pessoal de desenvolvimento de material 
que, a partir de uma necessidade de um novo material, trabalha em conjunto com o fornecedor 
selecionado para desenvolver esse material. Estando aprovado o material pelo pessoal do 
desenvolvimento de produto, são negociadas as condições comerciais na primeira compra. A partir 
daí, eventuais mudanças (preço, condição de pagamento, prazo de entrega) solicitadas pelo 
fornecedor ou pela empresa são negociadas por uma espécie de comitê, do qual participam o 
coordenador de compras, o comprador e, em algumas situações, o gerente de compras. 
   No dia a dia da operação de compras, o comprador funciona como um colocador de pedidos, ou 
seja, informa ao fornecedor, via sistema (ou monitora o funcionamento do VMI) as necessidades 
líquidas de materiais em cada unidade produtiva (quantidade e prazo). 
   É importante ressaltar que quem define o tipo de material necessário para a utilização em um 
produto da empresa é a área de desenvolvimento de produto, que demanda da área de 
desenvolvimento de materiais o desenvolvimento do material junto ao fornecedor 
 
 
MEMO: ME - 03/03/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 03/03/2010 12:08:04) 
  P 8: Calçados1Ent4.doc 
       95 -95 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Como a empresa utiliza um sistema de informações com uso intensivo de ferramentas de TI (MRP, 
EDI, VMI), a importância dos sistemas é mais ressaltada do que a importância da troca de 
informações em si. Do ponto de vista do relacionamento com os fornecedores, é primordial que estes 
possuam capacidade, em termos de TI, para suportar o uso dos sistemas da empresa, de modo que 
possam de "encaixar" em seu método de troca de informações relacionadas ao suprimento de 
matérias-primas. Nesse ponto específico, há necessidade do uso de uma empresa intermediária para 
"traduzir" as informações geradas pela empresa para os seus fornecedores e vice-versa. 
 
 
MEMO: ME - 03/03/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 03/03/2010 12:21:21) 
  P 8: Calçados1Ent4.doc 
       113 -115 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
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   O uso do VMI na relação da empresa com seus fornecedores é restrito a um grupo de 39 
fornecedores. Existem alguns pré-requisitos para o uso do VMI, dentre os quais a proximidade do 
fornecedor da planta da empresa, sendo que esse fator não tem sido limitador na maioria dos casos. 
   Com relação ao relacionamento diferenciado, me refiro aqui às empresas que fornecem as resinas 
para fabricação de PVC, que não usam o VMI, embora esses insumos constituem os mais 
representativos para o custo final dos produtos. Isso tem a ver com a categoria abstrata "insumos 
muito representativos". 
 
 
MEMO: ME - 03/03/2010 [5] (1 Quotation) (Super, 03/03/2010 13:42:28) 
  P 8: Calçados1Ent4.doc 
       127 -129 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Apesar do uso do VMI, ou seja, o estoque sendo gerenciado pelo fornecedor, o comprador ou os 
assessores de compras precisam acompanhar o processo, pelo menos duas vezes ao dia, para 
verificar se os fornecedores estão atuando de acordo com as necessidades das plantas da empresa. 
Se for o caso, o responsável pelo acompanhamento deve entrar em contato com o fornecedor (via 
telefone, por exemplo) para verificar a ocorrência de possíveis pendências. 
   Embora anteriormente eu tenha colocado que o comprador atua como um mero colocador de 
pedidos, na verdade ele precisa acompanhar todo o processo, até a chegada dos materiais nas 
fábricas. 
 
 
 
MEMO: ME - 03/03/2010 [6] (1 Quotation) (Super, 03/03/2010 14:10:12) 
  P 8: Calçados1Ent4.doc 
       194 -194 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Como a empresa trabalha com produtos de moda, muitas vezes o ciclo de vida do produto é curto, 
o que gera a necessidade de uma forte atuação no desenvolvimento de produtos, no 
desenvolvimento de materiais e no desenvolvimento de fornecedores. A capacidade que a empresa 
tem de trabalhar bem esses desenvolvimentos pode ser, com certeza, uma fonte de vantagem 
competitiva. Ou seja, mais uma vez, a capacidade de inovação aparece como um importante fator de 
obtenção de vantagem competitiva. 
 
 
MEMO: ME - 04/02/2010 (1 Quotation) (Super, 04/02/2010 08:46:42) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       24 -24 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   O fato do entrevistado ressaltar que o desenvolvimento do fornecedor de poliéster constitui um 
atributo estratégico para a organização leva a crer que o relacionamento com os fornecedores é um 
dos elementos que trazem vantagem competitiva para a empresa, especialmente porque parece que 
é um fator de diferenciação da mesma em relação às demais empresas brasileiras. 
 
 
MEMO: ME - 04/02/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 04/02/2010 08:49:35) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       30 -30 
No codes 
No memos 
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Type: Memo                 
 
   A divisão da compra de elastano e de anilina em dois fornecedores tem como principal motivo o 
grande volume de compras da empresa. Em ambos os casos, a empresa possui um fornecedor com 
fábrica no Brasil, e outro fora do Brasil, na Ásia (China e Coréia) ou na Alemanha. 
 
 
MEMO: ME - 04/02/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 04/02/2010 09:00:57) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       40 -40 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   É importante ressaltar aqui que, embora apareça o código "variáveis do contrato", nesse caso não 
há um contrato formal, tudo é fechado "de boca", às vezes através de email. 
 
 
MEMO: ME - 04/02/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 04/02/2010 09:14:39) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       49 -49 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Em algumas situações, a vantagem competitiva advinda da maneira como a empresa se relaciona 
com seus fornecedores, que é uma consequência (também) do seu grande volume de compras, pode 
até mesmo ser o fato de não haver desabastecimento, o que pode ocorrer com empresas menores. 
 
 
MEMO: ME - 04/02/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 04/02/2010 09:21:38) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       53 -53 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nesse ponto está se discutindo os fatores que a empresa julga mais atrativos para manter o 
relacionamento com os fornecedores. Assim sendo, acredito que é importante criar uma categoria 
denominada "Fatores atrativos para a manutenção dos relacionamentos", que é uma categoria pré-
definida no roteiro de entrevista". 
 
 
MEMO: ME - 04/02/2010 [5] (1 Quotation) (Super, 04/02/2010 09:46:18) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       82 -83 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Essa modalidade de serviço logístico em que o prestador coleta as mercadorias nas instalações do 
fornecedor é conhecida como "Milk Run". 
 
 
MEMO: ME - 05/05/2010 (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 11:23:54) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       17 -17 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
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   É importante ressaltar que se fala em poucos fornecedores por cada tipo de insumo, no caso três 
ou quatro. Entretanto, no caso do algodão, a origem do insumo pode ser de diversos produtores 
diferentes, chegando a dezenas, embora a negociação da empresa seja com as traders, que 
negociam em nome dos produtores. 
 
 
MEMO: ME - 05/05/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 11:36:17) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       23 -23 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Quando eu coloco mudança recente na política de compras, aproveitando um código anteriormente 
criado, na verdade não é tão recente, já que ocorreu há cerca de oito anos. Entretanto, é importante 
entender que a empresa, de fato, alterou sua política de compras, buscando estreitar o 
relacionamento com uma menor quantidade de fornecedores, emboras alguns destes sejam traders. 
 
 
 
MEMO: ME - 05/05/2010 [10] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 16:34:41) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       282 -282 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   É importante aprofundar a análise da relação entre reputação e credibilidade, bem como a análise 
da importância da reputação como um recurso ou capacidade intangível que influencia a obtenção de 
vantagem competitiva por parte das empresas. 
 
 
MEMO: ME - 05/05/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 12:01:45) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       43 -43 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   O presidente da empresa fecha todos os negócios relativos à compra do algodão. Além do seu 
papel importante como dirigente da empresa, o que já lhe torna conhecido no mercado, ele 
atualmente ocupa o cargo de presidente do Sinditêxtil-CE e vice-presidente da ABIT, o que estreita o 
seu relacionamento com outros empresários do setor têxtil e com os fornecedores. Pode-se avaliar a 
pertinência de se considerar esse indivíduo como um recurso idiossincrático... 
 
 
MEMO: ME - 05/05/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 12:24:51) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       61 -61 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   As quantidades a serem compradas são definidas a partir das necessidades da produção, 
considerando um horizonte de quatro a seis meses. Além disso, essa quantidade depende de como 
está se comportando a oferta do insumo (produção, preço, tendências); quando o preço é julgado 
pela empresa como atrativo, pode-se comprar uma quantidade maior do que a necessidade, de forma 
antecipada. Já quando o preço não é considerado atrativo, compra-se apenas a quantidade 
necessária para um período pré-determinado. 
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MEMO: ME - 05/05/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 14:06:53) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       81 -81 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui se repete a mesma situação das fibras sintéticas (poliéster e viscose), sendo que com um lead 
time menor, já que atualmente todo o algodão comprado pela empresa é nacional.  
   De acordo com o comportamento da oferta de algodão no mercado e de seus preços, a empresa 
pode comprar maiores volumes, de forma antecipada, ou pode comprar quantidades mínimas para o 
atendimento imediato das necessidades de produção. Quando se trata de compra antecipada de 
grandes volumes, foi citado que a empresa já chegou a comprar algodão suficiente para dois anos de 
produção de forma antecipada. Na compra antecipada, torna-se ainda mais importante o uso de 
contratos formais. 
 
 
 
MEMO: ME - 05/05/2010 [5] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 14:44:08) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       136 -136 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nesse ponto há uma semelhança com o que ocorre na outra empresa do setor têxtil pesquisada. A 
empresa busca manter relacionamentos de longo prazo com um pequeno número de fornecedores, 
entretanto, está sempre avaliando as oportunidades que existem no mercado, o que pode fazer com 
que sejam estabelecidos relacionamentos com outros fornecedores. Me parece um regime relacional 
do tipo quase-mercado. 
 
 
MEMO: ME - 05/05/2010 [6] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 14:47:41) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       147 -148 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A empresa decidiu instalar uma planta industrial em Mato Grosso, maior produtor de algodão do 
Brasil, especificamente em Rondonópolis. Como motivos para tal, a empresa alega a grande 
diminuição dos custos de transporte, tanto no suprimento, pelo fato da fábrica localizar-se próxima à 
fonte de matéria-prima (algodão), como na distribuição, pelo fato daquele estado estar mais próximo 
às principais regiões consumidoras dos fios produzidos pela empresa (sudeste e sul). Ademais, a 
empresa recebeu incentivos fiscais para realizar esse investimento. 
 
 
MEMO: ME - 05/05/2010 [7] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 15:42:38) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       208 -208 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Embora nessa empresa não tenha sido utilizado o termo "desenvolvimento do fornecedor", 
percebeu-se que se trata disso, assim como ocorre na outra empresa do setor têxtil, ou seja, até que 
o fornecedor seja homologado, existem algumas etapas precedentes. 
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MEMO: ME - 05/05/2010 [8] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 15:44:58) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       208 -208 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nesse ponto surgiu novamente, assim como em algumas entrevistas de outras empresa, o termo 
casamento, que pode ser associado aos relacionamentos mais duradouros, com orientação de longo 
prazo, com base em confiança e que podem dar frutos para ambas as partes. 
 
 
MEMO: ME - 05/05/2010 [9] (1 Quotation) (Super, 05/05/2010 15:59:43) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       234 -238 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Mais uma vez surge a importância do presidente da empresa, que fica responsável por fechar os 
contratos de compra de algodão, após receber todas as informações relativas a volumes de compra e 
preços (cotações). Possivelmente se trata de um recurso idiossincrático da empresa. 
 
 
MEMO: ME - 09/02/2010 (1 Quotation) (Super, 09/02/2010 15:13:58) 
  P 4: Têxtil1Ent3.doc 
       44 -44 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A verticalização constitui uma das estratégias utilizadas pelas empresas quando se quer dimunuir 
custos de produção, garantir qualidade dos insumos, entre outras questões. O que se pode discutir 
posteriormente é se o fato da empresa adotar uma estratégia de verticalização a montante pode ser 
considerado algo que tem impacto significativo na obtenção de vantagem competitiva por parte da 
mesma. 
   Essa análise do possível impacto positivo da verticalização pode ser feita conjuntamente com a 
análise da questão da escala de produção. Para tal, acredito que seja conveniente usar como 
referência a obra do Porter. 
 
 
MEMO: ME - 10/03/2010 (1 Quotation) (Super, 10/03/2010 14:13:20) 
  P 7: Calçados1Ent3.doc 
       117 -117 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nesse ponto, aparece a confiança como derivada de relações sociais previamente existentes entre 
o principal acionista da empresa e o dono de um dos fornecedores de serviços logísticos. Esse 
fornecedor foi adquirido por uma empresa multinacional e, por conta disso, algo pode mudar na forma 
como se dá a relação. 
 
 
MEMO: ME - 11/03/2010 (1 Quotation) (Super, 11/03/2010 15:14:29) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       168 -169 
No codes 
No memos 
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Type: Memo                 
 
   Após analisar a pertinência do uso das categorias principais do trabalho, que foram definidas a 
partir do referencial teórico, tomei a decisão de que a participação da empresa em processos do 
fornecedor e/ou a participação do fornecedor em processos da empresa, pode ser enquadrada como 
uma troca de conhecimentos, envolvendo a combinação de recursos, capacidades e habilidades. 
 
 
MEMO: ME - 11/03/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 11/03/2010 16:02:51) 
  P 4: Têxtil1Ent3.doc 
       52 -52 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Após analisar o objetivo específico que trata desses relacionamentos e as variáveis associadas ao 
mesmo, decidi que deve haver uma categoria denominada "Relações da Empresa com o Governo", 
que possui as propriedades e dimensões citadas na nota de análise (memo) ME - 08/03/2010 [3]. 
 
 
MEMO: ME - 12/03/2010 (1 Quotation) (Super, 12/03/2010 19:21:14) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       8 -8 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   O uso de um recurso da firma (comprador de algodão) exclusivamente para fazer as compras de 
um dos insumos, pode caracterizar esse recurso como um recurso idiossincrático, que pode contribuir 
para a obtenção de vantagem competitiva por parte da firma que o possui. Devo explorar essa 
questão com o uso dos autores ligados à RBV. 
 
 
MEMO: ME - 12/03/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 12/03/2010 19:26:43) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       14 -14 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Por conta do alto custo da energia e do seu impacto nos custos de produção de fios e tecidos, a 
empresa pratica a co-geração, adquirindo diversos produtos de biomassa para a geração de energia. 
A compra da biomassa, então, constitui mais uma atividade do comprador de produtos e serviços 
(exceto algodão) da empresa. 
 
 
MEMO: ME - 12/03/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 12/03/2010 19:35:27) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       18 -18 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A grande escala de produção da empresa, que tem como consequência uma grande escala de 
compra, aparece como algo significativo para que a empresa tenha poder de barganha com seus 
fornecedores. Como exemplo, a empresa consegue comprar filamentos de poliéster de um fornecedor 
asiático a um custo menor do que o oferecido no Brasil para empresas de menor porte. 
 
 
MEMO: ME - 12/08/2010 (1 Quotation) (Super, 12/08/2010 09:52:15) 
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  P20: ForTexEnt1.doc 
       9 -9 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A empresa dispõe de um analista de mercado, que, a partir de informações coletadas, opina sobre 
a atuação da empresa na área de vendas, o que é muito importante quando se trata de uma empresa 
que vende commodities agrícolas, já que os preços podem variar bastante em um curto intervalo de 
tempo. 
 
 
 
MEMO: ME - 12/08/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 12/08/2010 10:03:36) 
  P20: ForTexEnt1.doc 
       65 -65 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui fica claro que ambos os mercados, externo e interno, são importantes para a empresa, embora 
hoje haja uma predominância de vendas para o mercado externo. O principal problema que dificulta 
que a empresa direcione uma maior parte das vendas para o mercado interno é a alta carga tributária 
incidente sobre o valor da venda. 
 
 
MEMO: ME - 12/08/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 12/08/2010 10:16:33) 
  P20: ForTexEnt1.doc 
       93 -93 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Há muito cuidado no processo de classificação do algodão produzido em todas as fazendas da 
empresa, sendo feita de duas maneiras diferentes, para que o processo seja confiável. A 
classificação feita na BMF dá garantia total sobre a qualidade do algodão para quem está comprando. 
Para a empresa tal processo é fundamental, pois ajuda na definição de quais lotes, produzidos em 
quais fazendas, atenderão a pedidos específicos dos clientes. 
 
 
MEMO: ME - 12/08/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 12/08/2010 10:26:53) 
  P20: ForTexEnt1.doc 
       117 -117 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   No Brasil a prática da compra antecipada não é muito utilizada pela indústria têxtil, ao contrário do 
que acontece no mercado internacional. As empresas compradoras brasileiras preferem comprar um 
pouco antes da colheita. 
 
 
MEMO: ME - 12/08/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 12/08/2010 10:45:32) 
  P20: ForTexEnt1.doc 
       189 -189 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Diferentemente do que parece ser uma prática comum da empresa Têxtil1, esse fornecedor não 
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costuma utilizar os mecanismos de proteção disponíveis em bolsa, denominados opções, fazendo 
uso apenas do hedge cambial quando julga necessário. A empresa negocia os preços de venda com 
base em suas margens no momento da negociação, fixando o preço no contrato (em US$ por libra 
peso) e cumprindo o mesmo no momento dos embarques. Eventualmente a empresa utiliza opções, 
especificamente quando negocia na bolsa, sem que algum contrato físico tenha sido fechado. 
 
 
 
MEMO: ME - 12/08/2010 [5] (1 Quotation) (Super, 12/08/2010 11:14:10) 
  P20: ForTexEnt1.doc 
       229 -231 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui se confirma o que foi relatado pelas duas empresas do setor têxtil. Há uma busca por manter 
relacionamentos de longo prazo entre compradores e fornecedores, entretanto, a lógica da 
negociação é de curto prazo, sendo o preço o principal direcionador da condução das negociações. É 
preciso avaliar se essas características configuram um regime arm's lenght ou um regime de quase 
mercado. 
 
 
MEMO: ME - 12/08/2010 [6] (1 Quotation) (Super, 12/08/2010 11:21:54) 
  P20: ForTexEnt1.doc 
       263 -263 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A empresa, por ser bastante capitalizada, procura não negociar o algodão nos períodos em que há 
muita oferta do insumo, preferindo fazer negócios na entresafra, quando os preços tendem a subir. 
 
 
MEMO: ME - 12/08/2010 [7] (1 Quotation) (Super, 12/08/2010 11:26:34) 
  P20: ForTexEnt1.doc 
       279 -279 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A localização variada das fazendas da empresa diminui a possibilidade de não atendimento das 
vendas por questões climáticas ou ligadas a pragas. 
 
 
MEMO: ME - 12/11/09 (1 Quotation) (Super, 12/11/2009 08:44:05) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       29 -29 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nesse momento aparecem dois fortes motivos para a empresa ter investido em plantas no CE: os 
incentivos fiscais e a proximidade com a América do Norte, de onde vinha boa parte do algodão 
comprado e para onde vai parte da produção que é exportada. 
 
 
MEMO: ME - 12/11/09 [1] (1 Quotation) (Super, 12/11/2009 08:52:00) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       29 -29 
No codes 



 420

No memos 
Type: Memo                 
 
   Como hoje há a predominância de compra do algodão nacional, o fator localização no Ceará para a 
aquisição dessa matéria-prima deixou de ser importante 
 
 
MEMO: ME - 12/11/09 [2] (1 Quotation) (Super, 12/11/2009 08:54:54) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       33 -33 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A associação dos produtores de algodão em cooperativas favorece eles próprios, por aumentar o 
poder de barganha dos mesmos como compradores de insumos, assim como favorece à empresa 
que compra deles, por conta da questão tributária (COFINS) 
 
 
MEMO: ME - 12/11/09 [3] (2 Quotations) (Super, 12/11/2009 09:11:50) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       45 -45 , 49 -49 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A capacidade que os fornecedores, notadamente as traders, têm de fornecer informações gerais do 
mercado é considerada fundamental para a geração de transações. 
 
 
MEMO: ME - 12/11/09 [4] (1 Quotation) (Super, 12/11/2009 09:21:15) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       51 -51 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Para diminuir os impactos da queda do dólar, os produtores do Mato Grosso tem se utillizado da 
técnica do algodão adensado, que constitui uma inovação. É possível nesse estado por conta do 
regime de chuvas. 
 
 
MEMO: ME - 12/11/09 [5] (1 Quotation) (Super, 12/11/2009 09:25:29) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       63 -63 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A tendência de mercado, a moda, a necessidade do consumidor final, dita a necessidade do tipo de 
algodão a comprar 
 
 
MEMO: ME - 14/11/09 (1 Quotation) (Super, 14/11/2009 19:47:50) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       87 -87 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
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   Deu para notar que a disposição para fazer negócios antecipados (que ele considera de longo 
prazo) depende do conhecimento sobre o fornecedor, das informações disponíveis no mercado sobre 
ele. A maioria das transações é feita com fornecedores conhecidos pela empresa e de boa reputação, 
entretanto, pode acontecer de aparecer um fornecedor oferecendo um bom negócio, pontual, que a 
empresa se dispõe a transacionar com o mesmo, numa visão de curto prazo. 
 
 
MEMO: ME - 18/11/09 (0 Quotations) (Super, 18/11/2009 09:29:36) 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Me parece que no caso do transporte do porto para as fábricas, quando o algodão é importado, há 
uma maior restrição em termos de disponibilidade de fornecedores de serviço de transporte, por isso 
a empresa usa geralmente o mesmo transportador. É importante investigar as diferentes empresas 
que transportam contêiner na RMF 
 
 
MEMO: ME - 18/11/09 [1] (1 Quotation) (Super, 18/11/2009 10:20:36) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       139 -139 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Embora foi relatado que não existe a necessidade de investimentos em ativos específicos na 
relação entre a empresa e seus fornecedores, na minha percepção o próprio comprador é um ativo 
específico, embora a sua utilização não se restringe ao relacionamento com um fornecedor 
específico, mas sim com o mercado de venda de algodão. O comprador de algodão possui uma 
grande expertise no funcionamento do mercado de algodão mundial. 
 
 
MEMO: ME - 18/11/09 [2] (1 Quotation) (Super, 18/11/2009 10:32:06) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       126 -126 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Quando se faz negócio futuro, por exemplo, se fecha uma compra com seis meses de antecedência 
com preço fechado, geralmente são utilizados mecanismos de proteção para o caso de haver grande 
queda no preço (para quem está comprando) ou grande aumento do preço (para quem está 
vendendo). Esses mecanismos são chamados de opções. 
 
 
MEMO: ME - 18/11/09 [3] (1 Quotation) (Super, 18/11/2009 10:36:30) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       153 -153 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Há possibilidade no futuro de mudança de localização das fábricas, em função da localização das 
lavouras de algodão. A distância das fábricas do Nordeste das fontes de matéria-prima e do mercado 
consumidor constitui um aspecto negativo. Investimentos em infra-estrutura de transporte poderiam 
mudar um pouco essa tendência. 
 
 
MEMO: ME - 18/11/09 [4] (1 Quotation) (Super, 18/11/2009 10:48:44) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
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       159 -159 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Fica muito claro que nos relacionamentos mantidos na cadeia de suprimento, seja com 
fornecedores, seja com clientes, a informação aparece como algo fundamental para a manutenção 
dos relacionamentos e para a obtenção de vantagem competitiva. O importante é que, 
aparentemente, a informação flui nos dois sentidos, ou seja, contribui para a vantagem competitiva da 
cadeia como um todo. 
 
 
MEMO: ME - 19/03/2010 (0 Quotations) (Super, 19/03/2010 11:07:50) 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Essa parte do processo produtivo do calçado, de adição do pigmento ao composto de PVC, 
constitui um tipo de terceirização, semelhante ao usado na indústria de confecções com as facções. 
O interessante é que na fase anterior (produção do composto de PVC) a empresa verticaliza, e nessa 
fase há a terceirização, ou seja, há uma mudança na estrutura de governança. 
 
 
MEMO: ME - 19/03/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 19/03/2010 11:15:04) 
  P 9: Calçados1Ent5.doc 
       69 -75 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   No caso desse fornecedor, 95% do que é produzido tem como destino a empresa pesquisa, os 
outros 5% são vendidos para clientes de menor porte. Ou seja, há praticamente uma exclusividade de 
fornecimento para a empresa. Além disso, é importante salientar que o uso do VMI é exclusivo da 
relação com a empresa, enquanto que o atendimento aos outros clientes é feito no processo que 
pode ser chamado de convencional, via pedido.  
 
 
MEMO: ME - 19/03/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 19/03/2010 11:35:35) 
  P 9: Calçados1Ent5.doc 
       99 -99 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Essa ferramenta citada, o follow up, funciona como uma espécie de controle do funcionamento do 
VMI, no qual a empresa pode justificar eventuais descumprimentos das programações colocadas pela 
empresa.  
 
 
MEMO: ME - 19/03/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 19/03/2010 11:40:29) 
  P 9: Calçados1Ent5.doc 
       109 -113 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Os eventuais problemas de não cumprimento das quantidades solicitadas pela empresa no prazo 
acordado são resolvidos conjuntamente. Essa forma de resolver os problemas que surgem no 
relacionamento é bem característica do regime relacional do tipo parceria. 
MEMO: ME - 20/11/09 (1 Quotation) (Super, 20/11/2009 10:15:32) 
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  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       176 -179 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Não existe a participação da empresa nos processos do fornecedor, mas há uma troca de 
informações em que a empresa é convidada a opinar sobre quais melhorias o produtor poderia fazer 
no sentido de elevar a qualidade do algodão. Em algumas situações, a empresa financia a produção 
do produtor de algodão, provavelmente os menores 
 
 
MEMO: ME - 20/11/09 [1] (1 Quotation) (Super, 20/11/2009 10:18:13) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       182 -183 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Essa participação não existe no caso da [Têxtil1] 
 
 
MEMO: ME - 20/11/09 [2] (1 Quotation) (Super, 20/11/2009 10:24:20) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       197 -204 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Não existe o compartilhamento de riscos quando são feitas transações de compras antecipadas. 
Cada um dos participantes da transação deve fazer suas coberturas (opções) para se proteger de 
eventuais equívocos relacionados à tomada de decisão. 
 
 
MEMO: ME - 20/11/09 [3] (1 Quotation) (Super, 20/11/2009 10:27:16) 
  P 2: Têxtil1Ent1.doc 
       208 -208 
Code(s):  [Desenvolvimento do fornecedor como atributo estratégico] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui tem uma metáfora: o relacionamento com o fornecedor é como um casamento, o casamento 
que dura mais é melhor 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 (0 Quotations) (Super, 21/01/2010 11:16:47) 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   As principais matérias-primas utilizadas pela empresa são oo algodão (bem mais importante do que 
as demais), os filamentos de poliéster, o elastano e a anilina, que é o corante do índigo 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [1] (0 Quotations) (Super, 21/01/2010 11:30:56) 
Code(s):  [Desenvolvimento do fornecedor como atributo estratégico] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   O relacionamento da empresa com um fornecedor asiático de filamentos de poliéster, ao que 
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parece de forma exclusiva no Brasil, pode estar relacionado diretamente com a obtenção de 
vantagem competitiva, devido aos menores custos de aquisição em relação aos concorrentes 
nacionais da empresa. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [10] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 15:29:38) 
  P 4: Têxtil1Ent3.doc 
       15 -16 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   É importante investigar melhor esses números que mostram uma queda no faturamento. Ver dados 
de 2009 e avaliar a rentabilidade e a participação da empresa no mercado nacional. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [11] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 15:31:38) 
  P 4: Têxtil1Ent3.doc 
       24 -24 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A queda recente nas exportações retrata um fenômeno que atingiu todo o setor têxtil e boa parte da 
indústria de transformação brasileira 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [12] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 16:00:21) 
  P 4: Têxtil1Ent3.doc 
       48 -48 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Percebe-se que o foco do relacionamento com o governo estadual é a obtenção de incentivos ou 
redução de alíquotas, ambos com foco no ICMS. Já com o governo federal, a principal questão está 
relacionado com as barreiras não tarifárias ligadas ao comércio exterior. 
   A questão das relações da empresa com o governo e as instituições de fomento pode ser 
explorada, na análise dos resultados, com o auxílio da bibliografia sobre gestão dos stakeholders e 
sua influência na vantagem competitiva. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [13] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 16:02:58) 
  P 4: Têxtil1Ent3.doc 
       52 -52 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Avançando um pouco em busca de categorias, propriedades e dimensões, talvez seja interessante 
colocar o relacionamento com Governo como uma categoria, que envolve algumas propriedades, tais 
como tipo de relacionamento (isoladamente ou em conjunto), objetivos do relacionamento (incentivos 
fiscais, barreiras não tarifárias) etc. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [14] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 16:34:00) 
  P 4: Têxtil1Ent3.doc 
       62 -64 
No codes 
No memos 
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Type: Memo                 
 
   Aqui deve-se seguir o mesmo raciocínio do relacionamento com Governo. Pode ser uma categoria, 
que possui propriedades (tipo de relacionamento, objetivos) e dimensões. 
   Ver nota de análise (memo) ME - 08/03/2010 [2]. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [15] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 16:36:44) 
  P 4: Têxtil1Ent3.doc 
       68 -68 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A empresa acredita que seu relacionamento com instituições de fomento não traz vantagem nem 
desvantagem, ou seja, apenas leva a uma situação de equidade competitiva. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [2] (0 Quotations) (Super, 21/01/2010 12:26:18) 
Code(s):  [Variáveis do contrato] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Apesar de existirem algumas variáveis que direcionam o fechamento dos acordos comerciais, não 
são utilizados contratos formais, apenas acordos verbais e/ou por email na compras desses insumos 
(poliéster, elastano, anilina) 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [3] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 12:36:39) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       49 -49 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Dá para perceber que, por conta do grande volume de compras da empresa e do relacionamento 
que ela mantém com seus principais fornecedores desses insumos (poliéster, elastano, anilina), 
existe uma vantagem da empresa em relação aos seus concorrentes nacionais. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [4] (2 Quotations) (Super, 21/01/2010 12:43:29) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       51 -51 
  P19: Têxtil2Ent4.doc 
       83 -84 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   É muito importante essa visão: "longo prazo sem desprezar as oportunidades de curto prazo". 
Pensar mais a respeito dela.... 
   Me parece que se trata de um regime relacional do tipo quase mercado. 
 
 
 
 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [5] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 13:21:14) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
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       57 -57 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   O termo custo aqui envolve o custo financeiro relacionado à condição de pagamento e ao lead time 
de entrega do fornecedor. É um conceito de custo bastante interessante...Poderíamos falar em algo 
como "custo do fornecimento". Esse custo do fornecimento é constituído do preço, da condição de 
pagamento e do lead time de entrega, esse último altamente dependente da localização do 
fornecedor e da logística de transporte. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [6] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 13:29:19) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       59 -59 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nesse caso, seria interessante avaliar a similaridade entre os conceitos de solidez e reputação no 
mercado. Caso haja uma forte similaridade, seria conveniente trabalhar com um só código ou 
categoria. Vamos avaliar... 
   (16/03/10). Avaliando o que o entrevistado considera como solidez, que é o fato do fornecedor ter 
capacidade de investir em inovação e desenvolvimento de produtos, fica claro que solidez e 
reputação são conceitos diferentes, embora estejam fortemente relacionados. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [7] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 13:38:47) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       65 -65 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   No caso dos fornecedores de serviços logísticos, há muitos na distribuição (13) e poucos no 
suprimento das fábricas (3, com a predominância de 1 principal, os outros 2 para emergências). O 
serviço logístico envolve o transporte tanto no suprimento como na distribuição. Na distribuição, 
também faz parte do serviço logístico o cross docking nas instalações do prestador de serviço. No 
suprimento, está incluindo a coleta no fornecedor de matéria-prima (em alguns casos) e a 
consolidação de cargas no CD do principal prestador de serviço logístico inbound. A contratação 
desses serviços utiliza contratos formais com diversas variáveis de controle (nivel de serviço), tais 
como lead time, avarias etc. 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [8] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 13:50:17) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       77 -77 
Code(s):  [gestão do relacionamento] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui se falou pela primeira vez no termo gestão do relacionamento. Acredito que esse conceito 
pode ser melhor explorado mais à frente....O que significa conceitualmente "gestão do 
relacionamento"? Isso tem a ver com a estrutura de governança e os custos de transação? 
 
 
MEMO: ME - 21/01/10 [9] (1 Quotation) (Super, 21/01/2010 14:35:54) 
  P 3: Têxtil1Ent2.doc 
       116 -116 
No codes 
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No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui fica bem claro que, embora a empresa tente trabalhar relacionamentos de longo prazo com 
seus principais fornecedores de matérias-primas, a base desse relacionamento e a vantagem que a 
empresa tem em mantê-los está muito no seu poder de barganha, que advém do seu grande 
tamanho, da sua escala de produção. Resta saber como isso se reflete ao longo da cadeia de 
suprimento à montante.... 
 
 
MEMO: ME - 22/02/2010 (1 Quotation) (Super, 22/02/2010 15:23:17) 
  P 5: Calçados1Ent1.doc 
       57 -57 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Em alguns municípios do interior do Ceará, é comum a cessão de terreno e o investimento em infra-
estrutura por parte dos governos municipais como contrapartida pela instalação de empresas que 
gerem emprego e renda para a população do município. Aparentemente, isso aconteceu quando da 
negociação para a instalação da [Calçados1] em Sobral. 
 
 
MEMO: ME - 22/02/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 22/02/2010 15:25:14) 
  P 5: Calçados1Ent1.doc 
       53 -53 
Code(s):  [M: Incentivos fiscais] [Produtividade maior da mão-de-obra de 
          calçados no Ceará] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aparentemente, a disponibilidade de mão-de-obra adequada para a produção de calçados, com 
custo relativamente abaixo, soma-se aos incentivos fiscais como importante fator de atratividade para 
a instalação de empresas calçadistas no Nordeste e, particularmente, no Ceará. 
 
 
MEMO: ME - 22/02/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 22/02/2010 15:42:58) 
  P 5: Calçados1Ent1.doc 
       77 -77 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   De acordo com o que foi relatado, percebe-se que as relações da empresa com os governos 
estadual e federal, cujo principal objetivo é a obtenção de incentivos fiscais, do ICMS no governo 
estadual, e do IRPJ no governo federal (SUDENE), leva a empresa a uma situação de paridade 
competitiva com outras empresas situadas no Nordeste e com empresas do exterior. A vantagem 
competitiva só ocorre em relação a empresas de outras regiões do Brasil, especialmente dos pólos 
calçadistas do Rio Grande do Sul e de São Paulo. 
 
 
MEMO: ME - 22/02/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 22/02/2010 16:20:10) 
  P 5: Calçados1Ent1.doc 
       139 -139 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Realmente, a consideração pela empresa do telefone celular como concorrente do calçado é 
bastante interessante, semelhante à visão de concorrência do pessoal da Disney. Acho que seria 
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interessante explorar melhor essa questão, com o auxílio de algum referencial teórico sobre 
concorrência, talvez do Porter. 
 
 
MEMO: ME - 22/03/2010 (1 Quotation) (Super, 22/03/2010 11:50:55) 
  P10: Calçados2Ent2.doc 
       5 -5 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Devido aos trâmites necessários à liberação dos recursos por parte dos bancos públicos, o que a 
empresa considera que torna o processo demorado e chama isso de "fluxo político", não há uma 
separação clara do recurso para o investimento para o qual o mesmo está sendo tomado. Ou seja, a 
empresa "adianta" recursos próprios ou de terceiros para ir tocando o projeto, e quando o recurso do 
banco público é liberado, entra no caixa para cobrir o adiantamento e tocar o restante do projeto. 
   Nessa empresa fica bastante clara a importância do fator tempo na tomada de decisão e na ação, 
especialmente devido aos curtos lead times de produção para atender os clientes do mercado 
externo. 
 
 
MEMO: ME - 22/03/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 22/03/2010 12:08:38) 
  P10: Calçados2Ent2.doc 
       9 -9 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Embora o entrevistado tenha colocado inicialmente a disponibilização de recursos financeiros, para 
empresas localizadas no Nordeste, a taxas atrativas, como um fator de obtenção de vantagem 
competitiva em relação aos concorrentes de outros países que também atuam com produção de 
calçados para exportação, nesse segundo trecho me parece uma situação de paridade competitiva, 
tendo em vista que os países em que estão os concorrentes também possuem mão-de-obra barata e 
incentivos fiscais e financeiros. 
 
 
MEMO: ME - 22/03/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 22/03/2010 12:26:16) 
  P11: Calçados2Ent3.doc 
       12 -14 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A base do modelo de incentivo fiscal ou financeiro para a empresa, quando da decisão de instalar 
três plantas industriais no Ceará, foi a produção de calçados para exportação. Nesse caso, além do 
incentivo propriamente dito e o menor custo da mão-de-obra em relação ao estado de origem da 
empresa, que é o Rio Grande do Sul, o fator localização também pode ser colocado como vantajoso, 
tendo em vista a maior proximidade do Ceará em relação aos Estados Unidos e à Europa. 
 
 
MEMO: ME - 22/03/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 22/03/2010 12:30:58) 
  P11: Calçados2Ent3.doc 
       18 -18 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Quando a empresa se viu com um grande volume de créditos de ICMS gerados a partir da atividade 
exportadora, com base na Lei Kandir, que não vem sendo aplicada a contendo, créditos esses que 
passaram a ser considerados muitas vezes como créditos podres, a empresa decidiu voltar-se 
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também para o mercado interno a partir de suas operações no Nordeste. Uma das estratégias 
utilizadas para aumentar a sua presença no mercado interno foi a compra de uma empresa que atua 
no varejo de calçados, ou seja, a adoção da estratégia de verticalização a jusante. 
 
 
MEMO: ME - 22/03/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 22/03/2010 12:39:25) 
  P11: Calçados2Ent3.doc 
       26 -26 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Por conta desse comentário, pode-se perceber que houve comportamento oportunístico por parte 
de algumas empresas em relação à obtenção de incentivo para exportação, ou seja, empresas 
alegavam que exportariam, para obter o incentivo, e no final das contas não exportavam. Por conta 
disso, o governo estadual adotou critérios mais exigentes para a liberação dos incentivos. 
 
 
MEMO: ME - 22/03/2010 [5] (1 Quotation) (Super, 22/03/2010 13:36:27) 
  P11: Calçados2Ent3.doc 
       42 -42 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nessa entrevista, além do custo da mão-de-obra, a qualidade da mão-de-obra, sua habilidade 
manual, foi citado como um fator que traz vantagem para a empresa em relação às empresas que 
estão em outras regiões do País. Talvez pelo tipo de produto que a empresa fabrica no Ceará, que 
são calçados femininos de alto valor agregado para exportação, talvez a habilidade manual da mão-
de-obra realmente se torne um diferencial. 
   Soma-se a isso os incentivos, especialmente o incentivo para exportação, e a localização em 
relação aos mercados que são alvos dos produtos. 
 
 
MEMO: ME - 22/03/2010 [6] (1 Quotation) (Super, 22/03/2010 13:43:40) 
  P11: Calçados2Ent3.doc 
       46 -46 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Alguns dos fornecedores da empresa foram atraídos para instalarem plantas industriais no Ceará, 
por conta da necessidade de se ter um lead time de produção curto. Para tal, os incentivos fiscais 
também foram importantes para os fornecedores. Ademais, do ponto de vista da empresa, além de 
contribuir para a redução do lead time, a proximidade de alguns fornecedores diminui os custos 
logísticos e também o custo tributário, já que há isenção de ICMS para a compra de matéria-prima 
dentro do estado do Ceará. Desse modo, mais um fator, proximidade dos fornecedores, contribui para 
a obtenção de vantagem competitiva. 
 
 
MEMO: ME - 22/03/2010 [7] (1 Quotation) (Super, 22/03/2010 13:51:39) 
  P11: Calçados2Ent3.doc 
       66 -66 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Percebe-se que, do ponto de vista da empresa, apesar de o governo estadual ter concedido uma 
série de incentivos para sua instalação, haveria a necessidade de um trabalho melhor, uma 
valorização maior das empresas por parte do Governo. Ainda se fala na possibilidade de fechamento 
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das unidades produtivas do estado do Ceará, caso os incentivos cessem ou sejam julgados 
insatisfatórios por parte das empresas, fato esse que causaria um grande impacto social negativo em 
todo o Estado. 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 (1 Quotation) (Super, 23/06/2010 15:38:52) 
  P16: Têxtil2Ent1.doc 
       288 -288 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Tentar aqui relacionar a mudança de perfil da empresa, que passou a fabricar produtos 
diferenciados, a mudanças nas suas configurações de recursos, capacidades e habilidade. Usar 
Wernefelt, que relaciona diretamente recursos a produtos, bem como a teoria das capacidades 
dinâmicas. 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 23/06/2010 16:21:51) 
  P17: Têxtil2Ent2.doc 
       6 -6 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nessa mudança de posicionamento, foi criada uma nova empresa, que funciona como trade, 
atuando no mercado de venda de fios têxteis importados, dos tipos não manufaturados pela empresa. 
Essa mudança pode ser discutida à luz da estratégia de integração vertical? Acho que não.... 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 23/06/2010 16:27:30) 
  P17: Têxtil2Ent2.doc 
       20 -20 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Tendo em vista que a empresa incorporará no seu processo produtivo o tingimento dos fios, pode-
se afirmar que a mesma adotará uma estratégia de integração a jusante, embora algumas vezes a 
etapa de tingimento é considerada uma última etapa, denominada acabamento, do processo de 
produção dos fios. Avaliar esse caso... 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 23/06/2010 16:55:43) 
  P17: Têxtil2Ent2.doc 
       84 -84 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Percebe-se aqui que os fatores macroeconômicos, especialmente a alta cotação do Real em 
relação ao dólar, dificultou a permanência da empresa no mercado externo como exportadora. Por 
outro lado, conforme já relatado, viabilizou a atuação da empresa como importadora de fios têxteis. 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 23/06/2010 16:57:51) 
  P17: Têxtil2Ent2.doc 
       76 -76 
No codes 
No memos 
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Type: Memo                 
 
   A ação conjunta das empresas do setor têxtil do Ceará, através do Sinditêxtil, possibilitou a 
concessão de um incentivo fiscal do governo do estado baseado na diminuição da alíquota de ICMS 
para as empresas do setor que comprem matéria-prima no próprio estado. Isso aumentou o volume 
das vendas da empresa destinadas ao mercado cearense em 300%. 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 [5] (2 Quotations) (Super, 23/06/2010 16:59:58) 
  P17: Têxtil2Ent2.doc 
       64 -64 
  P19: Têxtil2Ent4.doc 
       21 -21 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A empresa há alguns anos produzia fios de algodão ou mistos numa pequena variedade, os quais 
podem ser considerados commodities. Houve, então, uma mudança de posicionamento, buscando-se 
oferecer uma grande variedade de produtos aos clientes, tornando a empresa diferenciada no 
mercado. Essa diferenciação de produtos ocorre tanto na produção, como com o apoio da importação 
de fios sintéticos. 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 [6] (1 Quotation) (Super, 23/06/2010 17:24:07) 
  P17: Têxtil2Ent2.doc 
       90 -90 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Após a crise cambial de 2002, no período pré-eleição do Presidente Lula, no qual o dólar chegou a 
quase R$ 4,00 e o risco Brasil disparou, a empresa, por possuir várias dívidas lastreadas em dólar, 
tomou a decisão de suspender o pagamento aos bancos e entrar na justiça, questionando os grandes 
aumentos dos contratos. A partir de então, a empresa teve de se adequar à operação totalmente 
baseada em recursos próprios. Desse modo, nesse período, a relação das empresas com os bancos 
não contribui para o seu desempenho, já que não houve a captação de recursos financeiros junto a 
essas instituições.  
   Outras empresas do setor têxtil e também de outros setores agiram de forma semelhante. 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 [7] (1 Quotation) (Super, 23/06/2010 17:35:42) 
  P17: Têxtil2Ent2.doc 
       100 -100 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nesse trecho percebe-se que a tomada de decisão da empresa em cortar as relações com os 
bancos, a partir da ocorrência de fatores externos, tornou necessária uma mudança na sua gestão 
financeira, possivelmente baseada na reconfiguração de recursos, capacidades e habilidades. 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 [8] (2 Quotations) (Super, 23/06/2010 17:40:37) 
  P17: Têxtil2Ent2.doc 
       106 -106 
  P18: Têxtil2Ent3.doc 
       44 -44 
No codes 
No memos 
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Type: Memo                 
 
   A implantação de uma planta fabril da empresa no estado do Mato Grosso, maior produtor brasileiro 
de algodão, que pode ser considerado um investimento em ativos específicos por parte da empresa, 
deve trazer dois ganhos principais: (i) o incentivo fiscal, que se assemelha ao concedido no estado do 
Ceará, embora haja um componente a mais devido ao menor valor de ICMS na compra da matéria-
prima; (ii) os ganhos logísticos, relacionados ao menor custo com frete, tanto para o suprimento de 
matéria-prima da planta, como para a distribuição dos produtos acabados para os principais 
mercados, São Paulo e Santa Catarina. 
 
 
MEMO: ME - 23/06/2010 [9] (1 Quotation) (Super, 23/06/2010 17:54:08) 
  P17: Têxtil2Ent2.doc 
       132 -132 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A empresa, em algumas situações, desenvolve e fabrica novos tipos de fios a partir de solicitações 
dos clientes, desde que o volume fabricado e o preço de venda viabilizem essa produção. 
 
 
MEMO: ME - 24/02/2010 (1 Quotation) (Super, 24/02/2010 17:09:04) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       9 -9 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Por conta desse comentário, em que fica relativamente claro o tratamento diferenciado que os 
insumos resina de PVC e plastificante recebem, em termos de forma de relacionamento com 
fornecedores, formação de preços etc., decidi criar um código abstrato denominado "Insumos mais 
representativos". Criei esse código porque percebi que nos dois setores pesquisados, existem 
insumos que têm maior representatividade nos custos de produção, além de terem como 
característica tratarem-se de commodities. Esses insumos recebem uma atenção especial e, em 
algumas situações, o relacionamento com os fornecedores desses insumos é diferente do 
relacionamento com os demais fornecedores. 
 
 
MEMO: ME - 24/02/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 24/02/2010 17:22:49) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       21 -21 
Code(s):  [Confiança] [P: Investimentos específicos para a relação] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui aparece a confiança como um critério de seleção do fornecedor, nesse caso específico, a 
empresa, por confiar no fornecedor, propôs ao mesmo que implantasse uma unidade produtiva nas 
proximidades de sua fábrica. Então seria interessante trabalhar melhor essa questão: a confiança 
como critério de seleção do fornecedor e, ao mesmo tempo, influenciando o surgimento de 
investimento em ativos específicos para a relação. Na verdade, acredito que o inverso também 
ocorre, ou seja, o investimento em ativos específicos para a relação pode aumentar a confiança 
mútua entre as empresas, por isso a relação pode ser considerada simétrica. 
 
 
MEMO: ME - 24/02/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 24/02/2010 17:55:26) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       45 -45 
No codes 
No memos 



 433

Type: Memo                 
 
   Percebe-se com essa afirmação que a empresa não considera interessante a estratégia de 
verticalização a montante nesse caso do pigmento, embora possamos considerar que, pelo fato da 
empresa comprar a resina de PVC e o plastificante, e a partir desses materiais fabricar o PVC, pode-
se dizer que existe verticalização a montante. Nesse ponto o processo é interrompido, o PVC vai para 
o fornecedor de pigmentos receber a pigmentação, e depois retorna para ser injetado, dando origem 
aos calçados de plástico.  
 
 
MEMO: ME - 24/02/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 24/02/2010 18:09:10) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       49 -49 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui está sendo comentado o processo de compra de um insumo novo, que precisa ser 
desenvolvido por um fornecedor para se encaixar em um produto novo da empresa. Nesse caso, a 
área de desenvolvimento de produto da empresa (DPD) solicita uma sub-área de suprimentos 
(PDQM) que é responsável por contactar os possíveis fornecedores para esse desenvolvimento. 
Todo o procedimento finaliza quando as amostras enviadas pelos fornecedores são aprovadas ao 
serem utilizadas em protótipos do produto, sendo que a aprovação final depende de diversas áreas 
da empresa. A partir daí, parte-se para a negociação das questões mais diretamente relacionadas a 
um procedimento de compra em si.  
   É importante explorar, num diagrama (network) específico para essa empresa, a influência do 
trabalho de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de materiais e desenvolvimento de 
fornecedores no processo de inovação, o qual, por sua vez, é um dos fatores relevantes para a 
obtenção de vantagem competitiva. 
 
 
MEMO: ME - 24/02/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 24/02/2010 18:50:31) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       85 -85 
Code(s):  [Instalação de plantas dos fornecedores nas proximidades da 
          empresa] [M: Ganhos com a proximidade do fornecedor] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Acho que se pode aqui falar de ganhos relacionais. É importante mencionar que os fornecedores 
são "induzidos" a fazer investimentos em plantas industriais nas proximidades da empresa, 
investimentos esses que podem ser considerados específicos para a relação. Pelo lado da empresa, 
isso traz ganhos relacionais, tanto do ponto de vista fiscal, como do ponto de vista logístico. Além 
disso, parece-me que existem também ganhos de custos, já que, possivelmente, os custos de 
produção do fornecedor devem ser menores do que aqueles de suas plantas localizadas em outras 
regiões do País.  
   A grande questão aqui é: os ganhos relacionais são compartilhados ou totalmente incorporados 
pela empresa? Quais as vantagens obtidas pelo fornecedor pelo fato de fazer os investimentos? Será 
apenas a garantia de fornecimento exclusivo para a empresa? Parece que é isso mesmo... 
 
 
MEMO: ME - 24/03/2010 (1 Quotation) (Super, 24/03/2010 16:28:34) 
  P12: Calçados2Ent1.doc 
       35 -35 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Fazendo-se um apanhado geral em relação às matérias-primas para a fabricação dos sapatos 
femininos de couro para exportação, que são os produtos manufaturados nas unidades produtivas da 
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empresa localizadas no Ceará, o couro é a principal delas, contribuindo com cerca de 50% do custo 
das matérias-primas do produto. O couro é fornecido por empresas localizadas no Rio Grande do Sul. 
Outros materiais importantes, como os solados e as palmilhas, são fornecidos por empresas 
localizadas no Ceará, algumas das quais foram atraídas pela empresa. 
   Segundo o entrevistado, cerca de 70% do volume (e não do custo) de materiais comprados já são 
de empresas que possuem plantas no Ceará, enquanto que os 30% restantes são de empresas 
localizadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo. 
 
 
MEMO: ME - 24/03/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 24/03/2010 17:03:10) 
  P12: Calçados2Ent1.doc 
       79 -79 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Percebeu-se que houve na empresa há alguns anos uma mudança na política de compras. Deixou-
se de definir os fornecedores apenas com base em preço (o que poderia ser um regime arm's lenght) 
e se passou a levar em consideração a necessidade de fazer parcerias duradouras com os 
fornecedores. 
   O principal fator que levou a isso foi o curto lead time de desenvolvimento e produção que a 
empresa dispõe para atender às necessidades dos clientes do exterior, tendo em vista que os 
produtos oferecidos são ligados à moda, havendo a necessidade permanente de desenvolvimento de 
novos produtos. Por conta desse lead time curto, o processo todo é visto como "nervoso" pelo 
entrevistado. 
 
 
MEMO: ME - 24/03/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 24/03/2010 17:29:05) 
  P12: Calçados2Ent1.doc 
       119 -119 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   O procedimento de compra da empresa hoje é totalmente baseado em sistemas de TI. As 
necessidades líquidas de materiais são calculadas pelo MRP, que gera os arquivos dos pedidos de 
compras que são repassados, via EDI, para os fornecedores, que devem, por sua vez, providenciar a 
entrega dos materiais em, no máximo, 8 dias, para que a empresa possa cumprir os lead times 
acordados com seus clientes. 
   O papel do comprador é bastante simplificado com o apoio das ferramentas de TI, entretanto, 
podem ocorrer problemas eventuais que gerem a necessidade de suas resoluções por parte do 
comprador. 
 
 
MEMO: ME - 24/03/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 24/03/2010 17:59:06) 
  P12: Calçados2Ent1.doc 
       180 -180 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nessa questão dos fatores que a empresa julga serem atrativos para a manutenção de 
relacionamentos com os fornecedores, aparecem fatores tradicionais, como preço e qualidade, mas 
de um modo um pouco diferente. O fator mais ressaltado foi o conhecimento por parte do fornecedor 
do jeito de ser da empresa. Isso envolve política de qualidade (a empresa tem certificação ISO 9001), 
política de preços, o fato de se produzir por encomenda e, consequentemente, do lead time 
disponível para a produção e entrega, entre outros aspectos.  
   A partir desses fatores, fica ainda mais evidente a necessidade da empresa trabalhar com os 
fornecedores em regime de parceria, evitando a troca e aprofundando o conhecimento mútuo das 
empresas envolvidas na relação. 
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MEMO: ME - 24/03/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 24/03/2010 18:17:29) 
  P12: Calçados2Ent1.doc 
       200 -200 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui se percebe que, embora o fornecedor de serviços logísticos tenha tomado a decisão de 
investir na montagem de um ponto de apoio no Ceará para atender à empresa, atualmente possui 
outros clientes que ajudaram a viabilizar o investimento. 
 
 
MEMO: ME - 24/03/2010 [5] (1 Quotation) (Super, 24/03/2010 18:31:16) 
  P12: Calçados2Ent1.doc 
       240 -240 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A empresa dominava várias partes do processo produtivo no passado: curtume, injeção, fabricação 
de palmilhas, fabricação de solados etc. Hoje, por entender que o negócio da empresa é o design e a 
montagem dos sapatos, partiu para o foco nesse negócio e a terceirização das demais etapas. A 
única parte do processo que a empresa ainda mantém algum grau de verticalização é na fabricação 
de matrizes. Ou seja, há uma tendência de desverticalização. É um processo semelhante ao que 
aconteceu com a indústria automobilística, no qual as empresas se tornaram montadores de 
automóveis. 
 
 
MEMO: ME - 24/06/2010 (1 Quotation) (Super, 24/06/2010 14:25:39) 
  P18: Têxtil2Ent3.doc 
       46 -46 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Na fase pré-operacional da planta fabril da empresa situada em Rondonópolis, Mato Grosso, foi 
feito um acordo com o governo daquele estado para que a empresa possa remeter o algodão 
comprado no Mato Grosso para ser processado no Ceará, considerando-se como limite o volume de 
produção previsto para a planta que funcionará lá, depois voltar como produto acabado e ser vendido 
sem pagamento de ICMS, alíquota zero. Esse foi um dos grandes atrativos para a implantação dessa 
unidade produtiva da empresa naquele estado. 
 
 
MEMO: ME - 24/06/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 24/06/2010 14:37:41) 
  P18: Têxtil2Ent3.doc 
       75 -76 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Na percepção do entrevistado a existência de incentivos fiscais para a empresa instalada no Ceará 
diminui as desvantagens em relação a empresas dos estados do Sul, Sudeste e Centro Oeste, 
especialmente por conta dos custos logísticos, já que, para o setor de fiação, os fornecedores da 
principal matéria-prima (algodão) estão concentrados no Centro Oeste e no cerrado nordestino, e os 
principais clientes estão localizados em São Paulo e Santa Catarina. Assim sendo, a localização de 
uma fiação no Mato Grosso traz muitas vantagens em relação ao Ceará. 
   Percebe-se, então, que a situação é um pouco diferente daquela vista para as empresas do setor 
de calçados, que dependem mais de mão-de-obra e conseguiram atrair alguns fornecedores para as 
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proximidades de suas fábricas. 
 
 
MEMO: ME - 24/06/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 24/06/2010 14:49:30) 
  P18: Têxtil2Ent3.doc 
       85 -85 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Tendo em vista a mudança de posicionamento da empresa, que deixou de fabricar apenas fios tipo 
commodity em grande volume e passou a fabricar uma grande variedade de fios, assim como passou 
a importar fios para complementar seu portfólio de produtos, há uma certa dificuldade por parte do 
entrevistado em identificar os concorrentes atuais da empresa. Sabe-se, entretanto, que os 
fabricantes de fios tradicionais, muitos dos quais estão localizados do Ceará, deixaram de ser 
concorrentes diretos da empresa. 
 
 
MEMO: ME - 25/02/2010 (1 Quotation) (Super, 25/02/2010 14:50:43) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       93 -93 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Aqui se percebe que a empresa usa o VMI (Vendor Management Inventory) ou estoque gerenciado 
pelo fornecedor, que se trata de uma ferramenta de TI que facilita bastante a troca de informações 
relacionadas aos planos de produção e, consequentemente, às necessidades de materiais.  
   O fato dessa empresa utilizar esta ferramenta na sua relação com os fornecedores o coloca como 
uma empresa diferenciada no que diz respeito à gestão da cadeia de suprimento, especialmente no 
seu setor de atuação, tendo em vista que essa ferramenta é mais comum em outros setores, tais 
como a indústria automobilística e o varejo de alimentos (supermercados). 
 
 
MEMO: ME - 25/02/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 25/02/2010 14:56:18) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       93 -93 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Percebe-se que, na relação da empresa com seus fornecedores, devido aos grandes volumes de 
compra praticados pela empresa, os fornecedores preferem ganhar menos no preço unitário, ou seja, 
trabalhar com uma menor margem de lucro, para manter a relação e ganhar nos volumes de vendas. 
Assim sendo, embora não tenha sido mencionado, a escala de produção e, consequentemente, de 
compra de materiais da empresa, aparece como um fator atrativo para a manutenção do 
relacionamento por parte dos fornecedores. Então, escala é importante também nesse caso. 
 
 
MEMO: ME - 25/02/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 25/02/2010 15:03:18) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       103 -105 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Resolvi criar esse código porque, no caso do fornecedor do insumo que representa o maior custo, o 
PVC, o relacionamento é diferente do relacionamento da empresa com os demais fornecedores. Não 
há o uso do VMI, há necessidade de emissão de pedidos mensais de compra e de negociação de 
preços, a negociação ocorre em nível de diretoria. Na minha visão isso se dá por dois motivos 
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principais: o tipo de produto, que é commodity, e o porte do fornecedor, que é maior do que o porte 
da empresa.  
   Esse código deverá ter alguma relação com o código abstrato anteriormente criado, "Insumos mais 
representativos".  
 
 
MEMO: ME - 25/02/2010 [3] (1 Quotation) (Super, 25/02/2010 15:45:04) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       113 -113 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   O fato de a empresa trabalhar com produto de moda, em que os lead times envolvidos 
(desenvolvimento, prototipagem, produção, entrega) devem ser curtos, o fato de se trabalhar sempre 
com os mesmos fornecedores constitui um fator fundamental para que se consiga trabalhar com 
esses lead times. 
 
 
MEMO: ME - 25/02/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 25/02/2010 16:06:12) 
  P 6: Calçados1Ent2.doc 
       133 -133 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Esse trecho pode ser explorado posteriormente, pois seu conteúdo tem relação com a questão dos 
ganhos relacionais (ou não). 
 
 
MEMO: ME - 25/03/2010 (1 Quotation) (Super, 25/03/2010 14:41:15) 
  P12: Calçados2Ent1.doc 
       308 -308 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A empresa tem conseguido atrair alguns fornecedores, de modo que estes instalem plantas 
industriais nas proximidades das fábricas da empresa no Ceará. Apesar de a empresa mostrar 
preocupação em relação a possíveis problemas enfrentados por esses fornecedores, não há o 
compartilhamento de riscos e a única garantia que a empresa dá é da intenção de comprar um 
volume mínimo de materiais desses fornecedores. Dois casos problemáticos recentes foram 
relatados: 
   1) Um fornecedor investiu numa planta no estado do Ceará, mas o volume de materiais adquiridos 
pela empresa não foi suficiente para viabilizar o investimento. Tomou-se, então, a decisão conjunta 
de fechar a instalação do fornecedor. Não ficou claro, nesse relato, se essa decisão conjunta implicou 
em alguma partilha dos prejuízos sofridos pelo fornecedor; 
   2) A empresa convenceu um fornecedor de caixas de embalagem a fazer o investimento, 
entretanto, não conseguiu homologar esse fornecedor com seus clientes. Então, a fábrica do 
fornecedor não chegou a funcionar. Nesse caso, o prejuízo não foi rateado. 
 
 
MEMO: ME - 25/03/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 25/03/2010 15:10:45) 
  P12: Calçados2Ent1.doc 
       397 -397 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Nesse mercado de calçados para exportação, me parece que o fabricante e, consequentemente, os 
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seus fornecedores (a cadeia de suprimento) está sempre trabalhando sob pressão. O varejo domina 
totalmente a cadeia, dá as cartas e pode, a qualquer momento, procurar fornecedores (fabricantes) 
alternativos em outros países. Por conta disso, é fundamental que a empresa tenha rapidez na 
resposta às necessidades dos clientes e, além disso, que busque desenvolver alternativas se 
antecipando ao cliente. 
   Assim sendo, dois fatores são fundamentais para a questão da vantagem competitiva e até mesmo 
da sobrevivência nesse mercado: agilidade (lead time curtíssimo) e capacidade de inovação. Ambos 
os fatores dependem de recursos internos da empresa, mas também dependem muito de recursos 
relacionais e da cadeia de suprimento como um todo. 
 
 
MEMO: ME - 25/03/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 25/03/2010 15:28:19) 
  P12: Calçados2Ent1.doc 
       427 -429 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A questão sobre o compartilhamento dos ganhos na cadeia de suprimento não ficou clara. 
Aparentemente, tanto a empresa como o fornecedor trabalham com rentabilidades baixas, pois o 
preço já vem pré-definido pelo cliente de fora. O fato de se trabalhar com planilhas abertas evita a 
ocorrência de rentabilidades negativas para o fornecedor.  
   Apesar de não ficar muito claro e de ter sido usado o termo "entro apertando o fornecedor...", existe 
uma preocupação da empresa em manter o fornecedor tendo ganhos, para que seja mantida também 
a parceria. 
 
 
MEMO: ME - 26/06/2010 (1 Quotation) (Super, 26/06/2010 18:35:20) 
  P19: Têxtil2Ent4.doc 
       23 -23 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   No setor têxtil, principalmente na fiação, os custos com energia são bastante representativos no 
custo de produção. Já ouvi inclusive um empresário do setor dizer que fio = algodão + energia. Por 
conta disso, as empresas vêm buscando meios alternativos de diminuir esse custo, sendo um desses 
meios a compra de energia diretamente das geradoras, ao invés de comprar das distribuidoras. Isso 
somente é possível quando há leilões de energia que não sejam dirigidos a comercializadores. Assim 
sendo, a energia, juntamente com serviços em geral (incluindo serviço logístico) e as embalagens são 
itens adquiridos pelo entrevistado (4), que só não adquire matérias-primas.  
 
 
MEMO: ME - 26/06/2010 [1] (1 Quotation) (Super, 26/06/2010 18:58:20) 
  P19: Têxtil2Ent4.doc 
       51 -51 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Percebeu-se que a quantidade de prestadores de serviço logístico, no caso somente transporte, na 
distribuição é maior do que no suprimento, até pelas características das cargas e pela disponibilidade 
de empresas que são especializadas em cada tipo de carga. A principal matéria-prima, que é o 
algodão, é transportada em caminhões graneleiros, enquanto que os produtos acabados são 
distribuídos em caminhões baús.  
   Já as fibras sintéticas, que são importadas, assim como os fios importados que a empresa revende, 
são trazidos de navio, em contêineres. 
 
 
MEMO: ME - 26/06/2010 [2] (1 Quotation) (Super, 26/06/2010 19:06:41) 
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  P19: Têxtil2Ent4.doc 
       72 -72 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   O uso de contratos formais nas aquisições da empresa está presente apenas no caso da compra de 
algodão, cujos contratos são registrados e arbitrados na BMF, assim como na compra de energia, 
cujos contratos são bastante complexos, estando sujeitos à regulação da ANEEL. 
 
 
MEMO: ME - 26/06/2010 [3] (2 Quotations) (Super, 26/06/2010 19:13:50) 
  P19: Têxtil2Ent4.doc 
       82 -82 , 92 -92 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Quando o transportador está buscando carga para evitar que retorne "batendo lata", há uma maior 
flexibilidade na negociação dos preços. 
 
 
MEMO: ME - 26/06/2010 [4] (1 Quotation) (Super, 26/06/2010 19:19:11) 
  P19: Têxtil2Ent4.doc 
       88 -88 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   Os investimentos citados pela entrevistada como tendo sido feitos pelos prestadores de serviço 
logístico, não podem ser considerados investimentos em ativos específicos, já que são adequados à 
operação normal do prestador. Mesmo se o prestador resolva implantar um depósito em determinada 
região para atender melhor à empresa, isso ocorrerá de forma semelhante ao observado nas outras 
entrevistas, ou seja, possivelmente logo deixarão de ser exclusivos para atender à empresa. 
 
 
MEMO: ME - 26/06/2010 [5] (1 Quotation) (Super, 26/06/2010 19:55:10) 
  P19: Têxtil2Ent4.doc 
       104 -104 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A empresa tem procurado se diferenciar dos concorrentes, saindo na frente na adoção de novas 
tecnologias, no lançamento de novos produtos e, até mesmo, na ação em determinadas frentes, tais 
como na compra de energia no mercado livre. Desse modo, pode-se afirmar que a empresa é um first 
mover que, embora possa ser imitada em algumas situações, aproveita as vantagens competitivas 
temporárias de sair na frente dos concorrentes. 
 
 
MEMO: ME - 26/06/2010 [6] (1 Quotation) (Super, 26/06/2010 19:59:53) 
  P19: Têxtil2Ent4.doc 
       108 -108 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A maior exposição da empresa à concorrência dos chineses, especialmente por conta da queda das 
cotas de importação, foi vista como uma oportunidade para a mudança. A empresa agora consegue 
adquirir as fibras sintéticas a um preço menor do que quando adquiria no mercado nacional. A 
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empresa também mudou seu posicionamento e passou a importar fios em que julgava não ser 
competitiva, passando a atuar como uma trade no mercado interno e complementando seu portfólio 
de produtos. 
 
 
MEMO: Relações da Empresa com Instituições de Fomento - 08/03/2010 [2] (0 Quotations) (Super, 
08/03/2010 21:29:46) 
Code(s):  [C: Relações da empresa com instituições de fomento] 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A categoria denominada "Relações da empresa com Instituições de Fomento" foi criada a partir de 
um dos objetivos específicos e das variáveis utilizadas para a montagem do roteiro de entrevista. 
Essa categoria é composta das seguintes propriedades: 
    
   1) Frequência da relação: essa propriedade varia da dimensão pouco frequente (-) até a dimensão 
muito frequente (+); 
    
   2) Influência das relações na vantagem competitiva: essa propriedade varia da dimensão baixa 
influência (-) até a dimensão alta influência (+), sendo essa influência julgada pelos entrevistados; 
 
 
MEMO: Relações da Empresa com o Governo - 08/03/2010 [3] (0 Quotations) (Super, 08/03/2010 
22:13:01) 
No codes 
No memos 
Type: Memo                 
 
   A categoria denominada "Relações da empresa com o Governo" foi criada a partir de um dos 
objetivos específicos e das variáveis utilizadas para a montagem do roteiro de entrevista. Essa 
categoria é composta das seguintes propriedades: 
    
   1) Objetivos das relações: essa propriedade varia da dimensão poucos objetivos diferentes (-) até a 
dimensão muitos objetivos diferentes (+); 
    
   2) Influência das relações na vantagem competitiva: essa propriedade varia da dimensão baixa 
influência (-) até a dimensão alta influência (+), sendo essa influência julgada pelos entrevistados; 
    
   3) Forma de estabelecer a relação: essa propriedade varia da dimensão individual (-), que significa 
que a empresa estabelece relações com o Governo de forma isolada, até a dimensão em conjunto 
(+), o que significa que a empresa estabelece relações com o Governo juntamente com outras 
empresas e/ou através de instituições representativas do setor.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


