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OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi diagnosticar uma cadeia de fornecimento

constituída por um grupo de 31 pertencentes à uma empresa âncora, com

ênfase em seis dimensões (Quadro 1): Sustentabilidade; Gestão; Processos;

Estratégia; Inovação e Resultados, que têm como base teórica:

Sustentabilidade
Sachs

(2002)

Atender, simultaneamente, aos critérios de relevância 

social, prudência ecológica e viabilidade econômica, 

pilares do desenvolvimento sustentável.

Gestão
Motta 

(1999)
Planejar, organizar, dirigir e controlar.

Processos
Capote 

(2013)

Identificar, desenhar, executar, medir, documentar, 

monitorar, controlar e melhorar processos de 

negócios, para alcançar resultados alinhados com os 

objetivos estratégicos da organização.

Estratégia

Mintzberg;

Ahlstrand; 

Lampel

(2000)

A união entre qualificações e oportunidades que 

posiciona uma empresa em seu ambiente.

Inovação

Çakar; 

Ertürk

(2010)

Dinâmicas que permitem as pequenas e médias 

empresas alcançarem um alto nível de 

competitividade.

Resultados

Kaplan; 

Norton 

(1997)

Medir é importante: o que não é medido não é 

gerenciado.

Quadro 1: Dimensões diagnosticadas

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi um estudo quali-quantitativo apoiado na Visão

Baseada em Recursos (RBV) e na análise PEST (Política, Econômica, Social

e Tecnológica). O instrumento de coleta de dados é composto 107 questões,

com pontuação de 0 a 100%. A escala para a análise PEST foi de 1

(oportunidade ou ameaça desprezível) a 5 (oportunidade ou ameaça muito alta).

Nos resultados foram identificadas as pontuações das 31 empresas em

cada dimensão, e a média geral demonstra o seguinte: a dimensão melhor

classificada foi a de Estratégia (58%), seguida dos Resultados (48%),

Processos (44%), Gestão (43%), Sustentabilidade (36%) e Inovação

(34%), conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Média geral das dimensões diagnosticadas

A média geral das empresas na análise PEST demonstrou a

importância da oportunidade no ambiente econômico, com maior

média (3,59), seguida do ambiente político (2,18), tecnológico (2,14) e

social (1,76), como mostra a Figura 2 abaixo.

Figura 2 – Média geral análise PEST - Oportunidade
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A importância da ameaça destacou-se como maior no ambiente

econômico (2,12), tecnológico (2,11), político (1,81) e social (1,24),

demonstrada na Figura 3.
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Figura 3 – Média geral análise PEST - Ameaça

36%
43%

44%

58%

34%

48%

0%

25%

50%

75%

100%
Sustentabilidade

Gestão

Processos

Estratégia

Inovação

Resultados

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como ponto de partida a elaboração de

uma proposta de diagnóstico da utilização de técnicas gerenciais e

tecnológicas de uma cadeia de fornecedores do setor metal-mecânico

de Caxias do Sul, de forma que fosse possível identificar as

potencialidades, explorar os meios de adição de valor, exclusividades,

raridades e organização das empresas, especialmente dos ativos, para

verificar em que nível as empresas se encontram.

Constatou-se que as dimensões de Sustentabilidade e Inovação

ainda são pouco exploradas nas empresas, e que a maior oportunidade

e a maior ameaça se encontram no ambiente econômico. Dessa

forma, as organizações devem manter uma dinâmica de mudanças

nesses pontos, para estarem propensas a obter e manter uma

vantagem competitiva no mercado e assim, agregar valor à cadeia

como um todo.
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