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RESUMO

FOGAÇA, D. R. Relações entre dimensões culturais e a integração da cadeia de
suprimentos: estudo de caso no setor aeronáutico. 2014. 170 f. Dissertação (Mestrado) –
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

A gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) é hoje parte essencial do nosso dia a dia. Ela tem uma
influência crescente sobre um grande número de atividades humanas e econômicas e, portanto, é
um assunto crítico para a indústria e para a academia. Existe a necessidade de se entender como
as pessoas podem ajudar no sucesso da Cadeia de Suprimentos. No entanto, há uma escassez de
investigações empíricas das contribuições das variáveis humanas, em especial a cultura, para a
Integração da Cadeia de Suprimentos (SCI). Este trabalho tem por objetivo investigar as relações
entre as dimensões culturais e a SCI por meio de um estudo de caso exploratório em uma
empresa do setor aeronáutico brasileiro. Estabeleceram-se considerações teóricas que
determinadas práticas organizacionais contribuiriam para a maior integração de uma Cadeia de
Suprimentos genérica (orientação a resultado, orientação a funcionário, sistema aberto, controle
frouxo de trabalho, profissionalismo e pragmatismo) o que foi constatado na investigação
empírica. Além disso, levou-se em conta a influência da cultura brasileira sobre as práticas
organizacionais, de forma que a alta distância do poder e alta aversão à incerteza, por exemplo,
dificultariam a orientação a resultado e de sistema aberto, enquanto o alto coletivismo e a relativa
feminilidade facilitariam a orientação a funcionário e controle de trabalho frouxo. Este trabalho
contribui para propor novas perspectivas e insights que possam levar ao aprofundamento dos
estudos das relações entre a cultura e a Cadeia de Suprimentos, além da consideração de aspectos
culturais locais no estudo das práticas gerenciais.

Palavras-chave: Cultura organizacional. Gestão da cadeia de suprimentos. Organização do
trabalho. Integração. Setor aeronáutico.

ABSTRACT
FOGAÇA, D. R. Relationships between cultural dimensions and supply chain
integration: a case study in the aeronautical industry. 2014. 170 f. Dissertação (Mestrado) –
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

The Supply Chain management (SCM) is an essential part of our daily lives. It has a growing
influence on a large number of human and economic activities and therefore is a critical issue for
the industry and the academy. There is a need to understand how people can help the
effectiveness of Supply Chain, however, there is a lack of empirical investigations of the human
variables contributions, especially culture, for the Supply Chain Integration (SCI). This work
aims to investigate the relations between cultural dimensions and SCI through an exploratory
case study in a company in the aeronautical industry. Theoretical considerations were settled in
which certain organizational practices contribute to the further integration of a generic Supply
Chain (result orientation, employee orientation, open system, loose work control, professionalism
and pragmatism) which was corroborated in the empirical research. In addition, we took into
account the influence of Brazilian culture on organizational practices so that high power distance
and high uncertainty avoidance, for example, hinder the results orientation and an open system,
while the high collectivism and the relative femininity facilitate the employee orientation and the
loose work control. This work contributes to propose new perspectives and insights that may lead
to deeper studies of the relationship between culture and the Supply Chain, beyond the
consideration of local cultural aspects in the study of management practices.
Keywords: Organizational culture. Supply chain management. Work organization. Integration.
Aeronautical industry.
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1 INTRODUÇÃO

Desde o início da década de 1990, com a abertura da economia brasileira decorrente da
globalização da economia mundial, têm ocorrido rápidas e intensas mudanças que afetam a
maneira como as empresas se organizam e se relacionam. A competição se acirra e se torna
global em um ambiente crescentemente complexo; o ciclo de vida dos produtos se reduz; há
pressões para a diminuição dos preços; as organizações se horizontalizam; buscam-se novas
parcerias com clientes, concorrentes e fornecedores. Nesse contexto surge o termo Supply Chain
Managment (SCM), traduzido como Gestão da Cadeia de Suprimentos (FAWCETT; WALLER,
2011; PIRES 2004; WOOD JR, 1998).
A SCM é hoje parte essencial do nosso dia a dia. Ela tem uma influência crescente sobre um
grande número de atividades humanas e econômicas. A SCM tem sido considerada como uma
estratégia para a integração de fornecedores e clientes, com o objetivo de melhorar a capacidade
de resposta das organizações de produção e serviços. Portanto, o projeto da Cadeia de
Suprimentos (SC) é um assunto crítico para a indústria e para academia. É necessário tratar a SC
como um sistema integrado com fluxo físico de materiais, planejamento e controle da produção,
vendas e distribuição. Por isso, o desenvolvimento e investigação de modelos e abordagens que
levem ao entendimento e otimização da SC, bem como de suas peculiaridades, são uma
importante e desafiadora tarefa para a SCM (CHAN; HOU; LANGERVIN, 2012; SPRAGUE
2007).
A configuração e operação das atividades da cadeia de suprimentos e seus recursos oferecem
um potencial significativo para o desenvolvimento de novas e alternativas fontes de vantagem
competitiva sustentável. De fato, em muitos setores, isso pode proporcionar uma das últimas
fontes de tal vantagem, já que a padronização de produtos e a comoditização levam à
concorrência baseada no menor preço, e as fontes de diferenciação tornam-se mais difíceis de
obter. O potencial de uma Cadeia de Suprimentos integrada ser uma fonte alternativa de
diferenciação destaca a importância de desenvolvimento de competências nesta área (POWER,
2005).
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A Integração da Cadeia de Suprimentos entre funções internas na empresa e parceiros
comerciais externos tem recebido atenção crescente de profissionais e acadêmicos nos últimos
anos (VIVALDINI; PIRES, 2010; ZHAO, 2011). Do ponto de vista interno, embora muitas
empresas ainda mantenham uma estrutura organizacional funcional, o fluxo dos pedidos dos
clientes atravessa funções e atividades. Quando um pedido atrasa, o cliente não se importa com
qual função causou o atraso, ele simplesmente quer saber quando e se o pedido será entregue.
Isso exige um processo integrado de atendimento de pedidos de clientes, em que todas as
atividades e funções envolvidas trabalhem juntas. Compartilhamento de informações,
planejamento e trabalho em conjunto e equipes interfuncionais são importantes elementos neste
processo (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2008; FLYNN; HUO; ZHAO, 2010).
Externamente, no ambiente competitivo de hoje, as empresas são impelidas a cooperar com
os seus fornecedores e clientes para atender a vários desafios, tais como demandas por baixo
custo, alta qualidade, melhor entrega, flexibilidade, atendimento ao cliente, inovação e responder
a um ambiente em rápida mudança (VIVALDINI; PIRES, 2010; ZHAO et al., 2011).

A

Integração da Cadeia de Suprimentos, conhecido comumente como Supply Chain Integration
(SCI), é considerada um dos principais fatores na melhoria do desempenho. Pesquisas empíricas
tendem a confirmar a relação entre o nível de integração da Cadeia de Suprimentos e o
desempenho da cadeia e das corporações (VAN DER VAART; VAN DONK, 2008).
A maioria das disciplinas de administração da produção cobrem uma vasta gama de tópicos
incluindo desenvolvimento de produto, gestão de estoques, gestão por processos e Gestão da
Cadeia de Suprimentos. Muitas das mais recentes ferramentas e técnicas ensinadas nestas
disciplinas são bastante simples e fáceis de aplicar. Apesar disso, frequentemente há uma
desconexão entre os conceitos ensinados na sala de aula e os preceitos seguidos na prática. Há
muitas razões para essa lacuna, mas a maioria tem a ver com a falta de consciência por parte do
agente que toma a decisão ou pela falta de aplicabilidade das próprias ferramentas. Muitas das
técnicas e teorias ignoram características importantes dos sistemas reais e, portanto, são
percebidas como de difícil aplicação na prática. Além disso, mesmo quando os métodos são
conhecidos e se aplicam, eles podem ser de difícil implementação dada a falta de informação,
confiança, ou incentivos adequados. Um fator comum neste desarranjo são as pessoas
(BENDOLY; DONOHUE; KENNETH, 2006).
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Há gestores que tomam decisões, empregados que trabalham e melhoram processos, e
clientes comprando produtos. É tentador tratar essas pessoas mecanicamente, com gestores
fazendo as melhores escolhas para as empresas, funcionários diligentemente dando o seu melhor
e os clientes comprando o produto se o preço estiver abaixo de um patamar. Mas a realidade
mostra algo diferente. Gerentes podem ter a melhor das intenções, mas muitas vezes são
incapazes de mobilizar a organização na direção correta. Os funcionários podem responder a
incentivos financeiros, mas também estão preocupados com status e justiça. Os clientes podem
responder não só ao valor do serviço ou ao bem que compra, mas também a aspectos não
monetários do processo envolvido (CROSON et al., 2013).
O desenvolvimento e gerenciamento de uma Cadeia de Suprimentos integrada é, sob qualquer
aspecto que se analise, um desafio formidável. Pesquisas citam diversos fatores causadores de
disfunções na SC: falta de comunicação, falta de integração interfuncional, perspectivas de curto
prazo e imprecisão na definição das fronteiras organizacionais. Certamente, a velocidade com
que novas tecnologias e sistemas complexos evoluem e são implantados nas organizações agrava
o problema. As pessoas se esforçam para acompanhar o lançamento das novas gerações de
software, as atualizações tecnológicas e os produtos mais recentes. As prioridades voltam-se para
acompanhar a tecnologia, em vez de abordar os recursos humanos e as estratégias
organizacionais associadas à gestão da Cadeia de Suprimentos (SHUB; STONEBRAKER, 2009).
Existe a necessidade de entender como as pessoas podem ajudar no sucesso da Cadeia de
Suprimentos e quais fatores auxiliam as pessoas a se tornar um ativo valioso nela. Os efeitos
humanos sobre as iniciativas na Cadeia de Suprimentos são reais e devem ser levados em conta
juntamente com outros fatores quando se objetiva aumentar a SCI.

(TELLER; KOTZAB;

GRANT, 2012). McCarter, Fawcett e Magnan (2005) apontam deficiências na utilização de
pessoas na SCM tais como: pouco investimento em treinamento, demasiado controle hierárquico,
desencorajamento a assunção de riscos, falta de lealdade, pouca exploração da criatividade das
pessoas e ausência de uma cultura de confiança.
Enquanto as tecnologias da Cadeia de Suprimentos evoluíam, os interesses práticos e de
pesquisa se concentraram nos aspectos hard de gestão (habilidades técnicas e conceituais), como
modelagem estrutural, design de produto, processos e tecnologia da informação. Entretanto,
invariavelmente, esses esforços devem ser seguidos pelo desenvolvimento dos aspectos soft
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(atitudes comportamentais ) de liderança e gestão de pessoas (SHUB; STONEBRAKER, 2009).
Até este ponto, pesquisadores de recursos humanos têm prestado pouca atenção ao campo da
SCM e como as práticas de gestão de pessoas podem ajudar as empresas a gerenciar suas Cadeias
de Suprimentos de forma mais eficaz (FISHER, 2010).
Na investigação de empresas de manufatura, Santos (1999, 2000) propõe três dimensões
competitivas para a gestão estratégica de recursos humanos: a constituição de redes de trabalho
baseada em equipe, a aprendizagem organizacional e a gestão da cultura organizacional. A
prioridade competitiva em que há menos pesquisas – desempenho das entregas – é exatamente
aquela mais ligada à Cadeia de Suprimentos. Pagell (2004), ao pesquisar empresas de diferentes
ramos baseado nos principais fatores de integração relatados na literatura, deparou-se com uma
nova categoria que não se encaixava no seu modelo e cuja importância ainda não estava clara: a
cultura organizacional.
Os modelos mentais (entendidos como forma de interpretação da realidade) ligados à cultura
organizacional que permitem que algumas empresas realizem atividades melhor do que outras
não estão bem definidos. Curiosamente, os executivos reconhecem a importância da cultura na
implementação de qualquer iniciativa importante, como a SCM. A pesquisa, no entanto, ainda é
incipiente na exploração das características culturais da SCM para entender melhor o seu
desenvolvimento e implementação. Sem uma boa compreensão de como a cultura influencia o
comportamento das empresas será difícil de implementar com sucesso as iniciativas da SCM e
ela continuará a ser um artefato do mito corporativo (MELLO; STANK, 2005).
A cultura de um grupo, e de uma organização, é resultado de um processo de aprendizagem
compartilhada, que lida com problemas de adaptação externa e integração interna. Tal
aprendizagem é, simultaneamente, um processo comportamental, cognitivo e emocional. Apesar
de ser uma abstração, a cultura organizacional impacta profundamente sobre o comportamento
dos indivíduos e dos grupos, estando intimamente ligada à liderança. Aqueles que não
compreendem a essência da cultura organizacional em que estão inseridos, ou com a qual se
relacionam, e sua influência palpável no dia-a-dia estão fadados a ser controlados e mesmo
tornarem-se vítimas das forças que dela derivam (SCHEIN, 1990, 2010).
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1.1 Objetivos

Daugherty (2011), em sua revisão bibliográfica sobre relacionamentos na logística e na SC,
coloca uma questão de pesquisa a ser investigada: Como as diferenças culturais impactam nas
interações do dia a dia e no sucesso do relacionamento de longo prazo? Zhao, Zhao e Wu (2013),
mais especificamente, questionam como o poder e a confiança influenciam o comportamento
colaborativo nas decisões logísticas.
Shub e Stonebraker (2009) desenvolveram um modelo teórico sobre o impacto humano nas
Cadeias de Suprimentos e propõem que estratégias culturais e de empowerment baseadas em
relacionamentos promoveriam maior integração do que aqueles baseadas em transações.
Braunscheidel, Suresh e Boisnier (2010) encontraram evidências para apoiar a afirmação de que a
cultura organizacional, medida pelo Competing Values Framework (CVF), tem efeito direto
sobre as práticas de integração interna e externa adotadas por uma empresa.
Partindo desse panorama, a delimitação deste trabalho se dá pela seguinte questão de pesquisa
(VERGARA, 2010): Como as Dimensões Culturais influenciam a Integração da Cadeia de
Suprimentos (SCI)?
Mais especificamente, o objetivo da pesquisa é identificar as relações entre as dimensões
culturais e práticas organizacionais propostas por Hofstede e a integração interna da Cadeia de
Suprimentos.
Como objetivos intermediários, pode-se listar:


Realizar uma revisão sistemática de literatura na interface entre a Cadeia de
Suprimentos e a Cultura Organizacional a fim de se obter uma perspectiva geral da
intersecção entre esses dois temas;



Levantar as principais abordagens adotadas e resultados existentes na investigação da
Integração da Cadeia de Suprimentos (SCI);



Discutir a relação entre fatores integradores da Cadeia de Suprimentos (SC) e as
Dimensões culturais; e
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Identificar essas relações e a forma pela qual elas se manifestam nos casos estudados,
propondo eventualmente novas relações e interpretações.

1.2 Justificativa

Desde a Segunda Guerra Mundial, o crescimento da prática e da pesquisa acadêmica tem
avançado substancialmente o conhecimento na área de administração da produção e SCM
(SINGHAL; SINGHAL, 2012a). A logística e a SCM são disciplinas consideradas relativamente
novas, mas com uma grande base de literatura (DAUGHERTY, 2011). Ainda assim, a
importância da construção de teoria em logística e SCM não deve ser subestimada. Como
disciplinas acadêmicas em amadurecimento, elas necessitam de desenvolvimento teórico para
experimentar um crescimento sadio e significativo (TOKAR, 2010).
Em recentes revisões e reflexões neste campo da ciência, identificou-se a oportunidade para
ampliar o domínio dos esforços de pesquisa, expandindo seus paradigmas, suas ferramentas e
instrumentos fundamentais e incorporando conhecimentos de outros campos da ciência e de
outros países (SINGHAL; SINGHAL, 2012a; SINGHAL; SINGHAL, 2012b; WALLER;
FAWCETT, 2012).
Cada vez mais estudiosos e profissionais da área da logística reconhecem a importância da
variável “cultura”, tanto em termos organizacionais quanto nacional, no desenvolvimento de seus
trabalhos, em especial na nova conjuntura de internacionalização de operações e aumento da
interdependência entre os atores da Cadeia de Suprimentos. No entanto, existe pouca pesquisa
teórica e empírica nesta área específica (AQUILON, 1997).
A maioria das pesquisas em SCI é realizada nos EUA, portanto há a necessidade de validar os
instrumentos e teorias desenvolvidas nos EUA para outros contextos culturais e de negócios para
garantir que eles são robustos (HUO, 2012). Pagell, Katz e Sheu (2005) encontraram que
diferenças culturais entre países afetavam a tomada de decisão na gestão de operações
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internacionais. Zhao et al. (2011) pesquisaram empresas de diferentes nacionalidades na China e
encontraram diferenças quanto à integração e comprometimento. Todavia, eles recomendam que
se deve ampliar a pesquisa para outros países.
A SCM requer mais do que uma mudança da mentalidade de competição para colaboração
entre empresas. Requer uma mudança na tomada de decisão diária, nas práticas e na interação
humana. Isso significa que as pessoas terão que mudar seus modelos mentais e comportamento
(MCCARTER; FAWCETT; MAGNAN, 2005). Quando se trata de implementação, o sucesso das
ferramentas e técnicas de administração da produção baseia-se fortemente na compreensão do
comportamento humano. O impacto das questões humanas e comportamentais sobre a atividade
econômica é estudada extensivamente em muitos campos, incluindo economia, contabilidade e
marketing. No entanto, o seu estudo em administração da produção é relativamente escasso
(BENDOLY; DONOHUE; KENNETH, 2006; BRAUNSCHEIDEL; SURESH; BOISNIER,
2010).
Há pouco material na literatura que descreve a relação entre as atividades de recursos
humanos ou variáveis organizacionais e o sucesso da Cadeia de Suprimentos. Essa omissão
talvez seja devido à ênfase da pesquisa em temas hard da Cadeia de Suprimentos observada
anteriormente. As vantagens competitivas de produtos, processos e tecnologias de informação são
efêmeros. Com o aumento do ritmo de desenvolvimento e alterações técnicas, tais produtos,
processos, e avanços da tecnologia de informação, a despeito de patentes ou direitos autorais,
podem se desgastar e esgotar rapidamente. (FISHER, 2010; SHUB; STONEBRAKER, 2009).
Por outro lado, o conhecimento e habilidades humanos, e as variáveis de suporte
organizacional são mais regenerativas e duradouras como vantagens competitivas. Há uma
notável falta de pesquisas que avaliem as variáveis soft e seu alinhamento com as estratégias da
Cadeia de Suprimentos. Há também uma escassez embaraçosa de investigações empíricas das
contribuições dessas variáveis, em especial a cultura, para a Integração Cadeia de Suprimentos
(BRAUNSCHEIDEL; SURESH; BOISNIER, 2010; FISHER, 2010; SHUB; STONEBRAKER,
2009).
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1.3 Estrutura da dissertação

A estrutura da dissertação é apresentada na Figura 1.
Neste capítulo é apresentada a contextualização do estudo proposto, bem como a questão de
pesquisa que norteia o estudo e os objetivos intermediários. Há a justificativa da importância e
atualidade do tema.
O capítulo 2 trata da revisão sistemática de literatura realizada na interface entre a Cadeia de
Suprimentos e Cultura Organizacional. Resultados acerca dos principais periódicos, autores,
períodos de publicação, bases de dados e assuntos são analisados de forma a contribuir para o
avanço da presente pesquisa e de outras pesquisas relacionadas.
O capítulo 3 primeiramente diferencia a conceituação da logística e da Cadeia de Suprimentos
e, em seguida, traz diferentes abordagens e taxonomias para a integração da logística e da Cadeia
de Suprimentos. O capítulo 4 justifica a escolha de um modelo de Cultura Organizacional, as
dimensões culturais de Hofstede, as Práticas Organizacionais e expõe as principais características
deles.
O capítulo 5 discute a relação entre as variáveis de pesquisa do ponto de vista teórico,
especialmente a inter-relação da Cultura Organizacional, das Práticas Organizacionais e da
Integração da Cadeia de Suprimentos. Além disso, apresenta e justifica os métodos de pesquisa e
a unidade de estudo.
O capítulo 6 traz a apresentação e análise dos resultados. Ele descreve e caracteriza a Cadeia
de Suprimentos da empresa estudada e sua integração, seguido da identificação e análise das
Práticas Organizacionais relacionadas à Cadeia de Suprimentos. Por fim, o capítulo 7 apresenta
as considerações finais da dissertação, apontando as principais contribuições e limitações da
pesquisa, bem como propostas para pesquisas poesteriores.
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Capítulo 1 – Introdução:
Apresentação do contexto, dos objetivos de pesquisa e
da justificativa do trabalho

Capítulo 2 – Revisão Sistemática da Literatura:
Revisão realizada para explorar a interface entre
Cadeia de Suprimento e Cultura Organizacional

Capítulo 3 – Cadeia de Suprimento:
Apresentação e comparação de diferente modelos de
integração da logística e da Cadeia de Suprimento

Capítulo 4 – Cultura Organizacional:
Conceituação e apresentação das dimensões culturais
de Hofstede

Capítulo 5 – Métodos de Pesquisa:
Discussão da relação entre as variáveis de pesquisa e
apresentação dos métodos de investigação

Capítulo 6 – Resultados e Discussão:
Apresentação e análise dos resultados de pesquisa

Capítulo 7 – Conclusão:
Considerações finais acerca da contribuição e
limitação do trabalho
Figura 1 - Estrutura da dissertação
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2 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Revisões e sínteses de literatura podem ser fundamentais para ampliar o conhecimento. A
difusão das descobertas científicas e textos expositivos sobre elas são consideradas meta
atividades da ciência. Revisões e sínteses de literatura podem levar a grandes descobertas
(SINGHAL; SINGHAL, 2012b).
Este capítulo está baseado no trabalho de Fogaça et al. (2012). O propósito desta revisão
sistemática de literatura é investigar a interface entre os conceitos de Cadeia de Suprimentos e
Cultura Organizacional. Para isso, desenvolveu-se primeiramente um processo que possibilitasse
buscar e selecionar os artigos de maior relevância, o qual é descrito na próxima seção. O objetivo
desta primeira etapa foi encontrar artigos que tratassem dos dois conceitos conjuntamente e que
tivessem uma abordagem orientada à Engenharia de Produção ou a suas áreas afins.
Em seguida, realizou-se a análise dos artigos selecionados com o auxílio de diversas
ferramentas. O objetivo da análise foi gerar informações que contribuíssem não só para embasar
esta dissertação, mas também para a evolução da pesquisa na área. Por exemplo, determinar quais
bases de dados retornavam mais artigos e em que medida as bases de dados apresentavam
resultados que se sobrepunham; determinar quais periódicos eram os mais recorrentes; como a
produção científica da área se distribuía ao longo dos anos; quais eram os autores que se
destacavam; e quais abordagens eram usadas quando a Cadeia de Suprimentos e a Cultura
Organizacional eram tratadas conjuntamente. Por fim, realizou-se a discussão e interpretação dos
dados nas seções subsequentes.
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2.1 Método da revisão sistemática

Esta revisão sistemática de literatura baseou-se nos principais pontos levantados e
sintetizados por Randolph (2009). Primeiramente houve a formulação do problema feita na seção
anterior, seguida pela coleta e avaliação de dados descrita nesta seção e, por fim, a análise e
interpretação de dados. Não se estabeleceu um limite máximo para a data de publicação dos
artigos, isto é, por mais antigos que fossem os artigos retornados nas buscas eles seriam
aproveitados. A buscas se estenderam até junho de 2012.
Para a coleta de dados utilizaram-se três importantes bases de dados: ScienceDirect e Scopus
da editora Elsevier, e Web of Science da Thomson Reuters. Enquanto o ScienceDirect é uma base
de dados de textos científicos completos provenientes de livros e periódicos, o Web of Science
também conta com anais de congressos, simpósios e conferências. O Scopus é ainda mais
abrangente, incluindo em suas buscas resumos, citações e fontes da web. Além das três bases de
dados, realizam-se buscas no Google Scholar.
Foram selecionados dois grupos de palavras-chave relacionados aos dois conceitos que se
pretendia investigar – Cadeia de Suprimentos e Cultura Organizacional – e realizaram-se buscas
que contivessem ambos. A escolha das palavras-chave ocorreu baseada na experiência prévia do
Grupo de Pesquisa “Integração das Estratégias de Recursos Humanos e de Produção”,
posteriormente refinada pela análise de palavras-chave dos artigos mais relevantes retornados
pelas primeiras buscas nas bases de dados. Para Cadeia de Suprimentos as palavras-chave usadas
foram “supply chain” e “logistic*”. É importante notar que o caractere * (asterisco) é um coringa
que retorna de nenhum a vários caracteres. Portanto, “logistic*” poderia retornar “logistic”,
“logistics” ou “logistical”, por exemplo. Para Cultura Organizacional, utilizou-se “organizational
culture”, “corporate culture” e “cultural dimension*”. A fim de que as buscas retornassem a
combinação dos termos desejada fez-se o uso de operadores lógicos de pesquisa (operadores
booleanos) da seguinte forma:
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(“supply chain” OR “logistic*”) AND (“organizational culture” OR “corporate culture” OR
“cultural dimension*”)

Dois filtros foram usados para o refinamento das buscas: por tipo de documento e por área de
assunto. Selecionaram-se apenas artigos, excluindo livros, capítulos de livros, revisões, anais de
eventos e editoriais. Na área de assunto foram selecionados campos de interesse como, por
exemplo, engenharias, administração, gestão, pesquisa operacional, economia e finanças,
excluindo as áreas de saúde e biológicas. Essas opções de filtro estão disponíveis para as bases de
dados, mas não para o Google Scholar.

Questão de
pesquisa

Coleta de
dados

Avaliação de
dados

Análise e
interpretação

• Formulação do problema de pesquisa

• Combinação e busca de palavras-chave nas bases de dado

• Uso de filtros e avaliação crítica dos artigos

• Uso de ferramenta de auxílio: Excel, EndNote Web, HistCite

• Apresentação das conclusões da revisão
Conclusão

Figura 2 - Processo de revisão sistemática de literatura realizado
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Na última etapa de seleção, os artigos obtidos após as buscas e refinamentos passaram a ser
avaliados criticamente pelos seus títulos e resumos. O principal critério para inclusão na lista
final era se ambos os conceitos eram assuntos centrais no artigo. Em caso de dúvidas, buscavamse mais informações no corpo do artigo. Todos os artigos das três bases de dados foram
analisados. No entanto, para o Google Scholar, que retornou mais de 17 mil resultados e não
possui filtros de assunto ou por tipo de documento, analisaram-se as 100 primeiras ocorrências de
busca.
A lista final de artigos foi registrada no EndNote Web, uma ferramenta de gerenciamento de
referências bibliográficas e citações. A análise desses artigos utilizou como auxílio o programa
Microsoft Excel, em especial a ferramenta de tabela dinâmica que permite uma fácil manipulação
e categorização de grandes volumes de dados. Outro programa utilizado foi o HistCite, que
executa análises bibliométricas e gera gráficos a partir delas. Mais detalhes a respeito da análise
dos resultados são apresentados na próxima seção. A Figura 2 mostra o processo resumido de
revisão bibliográfica de literatura.

2.2 Resultados e discussão

A seguir, mostram-se os resultados das diversas análises realizadas quanto às bases de dados,
aos periódicos, à distribuição das publicações ao longo do tempo, à citação, à nacionalidade dos
autores e aos assuntos dos artigos. Em cada subseção discute-se brevemente o significado dos
resultados para esta pesquisa.
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2.2.1 Artigos e bases de dados
A lista final, consideradas tanto as bases de dados (Web of Science, Science Direct e Scopus)
quanto as buscas no Google Scholar, constituiu-se por 64 artigos. Deste total, 18 artigos foram
encontrados exclusivamente pelas buscas no Google Scholar (analisadas as primeiras 100
ocorrências), 29 foram exclusivos das bases de dados e 17 foram comuns, como mostrado na
Figura 3.

Figura 3 - Comparação de número de artigos entre as bases de dados e o Google Scholar

Quando se analisa comparativamente apenas as 3 bases de dados, observa-se que o Scopus foi
o mais abrangente, seguido pelo Web of Science, enquanto o Science Direct apresentou o menor
número de resultados. Essa situação era esperada em função da própria natureza das bases de
dados, como exposto na seção de Metodologia. A Figura 4 é um Diagrama de Venn que mostra a
intersecção dos resultados retornados pelas bases de dados após a aplicação dos filtros de tipo de
documento (artigos) e área de conhecimento (áreas afins citadas na seção 2.1). O primeiro
número entre parênteses é a quantidade de artigos selecionada para a lista final após avaliação
crítica. O segundo número entre parênteses, em vermelho, são os artigos descartados.
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Figura 4 - Diagrama de Venn representando os artigos obtidos em cada base de dados

2.2.2 Artigos e periódicos
A revisão sistemática de literatura permite identificar quais periódicos são mais relevantes
para a pesquisa. Destacam-se dois: o Supply Chain Management: an International Journal e o
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (IJPDLM), com 9 e 7
artigos constantes na lista final, respectivamente. A importância desses dois periódicos é
reforçada pela sua qualidade. O primeiro é avaliado como A1 pela CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) (2012) nas áreas de Engenharias III e de
Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Seu fator de impacto no Journal Citation Reports
(JCR) da ISI WEB OF KNOWLEDGE (2012) é de 1,535. O IJPDLM, apesar de não ter sua
avaliação feita pela CAPES, possui fator de impacto de 1,038 no JCR.
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Figura 5 - Periódicos e número de publicações

Há ainda quatro outros periódicos que publicaram 3 artigos cada da lista final da revisão
bibliográfica. Mais da metade de todos os artigos estão em periódicos que publicaram no máximo
2 artigos dos 64 da lista final, como mostra a Figura 5.

2.2.3 Artigos e anos de publicação
O número de artigos publicados ao longo dos anos é mostrado na Figura 6. O primeiro artigo
é do ano de 1997. No ano de 2012, apesar de a análise se limitar até a metade dele, já existem 4
artigos publicados. Observa-se, pela linha de tendência traçada pelo Microsoft Excel a partir do
gráfico de colunas, que o número de artigos publicados na área tem crescido. O aumento de
interesse pode ser explicado pela recente consolidação do conceito de Cadeia de Suprimentos
(DAUGHERTY, 2011) e da internacionalização das operações das empresas, que evidenciou a
importância do estudo da cultura nacional e organizacional (MATTSON, 2003).
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Figura 6 - Publicações de artigos por ano e linha de tendência

2.2.4 Artigos e autores
Somando-se o número de autores e coautores dos 64 artigos da lista final, obtém-se 158
indivíduos distintos. Destes, 138 aparecem em somente um artigo, 18 em dois artigos e apenas 2
autores / coautores figuram em três publicações, como pode ser observado na Figura 7.

Figura 7 - Relação de número de publicações e autores
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Os dois autores em destaque por terem o maior número de publicações seriam R. M. Yusoff e
A. Rasli. No entanto, ao analisar os três artigos que estes autores publicaram, nota-se que são os
mesmos – i.e., foram coautores – e que foram publicados em três periódicos diferentes: African
Journal of Business Management, International Journal of Business and Management e
International Journal of Business and Social Science. Apenas o African Journal of Business
Management é um periódico de qualidade reconhecida: B2 para a área de Engenharias III e A2
para a área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. O International Journal of Business
and Management tem conceito B5 para a área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo.
O International Journal of Business and Social Science não é avaliado nem pela CAPES nem
pelo JCR (ISI WEB OF KNOWLEDGE, 2012; CAPES, 2012). Logo, não se pode afirmar que
esses dois autores sejam referência na área.

Figura 8 - Mapa de citações do Web of Science
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Existe uma aparente fragmentação de artigos e autores na área pesquisada, isto é, não é
possível identificar um conjunto de artigos e autores que se destaquem e balizem o assunto. Ao se
utilizar da ferramenta HistCite para a análise bibliométrica dos artigos obtidos do Web of Science,
confirma-se esta aparente fragmentação. O mapa de citações gerado pela ferramenta (Figura 8)
mostra os vários artigos representados por pontos. Estabelecem-se apenas duas relações de
citação, representadas pela ligação através de uma flecha entre um ponto e outro, sendo uma
delas uma autocitação.

2.2.5 Autores e nacionalidade das instituições
A fim de saber como as pesquisas sobre o tema estavam distribuídas entre os países,
levantou-se a nacionalidade das instituições as quais os autores dos artigos estavam vinculados.
Dos 158 autores, mais da metade atuava em organizações estadunidenses. Outros dois países que
se destacam individualmente são Reino Unido e China, como pode ser visto na Figura 9. Na
distribuição por continentes, a América do Norte lidera com 84 autores ligados a instituições
dessa região, seguida pela Ásia com 39 e Europa com 33.

Figura 9 - Nacionalidade das instituições que pertencem os autores dos artigos
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A América Latina aparece com apenas 2 autores e um único artigo, que foi publicado em um
periódico da Colômbia, o Dyna. Buscando em uma base de dados brasileira, o SCIELO (2012),
não se encontrou nenhum artigo que tratasse da Cadeia de Suprimentos e da cultura
organizacional de forma conjunta. Portanto, pode-se afirmar que o Brasil e a América Latina não
têm desenvolvido pesquisas relevantes nesse campo de pesquisa.

2.2.6 Artigos e assuntos
A fragmentação de autores e artigos anteriormente citada existente na área de pesquisa que
conjuga Cadeia de Suprimentos e Cultura Organizacional pode ser explicada pela multiplicidade
de tópicos de pesquisa que exploram estes assuntos conjuntamente. Fazendo uma análise
qualitativa dos artigos selecionados, é possível identificar alguns grupos de assuntos
predominantes, constantes no Quadro 1, que são comentados a seguir.

Área de interface com Cadeia de
Suprimentos

Assuntos

Responsabilidade Social





Sustentabilidade na SC
Código de conduta
Negócios ambientalmente conscientes

Marketing





Relacionamento entre marketing e SC
Conflito entre marketing e SC
Orientação ao cliente

TI





Adoção de novas tecnologias na SC
CPFR
RFID

Quadro 1 - Principais questões abordadas na área de interface entre Cadeia de Suprimentos e Cultura Organizacional

Um tópico de pesquisa que se destaca é o referente à responsabilidade social empresarial e
temas correlatos: negócios ambientalmente conscientes sob a ótica do gerenciamento da Cadeia
de Suprimentos (LIN; JONES; HSIEH, 2001); o desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos
sustentável no setor público (PREUSS, 2009); o uso de código de conduta em corporações
multinacionais (SETHI et al., 2011); a influência da cultura organizacional sobre a corrupção
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(ARNOLD; NEUBAUER; SCHOENHERR., 2012); e a responsabilidade social corporativa com
relação a fornecedores (AMAESHI; OSUHI; NNODIM, 2008).
Outro tópico é a relação entre a Cadeia de Suprimentos e o marketing. Ridel e Mueller (2009)
analisam a influência da cultura nela, enquanto Ling-yee (2011) se foca no conflito entre o
marketing e a Cadeia de Suprimentos. O impacto da cultura de orientação para o cliente no
relacionamento com os fornecedores e no desempenho da Cadeia de Suprimentos é estudado por
Martin e Grbac (2003) e por Jeong e Hong (2007).
O compartilhamento da informação é fator-chave para o sucesso de uma Cadeia de
Suprimentos. A tecnologia de informação (TI) é essencial nesse processo e, por conseguinte, é
estudada extensamente (ESPINAL; MONTOYA, 2009). A cultura organizacional é um elemento
que deve ser considerado na adoção de novas tecnologias pela Cadeia de Suprimentos para que
elas promovam efetivamente a melhoria do desempenho da cadeia (FAWCETT et al., 2007;
JACKSON; SLOANE, 2007). Tecnologias e programas específicos, como a Identificação por
Radiofreqüência (RFID) e o Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR),
são examinados por Kros et al. (2011) e por Sherer et al. (2011).

2.3 Considerações para a pesquisa

A revisão sistemática de literatura, que se fundamentou em diferentes bases de dados e
ferramentas de busca, apresentou resultados importantes para o campo de pesquisa que se propôs
a explorar. Identificaram-se os principais periódicos da área (e.g., Supply Chain Management: an
International Journal e International Journal of Physical Distribution & Logistics Management),
o que ajuda a orientar a busca por uma bibliografia atualizada e adequada para a proposta do
trabalho. Além disso, confirmou-se a atualidade do tema e o aumento do interesse nele, mostrado
pela clara tendência de crescimento nos últimos anos.
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Quanto aos principais autores, constatou-se que não havia nenhum que se destacasse pela
quantidade juntamente com a qualidade. A fragmentação dos autores, observada pela pouca
citação entre os artigos selecionados, refletiu-se na identificação de algumas abordagens
predominantes e distintas para a investigação da relação entre a Cultura Organizacional e a
Cadeia de Suprimentos: a de responsabilidade social, a de marketing e a de TI.
Nota-se que, apesar de sua importância, há carência de produção científica relacionada no
Brasil e na América Latina. Isto reforça a significância do presente trabalho, bem como a
reivindicação de alguns autores, como Zhao et al. (2011), para que este tipo de investigação seja
estendida para além das fronteiras dos países comumente pesquisados.
Deve-se destacar que apenas um trabalho, o de Braunscheidel, Suresh e Boisnier (2010),
efetivamente investiga a relação da Integração da Cadeia de Suprimentos (SCI) com a Cultura
Organizacional. No entanto, eles partem de um modelo de Cultura Organizacional específico – o
CVF. Esta dissertação tem como objetivo investigar a SCI a partir de um paradigma diferente.
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3 CADEIA DE SUPRIMENTOS

Desde o aparecimento do termo SCM, ocorre confusão de sua definição com a de logística.
Tem havido uma tentativa de distingui-los, afirmando que a logística seria um subconjunto da
SCM. Recentemente, o Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), que é a
principal organização de profissionais, pesquisadores e acadêmicos da Cadeia de Suprimentos,
definiu SCM como englobando o planejamento e gestão de todas as atividades envolvidas no
fornecimento e aquisição, conversão e todas as atividades de gestão de logística. Mais
importante, também inclui a coordenação e colaboração com parceiros da cadeia, que podem ser
fornecedores, intermediários, prestadores de serviços e clientes. Em essência, a SCM integra a
oferta e a gestão da demanda dentro e entre empresas. Por outro lado, o CSCMP define a
logística como a parte da SCM que planeja, implementa e controla o efetivo fluxo (inclusive o
reverso) e armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas entre o ponto de
origem e o ponto de consumo, a fim de atender às exigências dos clientes (BALLOU, 2006;
COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997; PIRES 2004).

3.1 Integração da Cadeia de Suprimentos (SCI)

O aumento da concorrência tem levado as empresas não só a melhorar as suas operações
internas (como o controle de processos e gestão de inventário), mas também a focar na integração
com seus fornecedores e clientes nos processos da cadeia de valor global. A contribuição dos
fornecedores na entrega de valores para os clientes, consequentemente, no aumento de
capacidades competitivas (qualidade, entrega, flexibilidade e custo) tem sido bem reconhecida
(PRAJOGO; OLHAGER, 2012).
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Em essência, todo o conceito de SCM é realmente baseado na integração. Cadeias de
Suprimentos bem geridas são aquelas onde todos os processos trabalham juntos para fornecer o
mais alto nível de valor para o cliente. Cadeias mal geridas terão indícios de um ou mais
processos de criação de valor atrapalhando outros. Uma Cadeia de Suprimentos bem gerenciada
é, portanto, uma Cadeia de Suprimentos integrada (PAGELL, 2004).
Subjacente a tudo isso está uma suposição de que níveis mais elevados de integração levarão
a um maior desempenho operacional e do negócio (STOCK; GREIS; KASARDA, 1998). Tal
suposição encontra suporte empírico em vários estudos como os de Rosenzweig, Roth e Dean Jr
(2003), Flynn, Huo, Zhao (2010) e Huo (2012).
A seguir são mostrados vários modelos e abordagens que tratam da integração da logística e
da cadeia de suprimentos. Há abordagens com enfoque interno, com enfoque externo, que tratam
da SCI como um construto único ou que identificam subdimensões dentro dela.

3.1.1 Estágios de desenvolvimento da logística
Esse primeiro modelo de Bowersox e Closs (2001), mostrado na Figura 10, apresenta estágios
de desenvolvimento da logística de uma empresa. Desta forma, não se observa a representação de
relacionamentos com outros agentes da cadeia. O foco é exclusivamente interno.
Existem 5 estágios de desenvolvimento, mas pode-se dividi-los em 3 momentos principais:


a fragmentação, que antecede a própria existência da logística e corresponderia a um
estágio “zero”;



a agregação funcional, composta pelos estágio de 1 a 3, quando percebe-se a
vantagem de agrupar funções outrora dispersas sob um mesmo setor ou gerência para
obter ganhos de custo e eficiência; e



a integração por processo, englobando os estágios 4 e 5, que corresponde a um nível
de integração interna alto.
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Figura 10 - Estágios de desenvolvimento da logística
Fonte: Adaptado de Bowersox e Closs (2001, p.503)

No estágio de fragmentação, a responsabilidade organizacional pela logística está dispersa
por toda a organização. Essa fragmentação normalmente significa que aspectos do trabalho
logístico são executados sem coordenação interfuncional, resultando frequentemente em
duplicação e desperdício.
No estágio 1 de agrupamento funcional, há um agrupamento inicial das atividades logísticas.
Na área de marketing, o agrupamento concentra-se normalmente em torno do serviço ao cliente.
A área de manufatura usualmente se concentra na gestão dos materiais que chegam ou nas
compras de peças.
O estágio 2 de agrupamento funcional tem como característica principal a separação da
logística e sua elevação a uma posição de autoridade mais alta. Uma provável candidata a este
status mais elevado era a distribuição física em empresas em que as atividades de serviço ao
cliente são críticas para o pleno sucesso.
No estágio 3 agrupam-se o máximo de funções operacionais e o planejamento logístico sob
uma única autoridade. A meta é o gerenciamento estratégico de todo o movimento e
armazenagem de materiais e de produtos acabados de modo que se obtenha o máximo de
vantagem competitiva para a empresa.
O estágio 4 de integração de processos a partir de funções tem três principais desafios
(BOWERSOX et al., 1986). Primeiro, todo o esforço deve buscar agregação de valor para o
cliente. Segundo, a logística, como parte de um processo de negócio, requer que todas as
habilidades necessárias para completar o trabalho estejam disponíveis, independentemente de sua
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organização funcional. Terceiro, o trabalho executado em um contexto de processo de negócio
deve estimular a sinergia entre as áreas funcionais.
O estágio 5 de integração de processos baseada na informação implica uma organização
virtual da logística, quer seja ela toda uma empresa, quer seja uma competência central específica
(BOWERSOX et al., 1986). A ideia que fundamenta a desagregação é que o poder da tecnologia
de informação permitirá um gerenciamento e um desempenho integrados do trabalho logístico
sem agrupar ou agregar funções em uma unidade organizacional formal.

3.1.2 Estágios de integração da Cadeia de Suprimentos
Os estágios de integração da Cadeia de Suprimentos propostos por Stevens (1989) são
mostrado na Figura 11. Esse modelo é um dos mais antigos a abordar a Integração da Cadeia de
Suprimentos e é extensivamente citado por aqueles que debatem o tema, como por exemplo,
Mentzer et al. (2001), Hillebrand e Biemans (2003), Pagell (2004), Kim (2007), Flynn, Zuo e
Zhao (2010).
O estágio 1 (“linha básica”) é tipificado pela empresa que assume responsabilidade por
diferentes atividades na Cadeia de Suprimentos em departamentos separados, de maneira quase
independente. Ainda que haja pequena preocupação com a Cadeia de Suprimentos, a “linha
operacional” é fragmentada e caracterizada por:


inventários gerenciados em estágios decorrentes da falha em integrar e sincronizar
atividades;



sistemas de controle e procedimentos incompatíveis que cobrem vendas, manufatura,
controle de materiais são independentes e frequentemente incompatíveis; e



fronteiras organizacionais por meio das quais o setor de compras pode controlar o
fluxo de entrada de materiais até estoques de matéria-prima bruta. Manufatura e
controle da produção cobririam matéria-prima bruta através das instalações e os
inventários em processo até os produtos finais. Mais ainda, ao longo da cadeia, vendas
e distribuição compartilham a gestão da cadeia externa e de seus inventários.
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Figura 11 - Estágios de integração da Cadeia de Suprimentos
Fonte: Stevens (1989, p.7)

No estágio 1 a empresa realiza um planejamento da Cadeia de Suprimentos no curto prazo, a
um ponto em que ele é quase sempre reativo, muito mais baseado em ajustes rápidos, fazendo
acertos de uma crise para outra.
Essa situação permite não só que as ineficiências aumentem dentro das operações da Cadeia
de Suprimentos, mas coloca-se em risco a efetividade global da Cadeia de Suprimentos, como se
aumenta a vulnerabilidade dos efeitos das mudanças sobre os padrões de gestão do fornecimento
e da demanda.
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O próximo estágio de desenvolvimento envolve a integração funcional que foca
principalmente o fluxo de entrada dos bens. Esse nível de integração é caracterizado por Stevens
(1989):


“mais ênfase na redução de custo do que melhoria de desempenho”;



funções

de

negócios

diferenciadas,

possuindo

cada

uma

inventários

de

amortecimento;


elementos de ponto de equilíbrio (trade-off), por exemplo, entre descontos de compra,
nível de investimento em inventário, alta utilização da capacidade produtiva da planta
e dimensionamento de lotes; e



atendimento ao cliente tende ainda a ser reativo, em outras palavras, o cliente que
“grita mais alto” consegue os produtos.

Com relação aos sistemas de planejamento e controle, empresas do estágio 2 tipicamente
empregam planejamento baseado no tempo para as áreas de gestão de manufatura e materiais,
usando técnicas de MRP ou MRP-II. Dentro da rede de distribuição, a demanda continuará a ser
agregada. De fato, pedidos ainda estão sendo um problema encaminhado para a manufatura, de
tal forma que, para propósitos de planejamento, a infraestrutura da distribuição é efetivamente
dissociada da manufatura. Como resultado há pouca visibilidade da demanda real dos
consumidores que levam a um planejamento inadequado e geralmente a um sofrível desempenho
(STEVENS, 1989).
O terceiro estágio de desenvolvimento reconhece que há muito pouco valor em focar a gestão
de bens dentro da organização, a menos que o fluxo seja bem gerenciado na direção do
consumidor. Esse estágio envolve a integração daqueles aspectos da Cadeia de Suprimentos sob o
controle da empresa e que inclui a gestão externa dos bens, integrando o suprimento e a demanda
ao longo da cadeia da própria empresa. Integração interna é caracterizada por um amplo e
integrado sistema de planejamento e controle. Usualmente empresas do estágio 3 usarão sistemas
MRP, integrados por meio de programação-mestre bem gerenciadas com MRP-II e sistemas de
gestão de materiais, usando, quando for prático, técnicas de manufatura JIT para apoiar a
execução do plano de materiais.
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Quando uma empresa atingir tal nível de integração, ela poderá verdadeiramente começar a
falar de gestão da demanda sincronizada, sincronizando a demanda do cliente com o plano de
manufatura e com o fluxo de materiais de fornecedores para colher benefícios substanciais ao
usar informações adequadas sobre inventário.
Cadeias de Suprimentos do estágio 3 são caracterizadas por:


sistemas com total visibilidade da distribuição a compras;



planejamento de médio-prazo;



foco maior em questões táticas do que estratégicas;



ênfase maior em eficiência do que em eficácia, assegurando que o que é feito é feito
bem, ao invés de assegurar que a coisa certa é feita; e



reação à demanda do consumidor mais do que “gestão” do consumidor.

Somente no estágio 4 a completa integração é atingida por meio do aumento do escopo de
integração fora da empresa de modo a incluir fornecedores e clientes.
O valor desse estágio de desenvolvimento vai além somente da escala. Ele incorpora uma
mudança de foco, além de passar de ser orientado ao produto para ser orientado ao cliente,
penetrando profundamente na organização do cliente para entender produtos, cultura, mercado e
organização. Isso deveria assegurar que a empresa está sintonizada com as necessidades e
demandas do consumidor.
Integração desde o início da Cadeia de Suprimentos, para incluir fornecedores, também
representa mais do que uma simples mudança de escopo. Ela representa uma mudança em
atitude, muito distante da atitude de adversário em conflito, e se voltando para suporte mútuo e
cooperação. Cooperação começa nos estágios iniciais do desenvolvimento de produto e abrange
envolvimento completo da gestão em todos os níveis: o fornecimento de produtos de alta
qualidade despachados diretamente para linha de produção on-time; compartilhamento de
produtos, processos e informações sobre mudanças de especificação; mudança de tecnologia e
apoio ao projeto; e, acima de tudo, comprometimento de longo prazo, que usualmente significa a
eliminação do múltiplo fornecimento (STEVENS, 1989).
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A explanação acerca da diferença entre logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos fica mais
nítida ao compararmos os modelos de Bowersox e Closs (2001), que trata da logística, com o de
Stevens (1989), que trata da Cadeia de Suprimentos. A fase de fragmentação de Bowersox e
Closs (2001) é similar ao estágio 1 de Stevens (1989), assim como a fase de agregação funcional
é semelhante – inclusive na terminologia – ao estágio 2 de integração funcional e a fase de
integração por processo é similar ao estágio 3 de integração interna. A principal diferença reside
na existência do estágio 4 de integração externa em Stevens (1989) que não encontra paralelo em
Bowersox e Closs (2001) e marca, em certa medida, o escopo mais amplo da Cadeia de
Suprimentos.
Em ambos os modelos existe uma mesma abordagem ao tratar a integração da logística ou da
Cadeia de Suprimentos como um sistema / construto único, além de um raciocínio de progressão
linear comum, em que para passar ao próximo estágio ou fase é necessário atingir a anterior. Não
se aventa uma realidade mais complexa, como retrocesso nos estágios, por exemplo.

3.1.3 Arcos de integração
A terceira taxonomia apresentada é a de Frohlich e Westbrook (2001). Ela se baseia em
cincos “arcos” de integração da Cadeia de Suprimentos e tem como foco a dimensão externa, isto
é, a relação com clientes e fornecedores. Esses arcos são: interno (Figura 12), periférico (Figura
13), voltado para fornecedores (Figura 14), voltado para clientes (Figura 15) e externo (Figura
16). Este modelo também é extensivamente citado na literatura da área: Chen, Daugherty, Landry
(2009), Danese e Romano (2011), Gimenez, van der Vaart e van Donk (2012), Vickery et al.
(2003).
O trabalho de Frohlich e Westbrook (2001) – diferente dos modelos anteriores, que eram mais
conceituais – apresenta importantes evidências empíricas que relacionam o maior nível de
integração da Cadeia de Suprimentos com um maior nível de desempenho das empresas. As
poucas empresas caracterizadas como representantes do “arco externo” mostravam um
desempenho consistentemente superior a outras, especialmente em relação às menos integradas
(“arco interno” e “arco periférico”). No entanto, não é estabelecida uma relação causal para este
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fato. Não se esclarece o que é necessário para se obter um maior nível de integração; o que
contribui ou o que obstaculiza a SCI.

Quartil
Inferior
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Fabricante

Cliente

Figura 12 - Arco interno: pouca integração com fornecedores e clientes
Fonte: Frohlich e Westbrook (2001)
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Figura 13 - Arco periférico: alguma integração com fornecedores e clientes
Fonte: Frohlich e Westbrook (2001)
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Figura 14 - Arco voltado para fornecedores: alta integração com fornecedores e alguma integração com clientes
Fonte: Frohlich e Westbrook (2001)
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Figura 15 - Arco voltado para clientes: alta integração com clientes, pouca integração com clientes
Fonte: Frohlich e Westbrook (2001)
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Figura 16 - Arco externo: alta integração com fornecedores e clientes
Fonte: Frohlich e Westbrook (2001)

Jayaram, Tan e Nachiappan (2010) fornecem algum insight para essa questão. Partindo do
modelo de Frohlich e Westbrook (2001), eles concluem que empresas que se envolvem com um
maior nível de comunicação, compartilhamento de informação e planejamento proativo
apresentam um maior arco de integração. Schoenherr e Swink (2012) se utilizam de uma amostra
mais ampla e atual de empresas revalidando os resultados de Frohlich e Westbrook (2001). Mais
importante, eles incluem a variável de integração interna no modelo e concluem que ela contribui
para a melhoria no desempenho de entregas e flexibilidade.

3.1.4 Fatores de integração interna
Pagell (2004) apresenta um modelo em que é feita uma clara distinção entre a integração
interna das empresas e a integração externa. Ele analisa a integração interna, mais
especificamente das áreas de compras, logística e operações. A partir de múltiplos estudos de
caso, ele propõe fatores que seriam centrais na integração interna e o relacionamento entre eles,
como mostrado na mostrado na Figura 17. Essa abordagem objetiva preencher a lacuna deixada

50

pela taxonomia de Frohlich e Westbrook (2001), por exemplo, que não investiga o que promove a
integração, mas apenas a relação entre integração e desempenho.
No estudo, a integração interna foi classificada em 3 níveis (total, alguma e ausente). Para
determinar o nível de integração, utilizou-se três variáveis principais (interação, colaboração e o
trabalho para se chegar a resultados mutuamente aceitáveis), como pode ser visto no Quadro 2.
A estrutura, por meio de uma maior ou menor centralização, influencia o fluxo de
informações e materiais na empresa. A cultura organizacional, que foi um fator que surgiu de
forma inesperada na pesquisa, influencia o trabalho em equipe, bem como a abertura e
comunicação. Quanto ao sistema de medidas e recompensas, deve-se tomar o cuidado para que
ele não possua metas conflituosas, pois pode acabar atrapalhando ao invés de ajudar a integração.

Nível de Integração

Indicadores

Integração interna total

A maior parte do tempo a manufatura, logística e compras:
Interagem
Colaboram
Trabalham para chegar a resultados mutuamente aceitáveis
Alguma integração interna
Às vezes a manufatura, logística e compras:
Interagem
Colaboram
Trabalham para chegar a resultados mutuamente aceitáveis
Nenhuma integração interna
A maior parte do tempo a manufatura, logística e compras não:
Interagem
Colaboram
Trabalham para chegar a resultados mutuamente aceitáveis
Quadro 2 - Classificação para o nível de integração interna
Fonte: Pagell (2004, p. 467)

O consenso, que é a concordância sobre as estratégias de negócio entre todas as áreas, parece
ser mais um indicador do que um fator para integração. Não se encontrou evidências que
relacionassem o tamanho da planta com a integração, apesar de intuitivamente parecer ser mais
fácil integrar uma planta pequena do que uma grande. Por fim, ainda que sistemas de informação
sejam importantes, a comunicação pessoal, sobretudo a informal, tem maior impacto sobre a
integração.
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Figura 17 - Modelo de integração interna da Cadeia de Suprimento
Fonte Pagell (2004)

3.1.5 Abordagens recentes
Estudos recentes tem procurado um enfoque diferente da abordagem unidimensional para o
construto da SCI – como o de Stevens (1989) – ou de uma abordagem que divide a SCI em
interna e externa, mas acaba por se concentrar na investigação de apenas uma dessas partes –
como Pagell (2004) e Frohlich e Westbrook (2001) – ou ainda de abordagens com demasiada
amplitude e dimensões – como Vickery et al. (2003) e Gimenez e Ventura (2005).
Essas novas pesquisas (FLYN et al., 2010; ZHAO, 2011; HUO, 2012) propõem que as
diversas dimensões da SCI podem ser resumidas em três: integração com cliente, integração com
fornecedor e integração interna. As dimensões de integração com cliente e fornecedor são
comumente referidas como “integração externa”, que é o grau em que uma empresa se alia com
os seus parceiros externos para estruturar estratégias, práticas e processos interorganizacionais,
colaborativos e sincronizados. Integração com cliente envolve competências essenciais derivadas
de coordenação com os clientes principais, ao passo que a integração com fornecedor envolve
competências essenciais relacionadas à coordenação com os fornecedores principais. Em
contraste, a integração interna se concentra em atividades dentro de um fabricante. É o grau em
que as empresas estruturam suas próprias estratégias organizacionais, práticas e processos de
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forma colaborativa e sincronizada, a fim de atender as exigências dos seus clientes (KAHN;
MENTZER, 1996; KINGMAN-BRUNDAGE et al., 1995) e interagir de forma eficiente com
seus fornecedores.
Integração interna e integração externa desempenham papéis diferentes no contexto da SCI.
Enquanto a integração interna reconhece que os departamentos e funções dentro da empresa
devem funcionar como parte de um processo integrado, a integração externa reconhece a
importância de estabelecer relações estreitas e interativas com clientes e fornecedores. Ambas as
perspectivas são importantes para permitir que os membros da cadeia ajam da melhor forma para
maximizar o valor da Cadeia de Suprimentos. (FLYN et al., 2010; ZHAO, 2011; HUO, 2012).

Fabricante

Fornecedor

Integração
com
fornecedor

Cliente

Integração
interna

Desempenho orientado
ao fornecedor

Integração
com cliente

Desempenho orientado
ao cliente

Desempenho financeiro
Figura 18 - Um quadro de integração da cadeia de suprimentos e desempenho da empresa
Fonte: Huo (2012)

Esses estudos mostram empiricamente que a SCI melhora o desempenho operacional e
financeiro da empresa; mostram que a integração interna melhora a integração externa; e que a
integração externa melhora o desempenho da empresa direta e indiretamente. Além disso,
confirmam modelos conceituais anteriores que prescreviam ser necessária primeiramente a
integração interna para depois realizar a integração com clientes e fornecedores. Deve-se destacar
que a integração interna é apontada como a dimensão que tem maior impacto sobre o
desempenho geral. Um destes modelos é mostrado na Figura 18.
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3.2. Tipos de relacionamento
Para implementar uma SCM efetiva é necessário não só a integração de processos dentro da
organização, mas também a coordenação de atividades entre organizações; através das fronteiras
da organização. Em um ambiente caracterizado por recursos escassos, competição crescente, altas
expectativas do consumidor e rápidas mudanças, parcerias são buscadas para fortalecer a
integração da SC e proporcionar vantagem competitiva sustentável. Esforços de cooperação entre
membros da cadeia ocorrem nas mais diversas áreas tais como em marketing, vendas,
desenvolvimento de produtos, gestão de operações, manufatura e relacionamento com clientes.
Parcerias na SC envolvem atividades colaborativas como compartilhamento de informações,
sincronização de atividades, compartilhamento de recursos complementares e alinhamento de
incentivos com custos e riscos dos parceiros. (CAO; ZHANG, 2010; COOPER; LAMBERT;
PAGH, 1997; LAMBERT; EMMELHAINZ; GARDNER, 1996).
Lambert, Emmelhainz e Gardner (1996), a partir de pesquisas baseadas em estudos de caso
propõem três tipos de relacionamentos que podem ser considerados parcerias (Figura 19).
PARCERIA

Arm’s
leght

Tipo
I

Tipo
II

Tipo
III

Joint
ventures

Integração
vertical

Figura 19 - Relacionamentos na Cadeia de Suprimento
Fonte: Lambert, Emmelhainz e Gardner (1996)

O relacionamento “Arm’s length” é caracterizado por pouco investimento, quase nenhum
compartilhamento de informações e interação limitada entre as empresas, juntamente com baixa
confiança e baixo comprometimento. Relacionamentos nessa fase são de curto prazo, baseados
em contrato e na concorrência entre as empresas, existência de vários fornecedores competindo e
o preço sendo o fator preponderante. Sob esse regime, os “parceiros” são protegidos por contratos
e realizam eficientemente tarefas rotineiras. Por outro lado, é muito fácil trocar de “parceiros”
(MING; GRABOT; HOUÉ, 2014).
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Nas parcerias do Tipo I as organizações se reconhecem como parceiras e, com certa
limitação, coordenam atividades e planejamento. Elas são normalmente de curto prazo e
envolvem apenas uma divisão ou área funcional dentro da organização. Nas do Tipo II, as
organizações envolvidas avançam em direção à integração de atividades. Ainda que sem a
perspectiva de serem permanentes, elas se estendem por longo período. Várias divisões e funções
se envolvem na parceria. Por fim, em parcerias do Tipo III ocorre nível significativo de
integração operacional. Cada organização vê a outra como extensão dela própria. Em geral não
há prazo para o fim da parceria (LAMBERT; EMMELHAINZ; GARDNER, 1996).
Nas Joint ventures há a participação mútua no negócio, geralmente via uma nova empresa e
que envolve novos investimentos. A Integração vertical, que é o estágio mais avançado de
relacionamento, envolve a incorporação dos processos da SC por parte de uma empresa,
normalmente via fusão, aquisição ou crescimento. Nesse caso existe uma empresa que é
proprietária de todos os ativos e recursos da SC (PIRES, 2004).
Lambert, Emmelhainz e Gardner (1996) apontam três elementos principais no modelo de
parcerias: motivadores (diminuição de custos, melhoria no serviço ao consumidor, vantagem no
mercado, e crescimento de lucros), facilitadores (compatibilidade cultural e de gestão,
mutualidade e simetria) e componentes (comunicação, planejamento, controle conjunto de
operações, confiança e comprometimento, estilo de contrato, escopo, compartilhamento de riscos
e recompensas e investimento).
Em relação a contratos (elemento “componente”), estes autores afirmam que quanto mais
forte a parceria, menos termos e menos específico será o contrato. Lee e Cavusgil (2006), em sua
pesquisa sobre relacionamentos entre parceiros e governança, confirmam esta condição. A
governança baseada no relacionamento, em oposição à governança baseada em contrato, é mais
eficaz e influente em reforçar a parceria entre organizações, estabilizar a aliança e facilitar a
transferência de conhecimento entre parceiros. A governança baseada em relacionamento enfatiza
o papel da confiança mútua e do comprometimento, enquanto a governança baseada em contrato
enfatiza o uso de acordos jurídicos formais ou contratos para conduzir a parceria. Os efeitos
positivos da governança baseada em relacionamento são reforçados sob altas pressões da
turbulência do ambiente.
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Contratos formais detalhados podem ser caros e demorados para escrever, monitorar e fazer
cumprir. Desta maneira, as empresas parecem, em algum grau, substituir a confiança por
salvaguardas contratuais em alianças de longo prazo. Um clima de cooperação caracterizado pela
confiança e pelas normas relacionais pode se desenvolver mesmo em um relacionamento de
duração limitada. Há uma relação de complementaridade entre os mecanismos de governança
onde confiança e controle podem coexistir e contribuir para a confiança do parceiro. Esta
interdependência é subjacente à habilidade de promover melhorias no desempenho de trocas
(LEE; CAVUSGIL, 2006).
Ainda com relação ao elemento “componente” na relação de parcerias, os resultados de
Cousins et al. (2006) sugerem que os processos informais de socialização (envolvendo o
protocolo de comunicação, visitas a fornecedores, e sensibilização para os problemas dos
fornecedores) são importantes na criação de capital relacional, que por sua vez pode levar a
melhores resultados de relacionamento com fornecedores. Processos formais de socialização
(envolvendo a interação entre equipes, workshops conjuntos e estruturas matriciais de
comunicação) parecem desempenhar um papel menor na obtenção desses benefícios.
Processos de socialização possibilitam que os parceiros aprendam sobre a cultura do outro,
determinando se existe a possibilidade de alinhamento e, em alguns casos, ajustando seu
comportamento de modo a conseguir resultados de sucesso. A socialização atua para conectar as
pessoas de ambas as partes, instituindo um padrão de estreita relação que cria uma rede de trocas
sociais e aumenta o nível de confiança e respeito mútuos presentes na relação. Neste contexto, a
socialização na Cadeia de Suprimentos é o processo pelo qual os indivíduos em uma relação de
comprador-fornecedor adquirem conhecimentos sobre valores e normas sociais da outra empresa.
O capital relacional da Cadeia de Suprimentos é a configuração e a estrutura social do grupo
através dos quais os recursos são acessados (COUSINS et al., 2006).
Investimentos em processos de socialização geram benefícios concretos para o comprador
como redução de custos, maior flexibilidade e processos de desenvolvimento de produtos mais
rápidos. Nestas situações, os fornecedores estão dispostos a trabalhar mais eficientemente devido
ao compartilhamento de informações mais breve e preciso, assistência técnica ágil, melhorias
conjuntas em treinamento, controle de processos e investimento direto nas operações do
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fornecedor, em troca dos benefícios de melhoria de desempenho e criação conjunta de valor
(COUSINS et al., 2006).
Quanto à compatibilidade cultural e de gestão (elemento “facilitador”), Lambert, Emmelhainz
e Gardner (1996) afirmam que as culturas dos parceiros não têm de ser as mesmas, mas não
podem se opor ou estar em conflito. Quanto mais similares forem a cultura e os objetivos, mais
confortáveis os parceiros se sentirão e maior a chance de sucesso da parceria . No entanto, em
estudos mais recentes, Cadden, Marshall e Cao (2013), obtiveram resultados que demonstram que
a complementaridade, em vez de congruência entre os parceiros da SC, propiciou resultados de
desempenho melhores. Organizações nas SCs de alto desempenho tinham perfis culturais
significativamente diferentes, enquanto organizações em SCs de baixo desempenho tinham perfis
quase idênticos.
Cooper, Lambert e Pagh (1997) afirmam que a importância da cultura através de membros da
cadeia não pode ser subestimada. Entrosar culturas e atitudes individuais consome tempo, mas é
necessário em algum nível para o canal funcionar como uma cadeia. Aspectos da cultura incluem
como empregados são valorizados e incorporados na gestão da empresa. Neste sentido, Stank,
Dittmann e Autry (2011) também destacam o princípio de gestão de talentos como um dos pilares
que podem promover uma melhoria radical no desempenho da SC.
Selecionar as pessoas certas para supervisionar responsabilidades fundamentais da SC exige
uma boa compreensão das características necessárias para liderar organizações modernas da SC,
incluindo habilidades de liderança, habilidades de negócios que impulsionam a compreensão
interfuncional, conhecimento técnico e orientação global. As organizações necessitam de
gerentes de SC que entendam como liderar diversos grupos de funcionários em ambientes
multiculturais complexos, que construam equipes e gerenciem pessoas por meio da transmissão
de mensagens efetivas e socialmente responsáveis para múltiplos stakeholders (STANK;
DITTMANN; AUTRY, 2011).
O quanto da SC precisa ser gerenciada depende de vários fatores como a complexidade do
produto, o comprimento da SC, o número de fornecedores e clientes disponíveis em cada camada
e a disponibilidade de matéria-prima. Uma parceria é uma relação de negócios customizada
baseada na confiança mútua, abertura, e riscos e retornos compartilhados que promove vantagem
competitiva. Parcerias, ainda que necessárias e benéficas, são custosas em termos de tempo e
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esforço demandado. Por isso que empresas não podem e não deveriam estabelecer parcerias com
todos fornecedores e clientes. Pelo contrário, este pensamento pode levar a resultados desastrosos
(COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997; LAMBERT; EMMELHAINZ; GARDNER, 1996).
O tipo de relacionamento tem impacto sobre as expectativas de desempenho. Qualquer
equívoco sobre o tipo de relacionamento provavelmente vai resultar em expectativas não
atendidas ou irreais. Entretanto, há casos em que esses equívocos ocorrem na direção oposta, isto
é, com os relacionamentos sendo desvalorizada pelos gestores. Alguns relacionamentos não estão
sendo desenvolvidos em seu pleno potencial. Empresas estão negligenciando a oportunidade de
trabalhar próximo com o cliente para melhorar a eficácia e eficiência da relação em questão. A
relação mais apropriada é a que melhor se encaixa nas circunstâncias específicas (DUFFY, 2008).
Hofer, Knemeyer e Dresner (2009) consideram a pareceria como um construto de alto nível
compostos por cinco dimensões: extensão, troca de informações operacionais, controles
operacionais mútuos, benefícios e encargos compartilhados e planejamento. Alianças são
normalmente consideradas o próximo passo para além da parceria. Às vezes, os termos parceria e
aliança parecem ser usados indistintamente. A chave é lembrar as características que diferem os
arranjos: uma mudança de concorrência para orientação de relacionamento, objetivos comuns,
horizonte de tempo estendido, etc (DAUGHERTY, 2011).
Recentemente, uma nova terminologia parece, pelo menos até certo ponto, ter suplantado os
termos parcerias e alianças na literatura sobre relacionamento. A nova terminologia é
colaboração. Pesquisadores falam sobre os chamados acordos “arm’s leght” entre clientes e
fornecedores sendo substituídos por uma tendência em direção à integração e colaboração
(DAUGHERTY, 2011).
Na literatura, duas concepções principais de colaboração se destacam: a colaboração como
um processo de negócio interorganizacional e a colaboração como fundamento das relações
interorganizacionais. As definições de colaboração na pesquisa de Min et al. (2005) identificam
três construtos principais: comportamento, cultura e interação relacional. Colaboração poderia ser
definida como a cultura de uma empresa de trabalhar junto com outra em direção a um conjunto
de objetivos que tragam benefícios mútuos para a relação de parceria. Os principais benefícios
seriam mutualidade (sinergia); eficiência (redução de custos, inventário, lead-time); eficácia
(melhoria no atendimento ao cliente, maior market share, novos produtos); lucratividade; e
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reforço e expansão do relacionamento (confiança, comprometimento, interdependência,
envolvimento mútuo) (MIN et al., 2005).
Na pesquisa de Stank, Dittmann e Autry (2011) sobre os pontos críticos da SC a serem mais
bem desenvolvidos por profissionais e pesquisadores, o conceito de colaboração ganha destaque
interna e externamente. Na colaboração interna, cada área funcional da empresa deve entender
que ela desempenha um papel crítico para o sucesso da SC e que ela precisa para trabalhar em
conjunto com outras áreas para que a empresa como um todo para alcance a excelência na SC.
Uma colaboração interna de sucesso normalmente ocorre quando as áreas de vendas, marketing e
operações da empresa encontram uma maneira de se alinhar e se concentrar em servir o cliente de
uma forma que maximize a disponibilidade do produto, minimizando os custos e investimentos.
Na colaboração externa, os autores reconhecem que uma colaboração plena entre cliente e
fornecedor é difícil de ser alcançada e identificam 3 estágios claros de relações evolutivas que se
assemelham ao proposto por Lambert, Emmelhainz e Gardner (1996).
As SCs têm estruturas hoje em dia cada vez mais complexas e podem envolver parceiros de
diferentes competência, tamanho, país, e, portanto, de diferentes culturas. Nesse contexto, o
desempenho da parceria pode ser avaliada através de critérios técnicos, mas também deve se
preocupar com questões comportamentais. A pesquisa de Ming, Grabot e Houé (2014) sugere que
as “melhores práticas” habituais podem se mostrar mal adaptadas para alguns contextos de
colaboração específicos, mas comuns. Processos cooperativos clássicos (incluindo o
processamento de informações para o planejamento) devem ser adaptados de acordo com as
situações identificadas.
Estes autores usam uma terminologia compatível com as pesquisas mais recentes sobre SC.
Coordenação se refere à sincronização de atividades que são mutuamente dependentes (que
exigem um nível mínimo de intercâmbio de informações). Nesse caso, cada empresa desenvolve
suas atividades de sua própria maneira, mas mantém seu parceiro informado. A cooperação é
considerada como um termo genérico usado quando a qualidade esperada de relacionamento é
maior do que uma simples coordenação, o que implica compartilhamento de informação e
conhecimentos, por exemplo. A colaboração se refere a um maior nível de relacionamento,
incluindo, por exemplo, a possibilidade de uma empresa modificar seu comportamento para ser
mais compatível com a atitude de seus parceiros.
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Este capítulo teve como objetivo apresentar alguns dos principais modelos de evolução da
Cadeia de Suprimentos. Com isso é possível que as características relacionadas aos estágios de
integração da cadeia (um dos construtos centrais desta dissertação) sejam identificadas e
aplicadas para elaborações teóricas, para a construção do instrumento de pesquisa e na
caracterização da empresa estudada.
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4 CULTURA ORGANIZACIONAL

A cultura é um conceito multidimensional e interdisciplinar que se fundamenta em
paradigmas da Psicologia, Filosofia, Ciências Sociais, Ciências Políticas e Antropologia. O
estudo da cultura tem sido um campo muito proveitoso para a exploração e compreensão dos
fenômenos organizacionais, uma vez que ela se manifesta em vários níveis da organização e afeta
o comportamento de colaboradores por toda a hierarquia, além de influenciar a estrutura, controle
e o desempenho das empresas. Em função do aumento da competitividade e da complexidade do
ambiente e dos processos, bem como a internacionalização e a ocorrência de fusões e aquisições,
a cultura organizacional ganha ainda maior importância (BARRETO et al., 2012).
Dentre as várias definições e abordagens, este estudo adota a de Hofstede (2001), que define
cultura como a programação mental coletiva que distingue pessoas de uma categoria ou grupo de
outro. Na década de 1980, Hofstede realizou um estudo na IBM em mais de 50 países,
identificando a princípio quatro dimensões culturais: distância do poder, individualismo versus
coletivismo, aversão à incerteza e masculinidade versus feminilidade. Mais tarde, no início da
década de 1990, uma quinta dimensão foi adicionada: orientação de curto versus longo prazo.
Hofstede (1980) alerta que soluções globais para problemas organizacionais não existem. Ideias e
teorias sobre administração são frequentemente exportadas para outros países sem considerar o
contexto e valores nas quais elas foram desenvolvidas.
A classificação de Hofstede é, sem dúvidas, uma das mais influentes. Centenas de estudos
empíricos foram realizados a partir dela (ENGELEN; BRETTEL, 2011; KIRKMAN; LOWE;
GIBSON, 2006). Mesmo outros projetos e autores da área, que propõem modelos concorrentes
(e.g., HOUSE et al. 2004; TROMPENAARS; HAMPDEN-TURNER, 1998) reconhecem o
pioneirismo e importância de Hofstede. A influência dele vai além: um ranking de Wall Street
feito em 2008 sobre os pensadores mais influentes na área de negócios do século XX classificouo como 16º, à frente de Jack Welsh e Tom Peters (MINKOV, 2011).
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4.1 Dimensões culturais de Hofstede

A seguir são apresentadas as cinco dimensões culturais de Hofstede utilizadas para a análise
de países. Apesar de Hofstede (1995) argumentar contra o uso destas dimensões para propósitos
não relacionados exclusivamente ao nível nacional, um grande número de pesquisas adaptou-as
para o nível de grupo e organizacão. Elas podem ser válidas de acordo com a forma como a
pesquisa é formulada e conduzida. Mais do que isso, estudos que se concentram em como valores
culturais afetam equipes e organizações são bastante promissores (KIRKMAN; LOWE;
GIBSON, 2006).

4.1.1 Alta versus baixa distância do poder
A questão básica envolvida na dimensão de distância do poder, a qual diferentes sociedades
lidam diferentemente, é a desigualdade. Desigualdade pode surgir em áreas como prestígio,
riqueza e poder. Dentro das organizações, a desigualdade no poder é inevitável e funcional; a
distribuição desigual de poder entre os membros é a essência da organização. Essa desigualdade é
normalmente formalizada na relação entre chefe e subordinado (HOFSTEDE, 2001).
A distância do poder é a medida do poder e da influência interpessoal entre chefe e
subordinado, do ponto de vista do menos poderoso deles, isto é, está relacionada à extensão que
os membros menos poderosos das organizações e instituições aceitam e esperam que o poder seja
distribuído de forma desigual. No Quadro 3 apresentam-se diferentes características da
organização do trabalho relacionadas à cultura com baixa e com alta distância do poder
(HOFSTEDE, 2001).
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Baixa Distância do Poder

Alta Distância do Poder

Estruturas de decisão descentralizada; menor

Estruturas

concentração de autoridade

concentração de autoridade

Hierarquia

nas

desigualdade

de

organizações
papéis,

significa

estabelecida

por

de

decisão

centralizada;

maior

Hierarquia nas organizações reflete a desigualdade
entre níveis hierárquicos superiores e inferiores

conveniência
Abertura com informação, também para os níveis

Informação é limitada pela hierarquia

hierárquicos não-superiores
Chefe ideal é democraticamente solícito. Enxerga-

Chefe ideal é um coerente autocrata ou “bom pai”.

se como prático organizado e é retribuído com

Enxerga-se como benevolente tomador de decisão.

apoio
Trabalho manual possui o mesmo status que o

Trabalho administrativo é mais valorizado do que o

trabalho de escritório

operacional

Pequena diferença

salarial entre

os níveis

Grande diferença salarial entre os níveis superiores

superiores e inferiores da organização

e inferiores da organização

Gerentes se apoiam em sua experiência pessoal e

Gerentes se apoiam em regras formais

em seus subordinados
Pequena proporção de pessoal de supervisão

Grande proporção de pessoal de supervisão

Organizações horizontais

Organizações com muitos níveis hierárquicos

Subordinados esperam ser consultados

Subordinados esperam ser ditos o que fazer

Liderança que consulta e orienta funcionários leva

Liderança autoritária e supervisão próxima levam à

à maior satisfação, desempenho e produtividade

maior satisfação, desempenho e produtividade

Inovações precisam de “bons campeões”

Inovações precisam de apoio da hierarquia

Relação chefe-subordinado é pragmática

Relação

chefe-subordinado

é

polarizada,

frequentemente emocional
Canais de reclamação institucionalizados em caso

Sem defesa contra abuso de poder

de abuso de poder pelo superior
Subordinados são influenciados por negociação e

Subordinados são influenciados por autoridade

argumentação racional

formal e penalidades

Quadro 3 - Principais diferenças da organização do trabalho em relação à distância do poder
Fonte: Hofstede (2001, p.107-108)

De um lado, culturas com alta distância do poder tendem a aceitar o poder centralizado e
dependem bastante dos superiores para definir estrutura e direção. De outro lado, culturas com
baixa Distância do Poder não toleram poder altamente centralizado e os funcionários esperam ser
ao menos consultados na tomada de decisão. Em países com baixa distância de poder, poder é
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algo que os detentores de poder têm vergonha e farão tudo para que ela pareça menor do que é na
realidade.

4.1.2 Individualismo versus coletivismo
A dimensão cultural de individualismo/coletivismo está relacionada ao grau em que
pessoas são orientadas para agir como indivíduo versus agir como parte de um grupo. Em
algumas culturas o individualismo é visto como uma bênção e uma fonte de bem-estar, em outras
é visto como fonte de alienação (HOFSTEDE, 2001).
Uma alta taxa de individualismo indica que indivíduos tendem a agir de acordo com seus
próprios interesses, buscando sucesso e resultados individuais. Uma baixa taxa de individualismo
indica que indivíduos preferem trabalhar como integrantes de um grupo e que o desempenho na
execução de suas atividades é maior por meio do trabalho em equipe do que do trabalho
individual (HOFSTEDE, 2001).
Essa dimensão está também associada ao comportamento relacional, porque para pessoas
em culturas coletivistas, o relacionamento pessoal prevalece sobre a tarefa, enquanto que em
culturas individualistas o oposto ocorre (GUIRDHAM, 1999). Em culturas coletivistas coloca-se
especial ênfase em normas relacionadas com a lealdade ao grupo e um ambiente cooperativo
advém do trabalho em equipe. Trabalho em equipe em culturas individualistas geralmente
apresenta uma atmosfera competitiva.
Uma síntese das principais diferenças encontradas em culturas com alto e baixo
Individualismo está mostrada no Quadro 4.
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Baixo Individualismo

Alto Individualismo

Gestão é gestão de grupos
Sucesso

Gestão é gestão de indivíduos

organizacional

compartilhamento

é

de

atribuído

informação,

ao
ao

comprometimento declarado dos indivíduos e às
alianças políticas

evitando alianças

indivíduos

Crença nas decisões coletivas
negócios,

informação, sem o compromisso declarado e

Funcionários têm melhor desempenho como

Funcionários têm melhor desempenho em grupos

Em

Sucesso organizacional é atribuído à retenção da

Crença nas decisões individuais

relacionamentos

interpessoais Em negócios, a tarefa e a empresa prevalecem

prevalecem sobre a tarefa e a empresa

sobre relacionamentos interpessoais

Mais importância é dada ao treinamento e uso de Mais importância é dada à liberdade e desafio no
habilidades no trabalho

trabalho

Decisões de contratação e promoção levam a Decisões de contratação e promoção são baseadas
capacidade de trabalhar em grupo em consideração

somente em habilidades e regras

Treinamento é mais efetivo quando focado no grupo
Desempenho insatisfatório justifica mudança para
outras tarefas
Comprometimento

do

funcionário

com

Treinamento é mais efetivo quando focado nos
indivíduos
Desempenho insatisfatório é razão para demissão

a Comprometimento

do

funcionário

organização é baixo

organização é alto

Incentivos são dados aos grupos

Incentivos são dados aos indivíduos

Relacionamento

com

colegas

do

grupo

identidade de grupo
Tratar amigos melhor é considerado nepotismo e

Tratar amigos melhor é considerado normal e ético
atribuem

seu

sucesso

a

é Relacionamento com colegas não depende da

cooperativo; para aqueles de fora é hostil

Empreendedores

com

antiético
à

contribuição de outros

Empreendedores atribuem sucesso a eles próprios

Menor controle sobre o trabalho; menos horas Maior controle sobre o trabalho; mais horas
trabalhadas
Funcionário tem que ser visto no contexto social e
familiar

trabalhadas
Funcionário pode ser visto como indivíduo

Avaliação direta do desempenho é uma ameaça à Avaliação direta do desempenho melhora a
harmonia

produtividade

Quadro 4 - Principais diferenças da organização do trabalho entre culturas individualistas e coletivistas
Fonte: Hofstede (2001, p. 244-245)
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4.1.3 Alta versus baixa aversão à incerteza
Aversão à Incerteza está relacionada ao grau com o que as pessoas dentro de uma cultura
sentem-se desconfortáveis com situações que elas percebem ser desestruturadas, obscuras ou
imprevisíveis, fazendo com que elas adotem rigorosos códigos de comportamento e uma crença
em verdades absolutas. Indivíduos de culturas com baixa Aversão à Incerteza tendem a ser
relativamente tolerantes com incertezas e ambiguidades e exigem considerável autonomia e
menor estrutura de verdades. Culturas com alta taxa de Aversão à Incerteza possuem uma
necessidade emocional de regras e de criar instituições que promovam segurança e minimizem
risco (HOFSTEDE, 2001).
Normas de trabalho em culturas com alta Aversão à Incerteza usualmente são mais
rígidas, com menos espaço para diferentes interpretações. Além disso, trabalho em equipe no
contexto de alta Aversão à Incerteza apresenta preferência por uma agenda bem definida que
segue rigorosamente, discussões estruturadas e claros resultados a atingir, ao passo que no
contexto de baixa Aversão à Incerteza há preferência por informalidade (HOFSTEDE, 2001).
Nota-se que a dimensão de Aversão à Incerteza se correlaciona com instruções precisas,
descrições de cargo detalhadas, formalização, respostas bem-definidas e informação factual,
como base das decisões gerenciais. Culturas com alta taxa de Aversão à Incerteza tendem a
escolher sistemas documentados e abordagens de gestão baseada em fatos com processos
sistemáticos e descrições de cargo bem-definidas (SWAN et al., 2000; MATHEWS et al., 2001;
AQUILON, 1997).
As principais diferenças encontradas nas culturas com alta e baixa Aversão à Incerteza
são apresentadas no Quadro 5.

Baixa Aversão à Incerteza

Alta Aversão à Incerteza

Alta administração envolvida principalmente na Alta administração envolvida principalmente nas
estratégia

operações

Destaque e preferência por líder transformador

Destaque e preferência pelo papel do controle

67

hierárquico
Decisões individuais, administração autoritária e
competição entre empregados é aceitável

Preferência ideológica por decisões em grupo,
administração consulta empregados e competição
entre empregados não é aceitável

Tolerância com ambiguidade em estruturas e
procedimentos
Cultura orientada pelos relacionamentos

Concepções altamente formalizadas de gestão
Cultura orientada pela tarefa

Preferência por tarefas com resultados incertos a
serem atingidos, riscos calculados e exigência de
problema a resolver
Inovadores sentem-se dependentes das regras

Preferência por tarefas com resultados certos a serem
atingidos, nenhum risco e instruções a serem seguidas
Inovadores sentem-se restringidos pelas regras

Fraca lealdade ao empregador; baixa média de Forte lealdade ao empregador; alta média de duração
duração de emprego

de emprego

Superiores são otimistas em relação às ambições Superiores são pessimistas em relação às ambições
dos empregados e às capacidades de liderança

dos empregados e às capacidades de liderança

Atitudes favoráveis em relação às pessoas mais Críticas em relação às pessoas mais jovens; maior
jovens; menor disparidade entre gerações

disparidade entre gerações

Menor resistência à mudança

Maior resistência à mudança

Maiores ambições por promoções e posições Ambições menores por promoções e preferência por
gerenciais

posições de especialistas

Ceticismo em relação a soluções tecnológicas

Forte apelo para soluções tecnológicas

Horário flexível de trabalho não é atraente

Horário flexível de trabalho é popular

Inovações

são

bem-vindas,

mas

não

são Há resistência a inovações, mas se aceitas, são

necessariamente levadas a sério

aplicadas consistentemente

Crença em generalistas e no senso comum

Crença em especialistas e na expertise

Se necessário, funcionários podem quebrar as
regras
Menor estresse no trabalho
Gerentes devem ser escolhidos por critérios que
não o tempo de casa

Regras da organização não podem ser quebradas
Maior estresse no trabalho
Gerentes devem ser escolhidos pelo tempo de casa

Quadro 5- Principais diferenças da organização do trabalho em relação à aversão à incerteza.
Fonte: Hofstede (2001, p. 169-170)
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4.1.4 Masculinidade versus feminilidade
Masculinidade ou feminilidade representa a extensão em que a agressividade e o sucesso
são valorizados, versus a preocupação pelos relacionamentos. O estudo de Hofstede destaca que,
nas sociedades em geral, os valores das mulheres diferem menos do que os valores dos homens.
Independentemente do país, as mulheres sempre apresentam valores relacionados à modéstia,
compaixão e preocupação com o próximo. Os homens, por outro lado, apresentam duas formas
contratantes de valores. Em um extremo, apresentam valores que se aproximam bastante dos
valores apresentados pelas mulheres. Em outro extremo, apresentam uma dimensão bastante
assertiva e competitiva e dessa maneira bastante diferente dos valores femininos. O polo assertivo
é chamado masculino e o modesto e cuidadoso polo feminino (HOFSTEDE, 2001).
O Quadro 6 mostra as principais diferenças entre culturas com alta e baixa Masculinidade
no contexto da organização do trabalho.

Baixa Masculinidade
Pequena diferença entre gêneros na cultura

Alta Masculinidade
Grande diferença entre gêneros na cultura

Maior participação das mulheres no trabalho Menor

participação

das mulheres

profissional e técnico

profissional e técnico

Menor diferença de salários entre gêneros

Maior diferença de salários entre gêneros

no

trabalho

Gerentes menos preparado para se desligar de Gerentes mais preparados para se desligar de suas
suas famílias por razões de carreira

famílias por razões de carreira

Espera-se que os gerentes usem intuição, tratem Espera-se que os gerentes sejam decisivos, firmes,
as pessoas com sentimento e procurem consenso

assertivos, agressivos, competitivos e justos

Gerentes são funcionários como os outros

Gerentes são heróis da cultura

Humanização do trabalho por meio da criação de Humanização do trabalho por meio da colocação de
grupos

desafio de tarefas

Significado do trabalho para trabalhadores: Significado do trabalho para trabalhadores: segurança,
relações e condições de trabalho

remuneração e trabalho interessante

Resolução de conflitos por meio da resolução de Resolução de conflitos por meio de sua negação ou
problemas, acordos e negociação

lutando até que o “homem mais forte” vença

Menor tensão no trabalho

Maior tensão no trabalho

Crença nas decisões de grupo

Crença em decisões individuais
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Trabalho não é central na vida da pessoas

Trabalho é central na vida da pessoas

Sucesso relacionado à qualidade de contatos e
ambiente

Sucesso relacionado ao ego, riqueza e reconhecimento

Qualidade de vida e pessoas são importantes

Dinheiro e coisas são importantes

Trabalha-se para viver

Vive-se para trabalhar

Preferência por menos horas trabalhadas

Preferência por pagamento maior

Quadro 6 - Principais diferenças da organização do trabalho em relação à masculinidade e feminilidade
Fonte: Adaptado de Hofstede (2001, p.318)

4.1.5 Orientação de curto e longo prazo
Orientação de Curto/Longo Prazo é independente das dimensões anteriores. Essa
dimensão expressa em que extensão viver uma vida virtuosa é uma meta, independentemente de
qualquer razão religiosa, e está relacionada à capacidade de resolver problemas bem definidos,
como mostrado pelos níveis de desempenho em matemática de alunos do ensino médio. Valores
associados à Orientação de Longo Prazo são parcimônia e perseverança. Valores associados à
Orientação de Curto Prazo são respeito à tradição, compromissos sociais e proteção dos
interesses individuais.
O Quadro 7 mostra as principais diferenças entre culturas com Orientações de Curto e
Longo Prazo no contexto da organização do trabalho.

Orientação de Curto Prazo
Resultados rápidos são esperados
Status

não

é

uma

questão

Orientação de Longo Prazo
Persistência e perseverança

importante

no Relacionamentos são priorizados pelo status e pela

relacionamento profissional

importância observada

Vergonha não é um sentimento comum

Vergonha é um sentido comum

Respeito às tradições

Adaptação de tradições a novas circunstâncias

Tempo de lazer é importante

Tempo de lazer não é tão importante

Valorização da meritocracia: vida econômica e Pessoas deveria ter condições de viver mais
social devem ser ordenadas pelas habilidades

igualmente

Eventos mais importantes na vida aconteceram no Eventos mais importantes na vida aconteceram no
passado ou ocorrem no presente

passado ou ocorrerão no futuro
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Conviver com as leis é um problema

Conviver com as leis não é nenhum problema

Nos negócios, o mais importante são os resultados Nos negócios, o mais importante é a construção de
de curto prazo da linha operacional

relacionamentos e posição de mercado

Pensamento analítico

Pensamento sintético

Pensamento probabilístico

Total ou nenhuma confiança

Quadro 7 - Principais diferenças da organização do trabalho em relação à orientação de curto e longo prazo
Fonte: Adaptado de Hofstede (2001, p. 360)

4.1.6 Dimensões culturais brasileiras
A Figura 20 mostra as dimensões culturais de Hofstede medidas no Brasil.
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Masculinidade Orientação de
longo prazo

Figura 20 - Dimensões culturais brasileiras
Fonte: Adapatado de Hofstede (2014)

Como pode ser observado na figura anterior, o Brasil apresenta alta distância do poder, o que
reflete uma sociedade que acredita que a hierarquia deveria ser respeitada e que as desigualdades
entre pessoas são aceitáveis. A diferente distribuição de poder justifica o fato de os que detêm o
poder terem mais benefícios do que os menos poderosos. Por outro lado, a cultura brasileira tem
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um baixo individualismo, ou seja, é uma cultura coletivista. Por isso, no ambiente de trabalho e
nos negócios é importante construir relações de confiança e duradouras (HOFSTEDE, 2014).
O Brasil, como a maioria dos países da América Latina, mostra uma alta pontuação em
aversão à incerteza. Essas sociedades demonstram uma forte necessidade de regras e um sistema
jurídico elaborado a fim de estruturar a vida social. A necessidade do indivíduo de obedecer a
essas leis, no entanto, é fraca. A cultura brasileira apresenta um nível médio de masculinidade,
dessa forma, ora ela manifesta elementos mais masculinos (como a aceitação da competitividade
no ambiente de trabalho e uso de autoridade), ora elementos mais femininos (como a resolução
de conflitos por meio de negociação e uso da sedução e redes relacionais) (HILAL, 2006;
HOFSTEDE, 2014). Por fim, a orientação de longo prazo da cultura brasileira reflete o fato de
haver priorização de relacionamentos pelo status e pela importância observada. É importante a
construção de relacionamentos com parceiros e de posição no mercado.

4.2 Cultura organizacional e práticas organizacionais

Na terminologia de Hofstede (2001), culturas organizacionais são distintas das culturas
nacionais, mas são complementares. Culturas organizacionais distinguem as organizações
mantendo seus ambientes nacionais constantes. Culturas nacionais distinguem nações, mantendo
contextos organizacionais constantes. Cultura organizacional pode ser definida como a
programação mental coletiva que distingue os membros de uma organização da outra.
Culturas organizacionais são predeterminadas parcialmente pela nacionalidade, setor
industrial, tarefa e mercado, parcialmente relacionadas a variáveis organizacionais como estrutura
e sistemas de controle e parcialmente produtos únicos de características idiossincráticas como a
história da organização ou a personalidade do seu fundador (HOFSTEDE, 2001). Culturas
nacionais difeririam essencialmente em termos de “valores básicos”, enquanto culturas
organizacionais, do inglês, Organizational Cultures (OCs), difeririam mais superficialmente em
termos de “práticas”, que seriam as partes visíveis da cultura e seriam gerenciáveis dentro de

72

certos limites (HILAL, 2006). A Figura 21 mostra a diferenciação entre valores e práticas no
modelo de Hofstede (2001).

Símbolos

Heróis
Rituais

Valores

Figura 21 - Modelo de cultura proposto por Hofstede
Fonte: Hofstede (2001)

A cultura representa uma forma “orgânica” de controle do comportamento, que, do ponto de
vista da gerência, pode ou não ser desejável, mas é um fato. Comportamentos culturalmente
estabelecidos não precisam ser impostos pelos controles organizacionais. Há fortes evidências
que soluções globais para organizações e problemas gerenciais não existem.

Não há uma

racionalidade absoluta. Existem diferentes racionalidades influenciadas por diferentes valores
culturais. Nossa cultura afeta, em particular, as ideias que são pressupostas sem mais provas,
porque ninguém em nosso ambiente as contesta (HOFSTEDE, 2001).
Práticas organizacionais, do inglês Organizational Practices (OPs), são “teorias em uso”, que
representam os comportamentos e procedimentos típicos adotados pelos membros de uma
organização. Durante o processo de socialização dentro de uma organização, os funcionários
desenvolvem essas “teorias em uso” ou sentem “como é o jogo”, o que lhes permite agir, reagir, e
improvisar em situações específicas. As OPs refletem o conhecimento tático e, em menor
medida, o conhecimento explícito. Em suma, práticas organizacionais são difíceis de comunicar
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verbalmente. OPs são compartilhadas pelos membros da organização, porque são aprendidas ao
se envolver em tarefas executadas em conjunto (VERBEKE, 2000). Nos estudos de Hofstede
(2001) sobre cultura organizacional, as práticas organizacionais foram os fatores mais claros e
menos ambíguos, sendo as questões que melhor distinguem uma unidade organizacional da outra.
Portanto, as OPs são um dos construtos centrais desta dissertação.
O estudo de Hofstede (2001) fornece um enfoque útil para as organizações. Seis dimensões
aplicáveis a qualquer organização são propostas: processo-resultado; funcionário-trabalho;
aberto-fechado; frouxo-firme; paroquial-profissional; e normativo-pragmático. O estudo não
investigou o sucesso e sustentabilidade em função da cultura; no entanto, concluiu-se que o
alinhamento das seis dimensões da cultura organizacional com as necessidades do ambiente em
que a organização opera tem um impacto considerável sobre o sucesso dela.
O elemento crucial não é a própria cultura organizacional, mas o que a alta gerência faz com
ela. A cultura, juntamente com a estratégia, estrutura e controle devem estar equilibrados. O
desempenho de uma organização deve ser medido em relação a seus objetivos. Estratégias são
realizadas através da estrutura e controle existentes, e seu resultado é modificado pela cultura da
organização. Nas próximas seções as dimensões das práticas organizacionais são apresentadas em
mais detalhes.

4.2.1 OPs orientadas a processo versus resultado
Esta prática organizacional (OP) opõe uma preocupação com os meios a uma preocupação
com os fins. Em organizações onde a orientação a processo prevalece, os funcionários tendem a
buscar o aperfeiçoamento técnico dos meios, ao invés da realização dos objetivos finais
(HOFSTEDE, 2001). Ela reflete como a alta gerência quer que seus funcionários se envolvam em
processos de negócios que se estendem por várias funções e departamentos. A orientação a
processo reflete uma adesão rígida dos funcionários para com as suas próprias responsabilidades
dentro desses processos. Eles não estão dispostos a se dissociar do seu script e responsabilidades
(VERBEKE, 2000). Em culturas orientadas a processo as pessoas sentem-se desconfortáveis em
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situações desconhecidas, se esforçam ao máximo e acham que cada dia de trabalho traz novos
desafios.
A Figura 22 mostra algumas características centrais no contínuo processo-resultado.

PROCESSO

RESULTADO

Resultados são mais importantes do que se seguir os
procedimentos corretos
Os funcionários contribuem quando dão ideias para a
empresa funcionar de uma maneira melhor
Quando há problemas em uma área, pessoas de outras
áreas normalmente ajudam

As pessoas se sentem confortáveis em situações
desconhecidas
Cada dia de trabalho traz novos desafios

Figura 22 - Práticas organizacionais no contínuo processo-resultado
Fonte: Adaptado de Hilal (2006), Hofstde (2001) e Verbeke (2000)

4.2.2 OPs orientadas a trabalho versus funcionário
Esta OP opõe a preocupação para com as pessoas a uma preocupação para que o trabalho seja
feito. Nas culturas orientadas para o funcionário as pessoas sentem que seus problemas pessoais
são levados em conta, que a organização assume a responsabilidade pelo bem-estar dos
funcionários e que as decisões importantes são feitas por grupos ou comitês. Nas organizações
orientadas para o trabalho as pessoas experimentam uma forte pressão para realizar o trabalho e
sentem que a organização está interessada apenas no trabalho que os funcionários fazem, e não
no seu bem-estar pessoal e familiar. Culturas orientadas ao funcionário refletem o compromisso
da organização com o desenvolvimento pessoal e educação e a atenção a eventos pessoais (por
exemplo, aniversários) e conquistas pessoais (HOFSTEDE, 2001; VERBEKE, 2000).
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A Figura 23 mostra algumas características centrais no contínuo trabalho-funcionário.

TRABALHO

FUNCIONÁRIO

Preocupação com os problemas pessoais dos
funcionários
Gerentes tentam resolver conflitos pessoais dos
funcionários
Decisões importantes são feitas por grupos ou comitês

Funcionários são consultados quando há questões que os
envolvam diretamente

Há incentivo ao autodesenvolvimento dos funcionários
Figura 23 - Práticas organizacionais no contínuo trabalho-funcionário
Fonte: Adaptado de Hilal (2006), Hofstde (2001) e Verbeke (2000)

4.2.3 OPs aberto versus fechado
As práticas organizacionais (OPs) relacionadas a um sistema fechado ou aberto descrevem o
clima de comunicação. Elas refletem a maneira com que os funcionários e os gestores lidam com
as críticas quando erros são cometidos. Uma cultura aberta reflete a capacidade dos empregados e
gestores para criticarem abertamente um ao outro de tal forma que a organização possa aprender
com esses erros sem ter que recorrer a “táticas de autodefesa” (VERBEKE, 2000). Em sistemas
abertos, membros consideram a organização e suas pessoas abertas a recém-chegados e a
forasteiros. Nesses casos, acredita-se que quase qualquer pessoa se encaixa na organização e que
os novos funcionários precisam de apenas alguns dias para se sentirem em casa. Nas empresas
com sistema fechado, a organização e os seus funcionários sentem ser fechados e reservados,
mesmo internamente. Os funcionários pensam que só pessoas muito especiais se encaixam na
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organização e que os novos funcionários precisam de mais de um ano para se sentir em casa
(HOFSTEDE, 2001).
A Figura 24 mostra algumas características centrais no contínuo aberto-fechado.

ABERTO

FECHADO

As críticas dos funcionários são geralmente deixadas de
lado pelos gestores
Funcionários expressam suas críticas apenas com seus
colegas
A organização e seus funcionários são fechados e
reservados
Novos funcionários precisam de mais de um longo
tempo para se sentir em casa
Apenas pessoas muito especiais se encaixam na
organização
Figura 24 - Práticas organizacionais no contínuo aberto-fechado
Fonte: Adaptado de Hofstde (2001) e Verbeke (2000)

4.2.4 OPs frouxo versus firme
Estas OPs dizem respeito à forma como a gerência efetivamente controla os membros da
organização, lidando com os regulamentos de trabalho diário, como por exemplo, chegar no
horário, fazer pausas e lidar com despesas. Em uma organização onde o controle de trabalho é
frouxo, os funcionários nunca têm que avisar quando chegam ao trabalhos mais cedo ou ficam
mais tempo no intervalo – nem a gerência verifica ativamente esses comportamentos. Esta
prática organizacional difere da OP resultado versus processo na medida em que incide sobre os
hábitos de trabalho da organização (por exemplo, a chegada no horário ou formas de vestir),
enquanto a outra se concentra em como os funcionários dentro e entre áreas lidam com os
processos de negócios. Portanto, uma organização pode exercer um controle rigoroso sobre os
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regulamentos de trabalho diário, mas pode ser tanto orientada para resultados ou orientada para o
processo (HOFSTEDE, 2001; VERBEKE, 2000).
A Figura 25 mostra algumas características centrais no contínuo frouxo-firme.

FROUXO

FIRME

Os gestores sempre verificam se os funcionários estão
trabalhando
O número e duração de pausas dos funcionários são
sempre verificados pelos gestores
Se alguém se atrasa um pouco para uma reunião, o
gestor chama sua atenção imediatamente
Os horários das reuniões são mantidos pontualmente
Todos preocupados com os custos
Figura 25 - Práticas organizacionais no contínuo frouxo-firme
Fonte: Adaptado de Hofstde (2001) e Verbeke (2000)

4.2.5 OPs paroquial versus professional
Esta OP opõe organizações em que os funcionários derivam sua identidade, em grande parte,
da empresa a organizações em que as pessoas se identificam com o seu tipo de trabalho.
Membros de culturas paroquiais sentem que as normas da organização abrangem seu
comportamento no “lar” (nível particular), bem como no trabalho. Os funcionários têm a
percepção que na contratação de funcionários, a empresa leva em conta seu backgorund social e
familiar, tanto quanto a sua competência de trabalho e não olham muito longe para o futuro (eles
provavelmente supõem que a organização fará isso por eles). Por outro lado, os membros de
culturas profissionais consideram que suas vidas privadas dizem respeito apenas a eles próprios e
têm a percepção que a organização contrata com base na competência de trabalho somente. Ou
seja, a cultura paroquial é paternalista e seus membros sentem que sua vida pessoal e profissional
se misturam; uma forte identidade pessoal advém do fato de pertencer à organização.
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Organizações mais profissionais se focam no pensamento racional, no planejamento de longo
prazo e na qualidade ao invés da quantidade (HILAL, 2006; HOFSTEDE, 2001).
A Figura 26 mostra algumas características centrais no contínuo paroquial-profissional.

PAROQUIAL

PROFISSIONAL

A vida pessoal é uma questão que diz respeito somente
às próprias pessoas
Competência no trabalho é o único critério para se
contratar funcionários
A alta gerência toma decisões baseadas em fatos
somente
A qualidade prevalece sobre a quantidade
Os funcionários têm um horizonte de pensamento de 3
anos ou mais

Figura 26 - Práticas organizacionais no contínuo paroquial-profissional
Fonte: Adaptado de Hilal (2006) e Hofstde (2001)

4.2.6 OPs normativo versus pragmático
Esta dimensão reflete a maneira com que os valores e princípios éticos da gerência afetam as
práticas organizacionais. Em uma organização normativa, a gerência carrega uma missão ética e
socialmente responsável, e estimula os funcionários a se comportar de acordo com essa missão.
Esta dimensão também lida com a quantidade de estruturação com contatos externos da empresa.
(“orientação para o cliente”). Organizações pragmáticas são orientadas para o mercado, já
organizações normativas percebem a sua tarefa em relação ao mundo exterior como a aplicação
de “regras invioláveis”. Em matéria de ética empresarial e honestidade, organizações normativas
têm altos padrões. Organizações pragmáticas dão maior ênfase a atender às necessidades do
cliente e prevalece uma atitude mais pragmática do que dogmática em relação à ética empresarial
(HOFSTEDE, 2001; VERBEKE, 2000).
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A Figura 27 mostra algumas características centrais no contínuo normativo-pragmático.

NORMATIVO

PRAGMÁTICO

Pragmático em relação à ética empresarial
Maior ênfase em atender às necessidades do cliente
Resultados mais importantes do que procedimentos
Organização contribui pouco para a sociedade
Informações importantes para o cliente são sempre dadas
abertamente

Figura 27 - Práticas organizacionais no contínuo normativo-pragmático
Fonte: Adaptado de Hofstde (2001) e Verbeke (2000)

Este capítulo teve como objetivo apresentar alguns dos principais conceitos de cultura
nacional e organizacional com enfoque nos modelos de Hofstede (2001). Com isso é possível que
as características que definem os contínuos das dimensões culturais (um dos construtos centrais
desta dissertação) sejam identificadas e aplicadas para elaborações teóricas, para a construção do
instrumento de pesquisa e na caracterização da empresa estudada.
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5 MÉTODOS DE PESQUISA

5.1 Refinamento do objetivo de pesquisa

O estudo do relacionamento das dimensões culturais com a logística e Cadeia de Suprimentos
vem sendo realizado pelo autor desde a graduação por meio de iniciação científica e trabalho de
conclusão de curso, o que resultou na publicação de um trabalho em evento científico nacional
(FOGAÇA; SANTOS, 2012). Esta dissertação é a extensão e aprofundamento desses esforços
anteriores.
Considerada a revisão bibliográfica feita nos capítulos antecedentes, o objetivo de pesquisa é
“Identificar as relações entre as dimensões culturais e práticas organizacionais propostas por
Hofstede e a integração interna da Cadeia de Suprimentos”. Para atingir esse objetivo, deve-se
desdobrá-lo em duas partes:


Identificar o estágio de integração da SC da empresa estudada e suas mudanças



Identificar as práticas organizacionais da empresa estudada e suas mudanças

5.2 Possíveis relações entre dimensões culturais e SCI

As organizações são entidades simbólicas. Elas funcionam de acordo com modelos implícitos
nas mentes dos seus membros, e esses modelos são culturalmente determinados. As dimensões
fundamentais são a distância do poder e a aversão à incerteza. A distância do poder está
envolvida na resposta à questão de quem decide o que. A aversão à incerteza está envolvida na
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resposta à pergunta como se pode garantir que o que deve ser feito será feito (HOFSTEDE et al.,
1990).
Dessa forma, existem dois elementos importantes a serem considerados: o planejamento e o
controle. O planejamento representa uma tentativa de reduzir a incerteza e o controle implica o
exercício do poder. Eles são complementares. Não deve ser nenhuma surpresa, então, que os
processos de planejamento e controle nas organizações reflitam concepções culturais básicas, e
que estejam relacionados com a distância do poder e com a aversão à incerteza. Sistemas de
planejamento e controle são mais do que ferramentas racionais, pois eles contêm um elemento de
ritual (HOFSTEDE, 2001).
Em ambientes com alta distância do poder há um planejamento e controle mais pessoais ao
invés de sistemas impessoais; os sistemas de controle confiam menos nos subordinados. Quando
há alta aversão à incerteza, é menos provável que atividades de planejamento estratégico sejam
praticadas, pois elas podem colocar em dúvida as certezas do presente; há necessidade de um
planejamento mais detalhado (que é deixado para especialistas) e feedbacks mais frequentes.
Antes de incluir valores culturais em qualquer estudo, é importante considerar se determinado
valor tem ou não relevância teórica para a questão de pesquisa no nível de análise selecionado.
Individualismo e coletivismo, masculinidade e feminilidade, orientação de curto e longo prazo
são também teoricamente relevantes para a análise de grupos e organizações (KIRKMAN;
LOWE; GIBSON, 2006).
A cultura nacional brasileira é caracterizada como de elevada distância de poder, com
comportamentos mais coletivistas do que individualistas e com alta necessidade de evitar
incertezas. É também uma cultura levemente inclinada a valores femininos (cuidado com o
próximo, igualdade, bem-estar, qualidade de vida) do que masculinos (agressividade,
assertividade, resultados, performance). Da grande distância de poder entre as pessoas advém
traços do autoritarismo (excesso de respeito e submissão à figura de poder) e do desconforto
diante de conflitos abertos. O Brasil também é visto como um país cujos indivíduos e
organizações apresentam frequentemente comportamentos cordiais (CHU; WOOD JR, 2008).
A Integração da Cadeia de Suprimentos pode não ocorrer necessariamente como uma
progressão linear, tal Stevens (1989) afirmou. Braunscheidel, Suresh e Boisnier (2010) afirmam
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que a eficácia da SCI e, consequentemente, seu desempenho, podem ser influenciados
significativamente pela cultura organizacional dominante da empresa.
Shub e Stonebraker (2009) propõem que estratégias culturais baseadas em relacionamento, ao
invés de transações, contribuiriam para uma maior SCI. Essas estratégias envolveriam
comunicação aberta, confiança e interdependência, cooperação, grandes oportunidades para
empowerment e estariam baseadas no coletivo. As proposições formuladas por Pagell (2004) para
serem investigadas em pesquisas futuras vão no mesmo sentido. As dimensões culturais
predominantes neste cenário seria a baixa distância do poder, coletivismo, feminilidade e baixa
aversão à incerteza.
O empowerment se desenvolve a partir da necessidade de interfuncionalidade do funcionário
e deve estar relacionado aos programas de recursos humanos, como o treinamento e
desenvolvimento, a remuneração e a avaliação de desempenho (RODRIGUES; SANTOS, 2001).
Ele se aplica a meios formais e também informais de compartilhar o poder de decisão e
influenciar a relação de chefe e subordinado: gestão participativa, consulta conjunta, autogestão
do trabalho, consulta ao chão de fábrica, etc. Obviamente, a principal dimensão cultural
envolvida é a distância do poder (HOFSTEDE, 2001).
McCarter, Fawcett e Magnan (2005), que investigaram o efeito das pessoas na Cadeia de
Suprimentos, citam uma fala de um gerente sênior a respeito do assunto: “Você não pode ter
controle hierárquico se você quer estar em um ambiente de Cadeia de Suprimentos.”
Acrescentam ainda que muitas empresas criaram um ambiente onde as pessoas não têm poder
para fazer algo acontecer, mas têm poder para impedir que algo aconteça.
Esses mesmos autores, ao levantarem outras características da cultura organizacional que
contribuem para a Cadeia de Suprimentos, vão ao encontro do proposto por Shub e Stonebraker
(2009): a participação não deve ser apenas encorajada, deve ser altamente valorizada; as pessoas
devem ter empowerment para experimentar, assumir riscos e resolver problemas. Incentivar as
pessoas a compartilhar o que elas sabem de melhor ajuda a incutir uma busca por aprendizagem
por toda a organização. Cada pessoa pode atuar como consultora de outra área quando há
necessidade. O compartilhamento de informação contribui para que as pessoas se conheçam
melhor e estabeleçam relacionamentos, o que reduz o custo da colaboração. O conceito de
integração interfuncional é também citado e permeia essas questões. As dimensões de baixa
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distância do poder, coletivismo, feminilidade e baixa aversão à incerteza estão novamente
presentes.
Quanto à integração com clientes e fornecedores, há normalmente mais a ser ganho a partir de
uma relação cooperativa do que de uma abordagem mais tradicional, envolvendo negociação
agressiva e tentando impor seu poder ao parceiro comercial. Outra vantagem é a sinergia que
pode ser obtida pelo compartilhamento de recursos, troca de informações, melhor planejamento e
suporte e solução conjunta de problemas (STANK; CRUM; ARANGO, 1999).
Uma nova terminologia superou, até certo ponto, os termos parceria e aliança (que já vinham,
por vezes, sendo usados intercambiavelmente): colaboração. Independentemente do vocábulo, o
importante é se atentar para a mudança no paradigma. Os componentes desse relacionamento são
a confiança, o comprometimento, a existência de objetivos compartilhados e um horizonte de
tempo mais prolongado. Há também um risco considerável envolvido, que se expressa por uma
baixa taxa de sucesso nesses empreendimentos (DAUGHERTY, 2011). Notadamente, identificase a predominância da dimensão cultural de feminilidade, ligada à colaboração, assim como o
coletivismo, associado à tomada de decisão consensual. A orientação de longo prazo deve estar
presente na construção de relacionamentos e de posição no mercado.
Portanto, ao considerar uma Cadeia de Suprimentos genérica e sua evolução, é possível
estabelecer, do ponto de vista teórico, as relações entre as dimensões culturais e sua integração
mostradas na Figura 28.
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Figura 28 - Relação entre integração da Cadeia de Suprimentos e dimensões culturais

Semelhantemente ao elaborado para as dimensões culturais, também é possível estabelecer
uma relação teórica entre as práticas organizacionais (OPs) e a integração da Cadeia de
Suprimentos, do inglês Supply Chain Integration (SCI). Ao se analisar uma SC sem levar em
conta particularidades da cultura nacional, do setor industrial e do tamanho e complexidade,
pode-se sugerir fatores que promoveriam a SCI considerando fatores análogos aos discutidos
anteriormente nessa seção.
Como Hofstede (2001) afirma, é difícil não associar um rótulo positivo para a orientação a
resultados. Quando a cultura organizacional (OC) prioriza os resultados finais e não o
cumprimento estrito dos procedimentos já estabelecidos, estimula-se a iniciativa dos funcionários
de propor melhorias aos processos de negócio e, consequentemente, de aumentar a integração da
SC. A tendência de diferentes áreas de se ajudarem mutuamente e de lidar bem com situações
inesperadas também são características de OPs orientadas a resultados.
Culturas organizacionais orientadas ao funcionário representam o compromisso da
organização com o desenvolvimento dos funcionários. McAfee, Glassman e Honeycutt (2002)
afirmam que uma estratégia de recursos humanos baseada no relacionamento e que incentiva a
lealdade entre o funcionário e a empresa passa por investimentos em treinamentos. Essa situação
se reflete no relacionamento com parceiros externos e, portanto, contribui para a integração
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externa. Além disso, OPs orientadas a funcionário valorizam a gestão participativa e a mediação
ativa de conflitos pelos gestores, o que favorece uma maior integração.
Há um alto grau de congruência entre as expectativas do papel do funcionário e as
expectativas de serviço dos parceiros. Ambas as partes esperam fornecer e receber um serviço de
alta qualidade e esperam certo grau de lealdade uns com os outros e com a organização. Uma
maneira de conseguir essa congruência é facilitar a comunicação. Para reduzir o gap entre os
níveis de serviço prometidos aos trabalhadores e aos parceiros e o nível de serviço efetivamente
prestado, feedbacks são essenciais (MCAFEE; GLASSMAN; HONEYCUTT, 2002). Uma OC
aberta permite e estimula o fluxo de informações e críticas entre funcionários e gestores e entre
parceiros da SC, promovendo a SCI.
Uma OC com controle de trabalho mais frouxo também parece estar relacionada a uma maior
cultura de confiança, uma vez que os gestores não realizam uma supervisão estrita sobre a rotina
de trabalho de seus funcionários. Ela está associada a um menor nível de estresse e absenteísmo
no trabalho, o que reflete a valorização dos funcionários. Ainda que uma cultura de trabalho mais
rígida se relacione com a preocupação com custos, essa questão pode ser abordada pela
perspectiva de orientação a resultado, apresentando custos como uma medida importante dos
resultados finais.
Práticas organizacionais ligadas ao profissionalismo relacionam-se a uma maior eficácia da
SC, já que se focam no pensamento racional, no planejamento de longo prazo e na qualidade ao
invés da quantidade, além da decisão baseada em fatos por parte da gerência (HILAL, 2006;
HOFSTEDE, 2001). Similarmente, uma OC pragmática tem uma orientação maior ao mercado e
às necessidades do cliente, o que favoreceria uma desempenho superior de sua SC.
A Figura 29 mostra as relações teóricas entre as práticas organizacionais e a integração de
uma Cadeia de Suprimentos genérica.
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Figura 29 - Relação entre integração da Cadeia de Suprimentos e práticas organizacionais

5.3 Escolha metodológica e caracterização da pesquisa

Há uma oportunidade para se explorar todas as fases da ciência na administração da produção
e na SCM, incluindo a investigação exploratória e qualitativa, desenvolvimento de teorias,
causalidade e validade interna, o teste de modelos e teorias para a validade externa (a capacidade
de generalizar o conhecimento para outras situações). Isso seria ampliar o domínio coberto por
cada esforço de pesquisa, minimizar o viés resultante da escolha de paradigmas de pesquisa e
domínio de investigação, aumentar a validade externa, e minimizar a distância entre nossos
esforços de pesquisa e o mundo real que nossa comunidade visa remodelar. Também há uma
oportunidade para explorar múltiplas perspectivas já que uma conclusão científica válida para
certo domínio pode vir a ser parcialmente verdadeira ou até mesmo falsa, se se obtêm múltiplas
perspectivas. Perspectivas múltiplas podem ser obtidas por meio da investigação de diferentes
partes do sistema, por meio do emprego de diferentes métodos de análise, diferentes fontes de
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dados, ou pelo uso de diferentes subconjuntos dos mesmos dados (FISHER, 2010; SINGHAL;
SINGHAL, 2012a).
A comunidade da SCM não tem se concentrado em todas as fases da ciência, como por
exemplo, a pesquisa qualitativa e exploratória. Atualmente, modelos matemáticos e testes de
hipóteses dominam a pesquisa acadêmica na área. Um novo assunto raramente se desenvolve sem
algum tipo de estudo exploratório, que pode, por si mesmo, se constituir em avanços teóricos
(SINGHAL; SINGHAL, 2012b).
O interesse pelo método de estudo de caso tem crescido entre estudiosos de negócios como
uma estratégia de pesquisa que permite análise qualitativa em profundidade para responder a
questões sobre “o que”, “por que” e “como”, além de ser adequado para o desenvolvimento de
novas ideias e refinamento de teorias (MCCARTER; FAWCETT; MAGNAN, 2005; VOSS;
TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2007). O estudo de caso é uma das abordagens para a pesquisa em
Engenharia de Produção no Brasil mais frequentemente usadas (MIGUEL, 2007).
O presente trabalho se propõe a realizar um estudo de caso de caráter exploratório em uma
empresa do setor aeronáutico. Além da recente valorização e evidência desse método de pesquisa
na área, deve-se considerar que a questão de pesquisa não apresenta um conjunto simples e claro
de resultados na literatura. Portanto, há a possibilidade de construção de novas proposições
teóricas a ser investigadas futuramente por meio de descobertas e insights (YIN, 2005).

5.4 Unidade de estudo de caso

Ming, Grabot e Houé (2014) apontam que o setor aeronáutico possui alto valor agregado, o
que permitiu que ele se focasse durante muitos anos em aspectos técnicos, colocando mais ênfase
na alta qualidade e inovação do que nos preços. No entanto, com o grande aumento da
concorrência nos últimos anos, os principais participantes do mercado têm se focado no seu core
business. Consequentemente, as Cadeias de Suprimentos do setor aeronáutico fizeram em 10

89

anos o que a indústria automobilística fez em 20. As Cadeias de Suprimentos se tornaram
rapidamente maiores e mais complexas, o que levou à necessidade de se otimizar seus
desempenhos.
Uma especificidade do setor aeronáutico é a diversidade da troca de materiais e componentes.
A quantidade de produtos manufaturados é obviamente menor que na indústria automobilística,
mas o número de diferentes partes em cada produto é muito maior. As Cadeias de Suprimentos
do setor aeronáutico estão evoluindo rapidamente e muitos projetos que buscam uma melhor
compreensão e melhor relacionamento desse setor estão sendo realizados (MING; GRABOT;
HOUÉ, 2014).
A unidade de estudo de caso desta dissertação é uma grande empresa do setor aeronáutico que
possui várias unidades de negócio, as quais realizam atividades de transporte de passageiros, de
carga, manutenção, operação de viagens, dentre outras. O estudo de caso se utiliza de duas
unidades incorporadas de análise (YIN, 2005): a Diretoria de Suprimentos Aeronáuticos do Brasil
e a unidade de negócio responsável pela Manutenção Aeronáutica também localizada no Brasil.
Ainda que o artigo de Ming, Grabot e Houé (2014) se foque na indústria de manufatura
aeronáutica, suas considerações a respeito de empresas localizadas mais a jusante na cadeia do
setor, como no presente estudo de caso, são igualmente pertinentes.
Recentemente essa empresa que era brasileira passou por um processo de fusão com uma
empresa estrangeira. O resultado foi a criação de uma empresa de ainda maior importância no
cenário mundial. Este estudo de caso, como já mencionado, estudará unidades do ramo brasileiro
desta corporação. É importante observar que o processo de fusão está formalmente consolidado,
mas ainda passa por ajustes e adequações internos. Tal fato tem causado grandes mudanças na
organização que se refletem na sua Cadeia de Suprimentos e na sua cultura organizacional
(especialmente se considerarmos que a fusão ocorreu com uma empresa estrangeira), o que torna
o estudo de caso mais interessante.
A escolha para se estudar, como unidade incorporada de análise, a Diretoria de Suprimentos
Aeronáuticos do Brasil (DSA), localizada em uma capital brasileira, ocorreu porque ela possui
um papel chave na SC nacional, que por sua vez tem grande participação na SC da corporação
toda. Os dois principais clientes da Diretoria de Suprimentos Aeronáuticos são a Manutenção de
Linha, responsável pela manutenção de aeronaves nas várias bases de aeroportos espalhadas pelo
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Brasil e a unidade de negócio responsável pela Manutenção Aeronáutica “pesada”, que está
localizada em uma cidade do interior.
A escolha para se estudar, como outra unidade incorporada de análise, a unidade de negócio
responsável pela Manutenção Aeronáutica “pesada” (que será chamada a partir de agora de
Manutenção e Reparo) se deu pela sua importância e autonomia enquanto unidade de negócio
(tratada como uma empresa “separada”). As bases que compõem a Manutenção de Linha têm
graus de complexidade diferentes e estão dispersas por diversas cidades, por outro lado a
Manutenção e Reparo está localizada em um único local e possui um número de funcionários,
atividades e complexidade muito superior a qualquer base individualmente. Além disso, ela
presta serviços a outras empresas também.
Demais detalhes em relação à unidade de estudo de caso (dados financeiros, fatia de mercado,
número de funcionários, países atendidos, etc.) não podem ser dados em função da exigência de
anonimato feita pela empresa para que a pesquisa pudesse ser realizada.

5.5 Coleta e análise de dados

A coleta de dados iniciou-se pelo contato com funcionários da empresa que pudessem prover
informações a fim de esclarecer a possibilidade e adequação da realização da pesquisa proposta
na organização. Obteve-se o contato de um funcionário na DSA e de um funcionário na
Manutenção e Reparo que se tornaram informantes-chave para a pesquisa.
A participação desses informantes-chave foi essencial, posto que eles puderam fornecer um
panorama das atividades realizadas na empresa para além do que seria possível obter apenas com
pesquisas nas mídias. Eles também puderam detalhar a dinâmica geral da Cadeia de Suprimentos
e seus principais relacionamentos. Realizaram-se conversas informais e entrevistas de caráter
mais aberto com essas pessoas de forma que a revisão teórica e os métodos de pesquisa
passassem por um ajuste fino.
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Os informantes-chave orientaram o encaminhamento da solicitação para realização de
pesquisa na empresa. Essa solicitação (Apêndice A) caracterizava brevemente a pesquisa e seus
principais objetivos, reforçava o caráter acadêmico dela e assegurava a confidencialidade das
informações obtidas. O papel era timbrado e contava com a assinatura do pesquisador e do seu
orientador. Ele foi escaneado e enviado a um dos informantes-chave por e-mail. Obteve-se uma
resposta positiva em duas semanas. Esse rápido tempo de resposta se deu em grande parte pela
atuação do informante-chave. O departamento responsável autorizou a realização do estudo de
caso na empresa, contanto que o anonimato dela fosse mantido e os resultados finais fossem
compartilhados.
A principal ferramenta utilizada neste estudo de caso foi a entrevista, que é uma técnica de
coleta de dados em que o pesquisador dirige de forma racional e eficaz um conteúdo sistemático
de conhecimentos. Por meio de respostas às perguntas (e do estabelecimento de um
relacionamento com o entrevistado), o pesquisador busca resultados de forma mais completa
possível minimizando esforços de tempo. As entrevistas realizadas neste estudo de caso podem
ser classificadas como semiestruturadas e de investigação. Esse tipo de entrevista possibilita que
os entrevistados verbalizem seu pensamento e discorram sobre fatos, comportamentos, razões,
valores e sentimento, acompanhado de juízos sobre eles. Existe flexibilidade na dinâmica da
entrevista e na formulação de questões, que são guiadas pelo roteiro de tópicos (ROSA;
ARNOLDI, 2008).
A elaboração do roteiro de tópico para entrevista (Apêndice B e Apêndice C) teve como
principal fio condutor a revisão da literatura apresentada nos capítulos anteriores. A pesquisa
sobre a empresa no seu site institucional e em sites que traziam notícias a respeito dela contribuiu
para o refinamento da primeira versão do roteiro de entrevista. As conversas e entrevistas com os
informantes-chave também foram fonte de importantes contribuições nesta primeira versão. Em
seguida, realizaram-se as entrevistas-piloto com os informantes-chave, que passaram sugestões
para o aprimoramento do roteiro.
Os informantes-chave, após a aplicação das entrevistas-piloto, possuíam um bom
conhecimento a respeito da natureza da pesquisa e seus objetivos. Desta forma, eles auxiliaram
na indicação de áreas e pessoas específicas dentro da empresa que pudessem ser convidadas a
participar das entrevistas de forma a otimizar os resultados da pesquisa.
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Ao todo, realizaram-se oito entrevistas com seis pessoas diferentes. A escolha da amostra
priorizou a diversidade de cargos para que se pudesse conseguir uma visão mais ampliada da
Cadeia de Suprimentos e da cultura organizacional. Entrevistaram-se pessoas que ocupavam o
cargo de gerente, coordenador, analista, auxiliar e mecânico (GUERRA, 2006).
Outra preocupação com a amostra foi a variedade de tempo das pessoas na empresa. O
entrevistado que havia permanecido por mais tempo na empresa tinha 9 anos de casa, enquanto o
que havia permanecido menos tinha 1 ano. Na média, os entrevistados tinham 4 anos e meio de
casa. Essa preocupação é particularmente importante porque a empresa passou há alguns anos por
um processo de fusão que provocou mudanças significativas na sua estrutura. Foi possível,
portanto, obter uma visão longitudinal das mudanças que afetaram a SC e a cultura
organizacional nesse processo (daquelas pessoas que eram funcionárias durante a fusão), bem
como uma visão mais transversal (daqueles funcionários que se juntaram à organização após o
processo de fusão e apenas “ouviram falar” das mudanças).
Os convites para a participação na pesquisa foram enviados por e-mail aos funcionários
indicados pelos informantes-chave, ressaltando que a participação seria voluntária e que o
anonimato dos participantes seria assegurado. Garantiu-se que uma versão preliminar do trabalho
seria enviada aos participantes para que pudessem sugerir mudanças ou supressões, de modo a
garantir o anonimato deles. O envio de uma versão final do trabalho também foi assegurado para
todos os participantes.
Esse convite foi baseado na solicitação de pesquisa (Apêndice A), com algumas variações em
virtude de sua natureza. Após o aceite de cada participante, negociou-se uma melhor data e
horário para a realização da entrevista. As entrevistas foram realizadas tanto pessoalmente quanto
por vídeo conferência, uma vez que a distância de uma das unidades de negócio, somada à
dificuldade de compatibilização de datas, assim o exigiu.
Das 8 entrevistas realizadas, 7 foram gravadas com a anuência dos participantes e, em
seguida, integralmente transcritas. A transcrição de cada entrevista se deu antes que a próxima
entrevista fosse realizada, a fim de verificar os dados e trazer, sucessivamente, pontos que
pudessem ser mais bem explorados no decorrer desse processo. Na entrevista não gravada, o
pesquisador realizou a tomada de notas que foram transcritas e depois submetidas à apreciação do
entrevistado.
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As entrevistas duraram de 1h a 2h20min, com duração média de 1h30min. O processo de
transcrição das entrevistas resultou em pouco menos de 150 páginas, que foram submetidas a
uma análise de conteúdo de caráter interpretativo. Essa abordagem foi escolhida em função do
ambiente complexo da pesquisa e da interdependência entre os fenômenos, onde as variáveis
podem ser ao mesmo tempo causa e efeito. Considera-se o entrevistado como uma síntese do
todo social do qual ele faz parte, procurando interpretar a relação entre a subjetividade da ação, as
práticas sociais e o seu contexto social (GUERRA, 2006).
A análise de conteúdo foi categorial, isto é, houve a identificação das unidades pertinentes
(baseada na revisão teórica) que influenciam o fenômeno de pesquisa e depois procurou-se
utilizar apenas as variáveis explicativas pertinentes. As categorias são explícitas, mas não
unívocas (GUERRA, 2006).
Para escrever a primeira versão dos resultados, utilizaram-se – além da análise conteúdo das
entrevistas – as seguintes informações:


Pesquisa no site institucional da empresa;



Pesquisa em sites diversos que trouxessem notícias sobre a empresa;



Documentos e apontamentos escritos fornecidos pelos entrevistados;



Documentos obtidos por pesquisa na internet não constante no site institucional ou
sites de notícias, como por exemplo, uma apresentação sobre a Cadeia de Suprimentos
da empresa; e



Visita técnica realizada na DSA.

A primeira versão dos resultados foi enviada a todos os participantes para que eles pudessem
fazer modificações ou supressões com o intuito de garantir o anonimato deles. Além disso,
incentivou-se que os participantes fizessem sugestões e críticas a respeito dos próprios resultados
a fim de aperfeiçoar a qualidade da pesquisa e validá-la. Os comentários e sugestões foram
recebidos e incorporados conforme sua pertinência e a discrição do pesquisador.
A Figura 30 apresenta a sequência dos métodos de pesquisa juntamente com o
desenvolvimento da dissertação.
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Figura 30 - Desenvolvimento dos métodos de pesquisa e da dissertação
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Descrição e caracterização da Cadeia de Suprimentos

Do ponto de vista estratégico, a Diretoria de Suprimentos Aeronáuticos (DSA) tem uma visão
ambiciosa e desafiadora de se tornar a melhor dentro do seu ramo no mundo. Esse fato se reflete
na sua busca pela melhoria contínua e reforça a relevância do estudo de caso ser realizado nesta
unidade. A missão da DSA cita primeiramente os padrões de segurança, que é uma questão
constante dentro da indústria aeronáutica e tem implicações na cultura organizacional que serão
discutidas nas próximas seções. Em seguida, aponta-se a qualidade, o nível de serviço e a
preocupação com os custos, que segundo Ming, Grabot e Houé (2014) tem crescido nesse setor.
Por fim, menciona-se a preocupação com a performance e a satisfação dos funcionários. É
importante destacar que a atual declaração estratégica poderá ser mudada em breve, uma vez que
com o processo de fusão uma visão estratégica única de SC será elaborada para toda a
corporação, ainda que a declaração estratégica da DSA já possua um grande alinhamento com os
valores corporativos. A fusão iniciou-se no começo dessa década, portanto, o horizonte de análise
deste trabalho será do período imediatamente anterior à fusão até o presente.
Os dois principais clientes da DSA, como descrito no capítulo anterior, são a Manutenção de
Linha e a Manutenção e Reparo (“manutenção pesada”). Ou seja, a DSA possui uma visão de
cliente como “clientes internos”. Obviamente, se houver problemas sérios com os seus processos,
os clientes finais (principalmente os passageiros que se utilizam das linhas aéreas) serão afetados.
As principais subáreas da DSA são as de Abastecimento, de Armazém e a responsável pela
Importação, Exportação e Logística. Recentemente houve uma reestruturação que separou
Armazém e Logística devido à sobrecarga que havia para uma mesma área cuidar de dois
processos complexos e que possuem inúmeras interfaces dentro e fora da organização. Hoje o que
está “da porta para fora” é responsabilidade da Logística e o que está “da porta para dentro” é
responsabilidade do Armazém. Essa interface tem que funcionar muito bem, porque é necessário
saber se o material está “da porta para dentro ou para fora”, a que horas foi dada a entrada ou
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saída do material, por quem foi feita a transação, a pedido de quem, se estiver saindo, para onde
está indo, quem está transportando, a que horas é esperado chegar, etc.
Outra reestruturação que ocorreu desde a fusão foi a criação de uma área de Planejamento de
materiais aeronáuticos para a corporação. A responsabilidade da DSA é, depois que uma
requisição de compra (RC) foi gerada pelo Planejamento, comprar o material e fazer o follow-up
até que ele chegue no armazém e esteja disponível para realizar a manutenção. Quando o item é
reparado, isto é, quando o material removido da aeronave é levado para um reparador, a DSA tem
a responsabilidade de fazê-lo voltar dentro do tempo e condições estabelecidas. Os reparos
podem ser feitos pela própria empresa por meio da sua unidade de negócio (BU) de Manutenção
e Reparo (que é uma das unidade de análise incorporada nesta pesquisa), por reparadores
nacionais ou por reparadores internacionais, que envolvem trâmites de exportação e importação e
por isso são mais complexos.
As peças aeronáuticas que são descartadas após serem removidas são chamadas de
“consumíveis”, como por exemplo, uma porca ou um anel O’Ring. Já as que possuem maior
valor agregado, podem e valem a pena ser consertadas são chamadas de “rotables”, como por
exemplo, motores e componentes eletrônicos. Elas recebem esse nome porque são controladas
por meio de um rodízio: calcula-se a necessidade delas em cada aeronave, a análise de falha, o
lead time de conserto, etc. Existe uma especial atenção aos rotables porque caso o lead time não
seja atendido, é necessário aumentar o estoque para suportar a operação, o que, em função do seu
alto valor agregado, causa um grande aumento de custos na SC.
Quando há o envolvimento de reparadores internacionais (reparo externo), a preocupação é
ainda maior. Por exemplo, um determinado rotable é removido de uma aeronave em algum
aeroporto e deve chegar na “base central” para passar por uma triagem e pela administração de
rotables que contrata o serviço. Depois, a Exportação cuida dos trâmites legais e a Logística
envia a peça. Após a realização do serviço de reparo, a Logística o traz de volta juntamente com a
Importação e o Armazém recebe a peça. Esse é um processo que envolve toda a DSA e é um
importante indicador para ela, o qual é dividido entre as várias áreas a fim de identificar possíveis
problemas.
Em relação à Manutenção de Linha, existem aproximadamente 40 bases espalhadas pelo país.
Cerca de dois terços delas possuem uma estrutura de armazém que é administrada pelo pessoal da
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SC com almoxarifes e líder. As restantes são menores, contam com mecânicos e o estoque é
gerenciado pela própria manutenção. Após o Planejamento ter analisado as dimensões de cada
base e suas necessidades é definida a dotação de base, isto é, o número mínimo de cada material
que precisa estar nelas. É responsabilidade da DSA deixar a base dotada. Para isso, a área de
Logística controla os níveis de estoque em cada base e quando necessário faz requisições de
transferência entre bases. A área de Armazém então encontra o material no estoque, prepara-o
para transporte, gera a nota fiscal, dá baixa no sistema, passa para a expedição e a Logística faz
sua movimentação. Por fim, quando o material chega em seu destino, o Armazém faz o
recebimento. Esse indicador de transferência de materiais para dotação de base, que é definida
pelo Planejamento, é outro importante indicador para a SC..
Em relação à Manutenção e Reparo, antigamente esta BU prestava serviços para outras
empresas aéreas. No entanto, com a fusão e consequente aumento da frota, a Manutenção e
Reparo passou a ter quase que exclusivamente como principal cliente a própria empresa. Ela
atende a empresa em duas principais vertentes. Uma é a realização da “manutenção pesada”
(“checks previstos”) nas aeronaves da linha aérea para manter a frota voando. Ela é planejada e
preventiva, ocorrendo depois de um determinado número de ciclos do avião. Outra é o
recebimento e devolução de aeronaves. Quando a aeronave chega do fabricante ela precisa ser
preparada e customizada para atender aos padrões da empresa (delivery). Após o fim do leasing,
ela precisa ser devolvida (redelivery) nas condições estabelecidas pelo contrato, o que é um
processo longo.
Outra área que deve ser destacada em função de sua importância e complexidade na DSA é a
AOG – Aircraft on Ground. AOG é um termo usado no setor de manutenção aeronáutica para
designar um problema sério o suficiente para impedir que uma aeronave voe. Geralmente há
grande pressa para se adquirir o componente de modo a colocar a aeronave de volta em serviço e
evitar maiores atrasos ou cancelamentos de voo, que causam grandes prejuízos à empresa.

“Tem que ser urgente, pro próximo minuto. Existe uma necessidade de
abastecimento de vários tipos de materiais diferentes, em vários locais
diferentes do mundo, com uma urgência muito grande. E por ser muito
ramificada, uma empresa que tem tentáculos praticamente em todos os
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principais centros financeiros do mundo... Então é bastante complexo
fazer toda a logística, fazer a distribuição, a compra. (...) O grande
desafio dessa rede é entregar materiais diversificados, urgentes – tem
que ser pra amanhã – em diversos locais do mundo. Um ponto positivo é
que ela se beneficia muito da própria malha área que ela tem pra poder
fazer coleta e distribuição de material. Isso é um ponto interessante. (...)
A AOG funciona 24 por 7, tem conexão direta com os fornecedores,
precisou liga lá.” (Entrevista 2)

Como citado no capítulo anterior, a empresa possui várias BUs. No presente trabalho será
estudada as BUs de linhas aéreas e de Manutenção e Reparo, mais especificamente sua integração
interna na SC. A Figura 31 apresenta simplificadamente os principais componentes da SC
envolvidos. Deve-se destacar que as várias BUs da empresa auxiliam na criação de uma maior
sinergia na SC, como mencionado no trecho de entrevista anterior. A unidade de negócio no
Brasil responsável pelo transporte de cargas utiliza-se apenas dos porões das aeronaves. Em um
caso citado por um dos entrevistados, relatou-se que a empresa possuía um contrato com uma
montadora europeia e transportava toneladas de blocos de motores produzidos no Brasil para lá
juntamente com as bagagens dos passageiros. Atualmente essa BU está sendo incorporada à BU
estrangeira que realizou a fusão, a qual possui aeronaves dedicadas ao transporte de carga.

Planejamento
de materiais
aeronáuticos

Contratos
para materiais
aeronáuticos

DSA

Fornecedores
e
Reparadores

Manutenção
de Linha
Aeronaves
disponíveis
para cliente
final
Manutenção e
Reparo

Figura 31 - Principais componentes da SC estudada
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6.2 Integração da Cadeia de Suprimentos da empresa

A visão a respeito da Integração da Cadeia de Suprimentos (SCI) apresentou grande
convergência entre todos os entrevistados, independentemente da senioridade na empresa, do
nível hierárquico ou da unidade de análise.

“Olha, eu acho que está melhorando. Eu entrei quando já havia ocorrido
a fusão, então não tenho muito a visão de quando era só a empresa
brasileira, mas o que se ouve dizer é que com a corporação criou-se uma
necessidade de a gente se profissionalizar mais. Nós tínhamos heróis
dentro de cada equipe. Tinha um cara que resolvia tudo, que tomava
todas as decisões. E quando a nova empresa foi criada nós precisamos
começar a assumir suas funções exatamente, com metas mais bem
estabelecidas, com uma cobrança um pouquinho maior em cima disso.
Isso acabou promovendo uma sinergia maior das equipes.(...) Antes a
manutenção não sabia muito bem o que estava acontecendo com
suprimentos. Nem suprimentos sabia muito bem o que acontecia com
manutenção. Trabalhavam cada um olhando o seu e acabavam no fim
gerando uma integração mais forçada” (Entrevista 3)

“Como a empresa deixou de ser familiar, começou a se profissionalizar,
a ser administrada por... serem feitas várias consultorias pra ajudar a
organizar a administração. A tendência com o passar do tempo foi uma
setorização muito grande. Cada área, ela se fecha muito pra poder
atender o seu cliente e às vezes ela não trabalha com a mesma
prioridade, com a mesma necessidade. (...) Esse processo de fusão, num
primeiro momento, dá um passo atrás, porque ele acaba com aquela
pessoa que conhecia tudo, fazia de tudo e fazia o negócio acontecer pra
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montar processo. Mas no futuro a gente observa que a tendência é, tendo
processos mais robustos, mais seguros, que obviamente a gente ganhe
muito.” (Entrevista 4)

“Existe uma integração boa entre as diversas áreas da diretoria de
suprimentos aeronáuticos. Como está todo mundo praticamente embaixo
do mesmo teto, o contato pessoal tem bastante. Uma pessoa de uma área
vai para a outra área perguntar sobre algum processo ou material, não
ficando somente no e-mail ou telefone sem conhecer pessoalmente a
pessoa com quem trabalha. Além do mais, vão mudar o layout para que
todos fiquem juntos, vão ficar todos os gerentes e funcionários num
mesmo andar praticamente, com exceção dos almoxarifes que precisam
ficar dentro do armazém. Porque apesar de estar todo mundo sob o
mesmo teto, algumas áreas ficam um pouco distantes. Acredito que essa
modificação do layout vai ser uma das várias mudanças que esta
ocorrendo na diretoria para que a integração seja cada vez melhor”.
(Entrevista 5)

“Hoje existe sim uma integração, acredito que a manutenção, que são
nossos principais clientes... a gente trabalha também com as oficinas,
mas eles, por estarem no hangar, eu trabalho especificamente com os
caras que estão no avião. Mas eu também já trabalhei com oficina, eu sei
como funciona. Hoje a manutenção consegue entender muito mais o que
a gente faz. Ela consegue entender nosso processo, então eu acho que
tem essa integração sim. Eles conseguem nos auxiliar caso a gente esteja
com algum problema no sistema, eu acho que tem interação
sim.”(Entrevista 6)
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Com a realização da fusão, há a percepção que está ocorrendo uma “profissionalização” da
empresa, o que implica modificações na SC e na cultura organizacional que são discutidas ao
longo do capítulo. Por exemplo, a substituição de pessoas que possuíam ampla experiência e
conhecimento da empresa (“heróis”) e que a faziam funcionar por princípios de governança
corporativa (entendida como o conjunto de processos, políticas, leis e instituições que regulam a
maneira como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada). Em países com alta distância
do poder como o Brasil, há a predominância de planejamento e controle pessoais, ao invés de
sistemas formais e impessoais (HOFSTEDE, 2001). Há a percepção, e evidências, que essa
mudança está trazendo e trará benefícios para o desempenho da empresa.
Um reflexo dessa mudança é que a área de suprimentos e a área de manutenção melhoraram a
comunicação e o entendimento mútuo das suas possibilidades e necessidades, o que tem levado a
uma maior integração. Dentro da DSA isso é facilitado pela proximidade física diária. Entre a
DSA e a Manutenção e Reparo, que estão localizadas em cidades diferentes, há relatos de
contatos telefônicos diários. Essa comunicação informal, de acordo com Pagell (2004), tem
grande impacto sobre a integração. Além disso, houve a criação de comitês que estabelecem uma
comunicação formal e alinhamento entre as partes.
Ao se confrontar as tipologias da revisão teórica com o estudo de caso, pode-se determinar
que a empresa se encontra no início do estágio 4 de acordo com Bowersox e Closs (2001), uma
vez que há o esforço de se buscar uma agregação de valor para o cliente, bem como a execução
de tarefas em um contexto de processos de negócio, estimulando a sinergia entre as áreas. Em
relação ao modelo proposto por Stevens (1989), a empresa poderia ser classificada como estando
no início do estágio 3, que envolve a integração daqueles aspectos da Cadeia de Suprimentos sob
o controle da empresa e que inclui a gestão externa dos bens, integrando o suprimento e a
demanda ao longo da cadeia da própria empresa. Além disso, ela está buscando sistemas que
tenham total visibilidade da cadeia (da distribuição a compras) em um planejamento de médio
prazo com ênfase maior na eficiência. No estudo de Pagell (2004) sobre integração interna, a
empresa estaria entre alguma e total integração interna. De acordo com Frohlich e Westbrook
(2001), pode-se encaixar a organização no “arco periférico” em função de sua preocupação em
começar a se integrar com seus fornecedores. Essas constatações podem ser reforçadas quando se
analisam as relações da empresa com os fornecedores conforme segue abaixo.
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“O contrato que a empresa fazia com os seus clientes eram contratos
muito justos claros e nítidos. (...). O que a empresa não fazia era quando
ela ia contratar serviços. Ela sempre foi submissa a contratos leoninos.
(...) A gente sempre fala que a nossa empresa acaba tratando o
fornecedor como cliente. (...) Uma das coisas que começa a acontecer
com o advento da fusão é que vários contratos estão sendo refeitos. Uma
porque eram muito ruins mesmo, segundo porque o poder de barganha, é
muito maior quando você tem uma frota que é o dobro. Você sai de uma
condição de estar num patamar submisso ao fornecedor quando ele é o
único, pra: ’Se você não fornecer eu vou desenvolver um outro, eu vou
pagar o desenvolvimento’.” (Entrevista 4)

“Acho que a gente ainda tem alguns problemas internos para resolver
para depois começarmos a exigir mais dos nossos fornecedores e até dos
nossos clientes internos. Um ponto que ainda falhamos é a forma de
utilizar os nossos contratos com os fornecedores. Muitas vezes não
cobramos o que está no contrato, por exemplo, o lead time do processo.
Se o fornecedor deve nos entregar em um prazo definido e isto não
ocorre, muitas vezes não cobramos multas e nem penalizamos o
fornecedor. Outro exemplo são as documentações, principalmente do
exterior, que exigem um padrão devido à burocracia da nossa aduana e
nós precisamos insistir para que o fornecedor cumpra com esse padrão,
consertando o que envia errado, e nós não o penalizamos por não
entregar da forma correta. Acredito que temos uma relação boa com os
fornecedores porque não exigimos muito ainda, mas cada vez que
melhorarmos os nossos processos e controles vamos exigir mais deles e
se não fizermos um bom trabalho com eles, podemos piorar esta
relação.” (Entrevista 5)

103

“Uma coisa legal que o gerente está querendo fazer agora é criar um
mecanismo de proximidade com os seus fornecedores e ver a avaliação
também. Porque hoje a gente está muito acostumado a ver lá o que tem
contrato, já compra com o cara, mas o cara de repente atrasa e não
estamos controlando isso. De repente ele coloca um preço mais barato,
mas cobra em fila, taxa em cima de taxa, fica caro e a gente não está
vendo isso. (...) A gente está só fazendo um saneamento na nossa base de
dados pra ter certeza que a gente não vai prejudicar nenhum fornecedor.
A ideia dele é criar critérios, por exemplo, o fornecedor tem que ter:
critério 1, preço; critério 2, prazo; critério 3, quarentena: o que ele me
manda, manda do jeito que eu pedi? (...) Hoje poucos dos nossos
fornecedores tem cláusulas de multa.(...) Imagino que daqui pra frente,
conforme os contratos forem vencendo, que a gente consiga renegociálos. A ideia é que a gente sempre consiga uma sinergia maior,
negociando o volume das duas empresas.” (Entrevista 3)

De acordo com Lambert, Emmelhainz e Gardner (1996), o relacionamento da empresa com
seus fornecedores poderia ser classificado predominantemente como “Arm’s lenght”. Há ainda o
agravante de o relacionamento ser na maioria das vezes desfavorável à própria empresa, sem uma
proteção adequada nos contratos ou pelo menos sem a aplicação de cláusulas de proteção
previstas. Cooper, Lambert e Pagh (1997) alertam que o desenvolvimento de parcerias é custoso
em termos de tempos e esforços e, portanto, não deveriam ser estabelecidas com todos os
fornecedores e clientes. No entanto, é claro que no caso da empresa estudada, considerando a
complexidade do produto, da SC, e da necessidade de certificação dos fornecedores, parcerias
devem ser desenvolvidas.
É claro também que os entrevistados expressaram a compreensão dessa necessidade e
apontaram que iniciativas já estão sendo tomadas para sanar esse problema. Durante a fusão, a
área de Contratos para materiais aeronáuticos também foi unificada entre a empresa brasileira e a
estrangeira, tornando-se uma área corporativa, tal como a área de Planejamento para esses
materiais. Os entrevistados reconhecem que a empresa estrangeira possui maior know-how em
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contratos e que, consequentemente, a “profissionalização” da empresa trará benefícios no
relacionamento com os fornecedores. Somado a isso está o aumento do poder de barganha da
corporação que praticamente dobrou a sua frota.
Deve-se destacar o entendimento acertado dos entrevistados de que antes de realizar a
integração externa com os fornecedores, é preciso consolidar a integração interna entre as áreas,
que está em curso. Organizações que conseguem atingir uma integração interna de alto nível já
apresentam melhoras significativas no seu desempenho (SCHOENHERR; SWINK, 2012). Com a
maior integração com os fornecedores, a empresa pretende diminuir as compras fora de contrato,
chamadas de compras de mercado. Elas ocorrem quando o contrato não atende a necessidade da
empresa e, dessa forma, ela precisa realizar três cotações no mercado e comprar o que melhor
atenda um mix de condições (preço, condições de pagamento, lead time, etc.). Se se deseja
concretizar a visão de a empresa se tornar referência mundial na SC do setor aeronáutico, é
fundamental que a preocupação e esforços com a integração externa avancem.
A criação de diferentes comitês é uma importante iniciativa para se estabelecer uma maior
integração interna que, consequentemente, contribuirá para a integração externa.

“A gente tem o comitê de Manutenção de Linha e o comitê de
Manutenção e Reparo. A gente se reúne com eles uma vez por mês pra
falar: ‘nossos indicadores estão desse jeito, esse evento que afetou vocês
nós tratamos dessa forma, aconteceu isso, o que pode fazer pra melhorar,
esse número tá assim, tá assado.’ Antes não existia isso. Era manutenção
fazendo sua parte, suprimentos fazendo a sua e de alguma maneira,
alguém lá no meio, fazia isso acontecer, integrava. E hoje não, hoje a
gente já tem comitê, temos indicadores, a gente senta e define os
indicadores juntos, define o nível pro indicador de maneira mais bem
pensada, maneira mais conjunta. Então estamos evoluindo, ainda não
estamos... mas eu já vejo uma evolução muito grande. (...) Estamos num
nível mediano, partindo pra um nível bom de integração.” (Entrevista 3)
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“Mensalmente têm as visitas pra gente conversar, pra ver o que está bem,
o que está mal. Ou quando tem um projeto novo, alguma coisa, que
precisava de um engajamento conjunto... O contato é bem estrito. (...)
Existem os painéis de indicadores, os dashboards, que é onde a gente vê o
nível de satisfação ou de insatisfação do cliente. Por exemplo, a
Manutenção e Reparo como cliente da área de SC, ela avalia
mensalmente o quanto ele está satisfeita com o fornecedor e dá a nota, dá
o feedback. Ela fala onde tem que melhorar. Existe uma série de
indicadores que começaram a ser implantados pra poder começar a
medir esse tipo de eficiência.” (Entrevista 4)

“A gente faz também a análise dos KPIs[Key Performance Indicators], a
gente faz uma reunião mensal onde o diretor [da DSA] puxa todos os
seus gerentes seniores pra analisar todos os seus KPIs juntos, todos. Pra
eles entenderem: ‘sua fila fez isso comigo, fazendo isso comigo, a gente
fez isso com o número da diretoria, e o número da diretoria refletiu dessa
maneira na manutenção e a manutenção não está contente.’ Pra tentar
promover essa discussão. Também é novo, nossos comitês internos de
KPI que a gente chama de gestão de performance. Tem 1 ano que está
rodando, então também é novidade. Estamos melhorando. Ainda sinto
que algumas decisões que eles tomam não tem total visão de impacto na
cadeia. Eles visam muito os impactos nos seus indicadores e esquecem de
ver que por trás de todos os indicadores tem uma coisa maior que é a
diretoria, que é o cliente. Não podemos perder a visão do cliente. Falta
um pouquinho ainda, mas eu vejo uma evolução.” (Entrevista 3)

“Têm esses comitês que acontecem 4 vezes por ano, que unem todas as
áreas. Eles mostram como que está o resultado do clima organizacional,
o resultado da empresa e as novidades. Vem o pessoal das bases de fora.
Têm também reuniões mensais do comitê de clima, que envolvem todas
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as áreas, todos os coordenadores têm os seus representantes nessa
reunião. Nestas reuniões eles discutem o clima na empresa, quais são os
pontos que precisamos melhorar, quais vão ser as ações que precisamos
tomar. Tem uma integração muito boa nestes comitês e reuniões.”
(Entrevista 5)

“Todos esses indicadores são discutidos. Líderes, coordenadores,
gerentes, você não vê quase no hangar porque a maior parte do dia deles
é em reunião. Ele chega, passa o serviço pra gente e depois é reunião
aqui, reunião acolá. Você não vê o cara.” (Entrevista 7)

Pode-se estabelecer a existência de três tipos de comitês para promover a integração da SC.
Primeiro o comitê interno da DSA que reúne os gerentes das áreas para discutir os Key
Performance Indicators (KPIs), indicadores-chave de desempenho, seus resultados, impactos e
inter-relacionamentos dentro da perspectiva dessa diretoria. Segundo, o comitê de Manutenção de
Linha e o comitê de Manutenção e Reparo, onde os dois clientes da DSA se reúnem com ela para
discutir o desempenho e indicadores sob uma perspectiva dos impactos da relação entre cliente e
fornecedor internos. Terceiro, o comitê de clima que possui uma concepção menos técnicaoperacional e apresenta iniciativas e projetos a título de conhecimento, se atendo aos aspectos
mais soft da gestão. A percepção dos funcionários de linha em relação ao tempo e esforço gastos
pelos seus superiores em reuniões para discussão e integração desses indicadores reforça a
importância dessas práticas.
Há um conjunto de indicadores que vêm da presidência da corporação e da vice-presidência
de SC, sendo “cascateados”. Nos comitês ocorre a discussão a respeito do impacto desses
indicadores sobre as diferentes áreas e o desdobramento desse pacote de indicadores para, por
exemplo, a Manutenção de Linha e para a Manutenção e Reparo. Com isso criou-se uma
negociação e entendimento de necessidades e dificuldades em cada parte envolvida, de modo que
eles estão em constante aprimoramento.
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Em qualquer SC, o uso de TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) tem grande
relevância na promoção da integração.

“Sempre foi muito baseado em controle de planilhas do Excel e e-mail. O
lado estrangeiro já tinha implementado, antes da fusão, um sistema de
controle que é o MXI e o SAP, que começaram a se conversar,
começaram a fazer a integração e eles têm um pouquinho mais de visão.
Aqui no Brasil é muito fraco. Agora está começando a haver essa
sinergia e integração. Essa é uma das áreas dentro de SC que tem um
caminho muito grande pra se aperfeiçoar, tem um espaço muito amplo,
muito aberto, pra aperfeiçoamento. Porque efetivamente não tem nada de
robusto. Não tem nada de processo ou de sistema robusto.” (Entrevista 4)

“A gente tem uns três, quatro sistemas que muitas vezes não conversam
entre si e não possuem toda a informação necessária para o processo,
por isso além dos sistemas, utilizamos muitos e-mails principalmente
para fazer o follow-up e o acompanhamento dos processos já que os
sistemas não trazem algumas informações e de vez em quando não são
tão confiáveis” (Entrevista 5)

“Isso é até um projeto (...) um lean que a gente está trabalhando em cima
dos e-mails. Porque hoje a gente usa só e-mail. (...) Chega a ter excesso
de uso de e-mail. A gente está tentando fazer um trabalho lean em cima
disso pra diminuir um pouco porque está enchendo a caixa todo dia.”
(Entrevista 6)

“A gente tem e-mail, que é um carma pra gente. A gente tem uma
ferramenta de mensagem instantânea interna [nome omitido] que você
consegue falar rapidinho. Está melhorando agora o uso dele, que é bem
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prático, mas quando era a empresa brasileira não era muito utilizado
ainda. A gente está até pensando em alguma coisa pra diminuir o número
de e-mails, principalmente porque nos falta um sistema melhor de
tracking. (...) A gente faz tracking com pessoas fazendo follow-up,
pessoas preenchendo documentos internos dela e enviando por e-mail a
todo tempo pra todo mundo. Se você entra num grupo qualquer, por
exemplo o grupo de AOG, você recebe 300 e-mails por hora, é muito.
Então a gente está criando, a gente tem uma equipe trabalhando isso.”
(Entrevista 3)

É evidente que o uso de TICs nas áreas pesquisadas da empresa deixa a desejar. Há relatos do
uso demasiado de e-mails em ambas as unidades de análise, muito em virtude da deficiência no
tracking (rastreabilidade) dos materiais. O tracking ainda é muito dependente de ações
individuais, havendo pouca automatização e auxílio de ferramentas tecnológicas mais avançadas.
Este é um dos empecilhos a ser superado para promover uma maior integração interna e,
principalmente, externa. Os entrevistados estão cientes do problema e apontam iniciativas para
saná-lo. Mais uma vez, o processo de fusão parece contribuir para fazer a corporação avançar, já
que a empresa adquirente estrangeira possui maior know-how no assunto.
Um grande desafio a ser enfrentado que decorreu do processo de fusão é a necessidade de se
criar uma cultura corporativa comum e disseminar a confiança. Confiança interna é o clima de
confiança dentro de uma organização, definida como expectativas positivas que os indivíduos
têm sobre as intenções e comportamentos dos vários membros da organização com base em
papéis organizacionais, relacionamentos, experiências e interdependências. As organizações com
altos níveis de confiança interna serão mais bem sucedidas, adaptáveis e inovadoras que as
organizações com baixos níveis de confiança ou desconfiança generalizada. A confiança interna
melhora o trabalho em equipe, a liderança, a definição de metas e a avaliação de desempenho e
contribui com a satisfação do empregado e com o comprometimento organizacional (HUFF;
KELLEY, 2003).
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“Eu acho que cada vez mais estamos conseguindo melhorar o nível de
confiança. Aí eu nem diria que é uma questão entre manutenção e
suprimentos. (...) A gente já está num nível superbom de integração, de
conversa, de busca pelos mesmos objetivos, de analisar junto quando
acontece um problema. Eu acho que no nível da empresa brasileira a
gente já conseguiu um alinhamento legal. (...) É mais uma questão da
empresa brasileira e da empresa estrangeira, que gera um pouquinho
desse desconforto no quesito confiança. (...) Não é desconfiança na
verdade, são só nas diferenças de trabalhar que tem que se integrar de
alguma forma, e as pessoas têm que entender. (...) Dentro da diretoria
nossa, nós chegamos num nível de confiança muito grande. É muito raro
acontecer de desconfiarem de passar um dado pra gente, mas quando
envolve a empresa estrangeira fica um pouco diferente porque não tem a
mesma confiança que a diretoria conquistou (...) precisa de uma sinergia
maior. Eu acho que a precisa de uma cultura corporativa. Isso eu acho
que é o nosso maior desafio.(...) Estamos evoluindo sim, as informações
estão vindo de lá pra cá, indo daqui pra lá. Só que não existe ainda uma
cultura corporativa, ponto final” (Entrevista 3)

“Depois da fusão ele passa ser um ambiente onde as pessoas se sentem
um pouco menos seguras. Quando você não se sente seguro num lugar,
obviamente o desconforto aparece, você tende a ficar mais na defensiva,
você tende a ser mais agressivo ou menos receptivo com qualquer
novidade, com qualquer coisa. Isso faz parte do ser humano. No processo
de fusão onde isso aconteceu, bastante gente acaba preferindo
antigamente. Faz parte da vida. É normal. Pra isso as pessoas têm que se
adaptar porque vai ser a constante do mercado moderno. (...)O processo
mais complicado é o seguinte: uma empresa menor dominou uma maior e
impôs todos os seus processos nessa empresa maior. Uma empresa que é
pequena, que domina uma maior, mais lucrativa e fala que ela é melhor.
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Esse que foi inicialmente o grande conflito, de dominação estrangeira no
Brasil, que foi muito custoso. Agora está começando a se entender. (...)
Realmente tem que abaixar a cabeça. Agora que as coisas estão
começando a se normalizar no sentido de aceitar essa realidade. E que
você obviamente tem outro chefe e tem que aceitar outros processos ou
procedimentos. Essa foi uma coisa complicadora.” (Entrevista 4)

“Isso é verdade. A empresa estrangeira dominou a brasileira.
Infelizmente, quase todo dia, recebo e-mail de gerente saindo e
estrangeiros entrando. É uma dominação grande por parte da empresa
estrangeira.” (Entrevista 6)

“Da empresa brasileira e da empresa estrangeira a gente não tem uma
sinergia muito boa ainda. Isso é fato. Uma área cobrando a outra,
principalmente eles. A gente vê que tem muitas coisas que deixam a
desejar nessa sinergia. (...) Além da cultura ser diferente, lá eles têm uma
cultura mais militar, mais de escalão e tudo mais, hierárquica. (...) Lá o
pessoal olha muito o crachá. O pessoal fica muito incomodado com a
pessoa... se você subiu um degrau acima, se passar por uma pessoa e
falar com o chefe dela, os caras ficam incomodados. Aqui não. Eu vou lá
de vez em quando e falo direto com o gerente, nem fala com o
coordenador, é tranquilo, dependendo do assunto. Lá não, lá todos os
assuntos têm que passar, falar com o coordenador.” (Entrevista 5)

Com a fusão, a integração interna da empresa brasileira que está progredindo para um estágio
avançado passa a ser uma questão mais complexa e não resolvida. A integração interna
verdadeira só será bem-sucedida caso ocorra em toda a corporação. Tal fato exige o
desenvolvimento de uma relação de confiança de parte a parte. Um dos complicadores para esse
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relacionamento é que no processo de fusão os brasileiros têm uma percepção desfavorável na
correlação de forças com a empresa estrangeira.
Nota-se que os funcionários entrevistados com maior tempo de casa apresentaram mais
ressalvas em relação ao processo de fusão, apesar de o compreenderem e aceitarem. Isso se
justifica por uma natural maior identificação dessas pessoas com a dinâmica e cultura
organizacional pré-fusão. Todos os funcionários com níveis hierárquicos superiores apresentaram
uma visão premente de abordar as questões culturais envolvidas com a fusão a fim de consolidála com sucesso. Os funcionários de menor nível hierárquico relatam os efeitos da fusão no seu dia
a dia, porém sem a visão dos seus impactos para a corporação como um todo.
Barros (2003) afirma que, em processos de fusão, problemas relacionados à cultura das
empresas envolvidas costumam ser fatores-chave para o fracasso e mesmo assim é um dos
assuntos que é mais frequentemente negligenciado. Esse não parece ser o caso da empresa
estudada, já que foi relatado que um dos objetivos da presidência da corporação para o ano
corrente e para o próximo – e que já está sendo desdobrado para os outros níveis da organização
– é a articulação de esforços para criar uma cultura corporativa.
Um caso narrado por um dos entrevistados ilustra bem o desafio a ser enfrentado. A falta de
alinhamento e integração entre as empresas brasileira e estrangeira ficou evidente quando da
dificuldade em se fechar o número final de um importante indicador de desempenho que é
comum às áreas da SC brasileira e estrangeira. Devido à falta de concordância quanto aos
cálculos e, principalmente, à falta de confiança entre as partes, houve muitas discussões e
constantes recálculos para se chegar a um valor final aprovado por todos.
Em relação à confiança interna na empresa brasileira, parece haver uma divergência de
opiniões entre o pessoal dos diferentes níveis hierárquicos de suprimentos e o pessoal de linha da
manutenção (os mecânicos). Enquanto os funcionários de suprimentos relatam um nível de
integração e confiança bons, os mecânicos expressam uma posição de menor confiança.

“Ainda assim eu acho que existe uma confiança. Tem essa competição,
mas é saudável. Dentro da minha equipe, eu confio no pessoal da minha
área. Começou a subir os patamares, daí já virou ninho de cobra. (...) Eu
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respondo ao meu líder e o coordenador está sempre ali, então eu consigo
ter acesso. Você não sabe mais em quem você confia. (...) Só que entre os
mecânicos, tem um clima muito mais de amizade. Se o cara for
promovido eu vou ficar feliz. Existem casos que não, é claro. ‘Por que
você deu pra ele, não pra mim?’ Eu não encaro assim. O cara está do
meu lado, ele foi promovido, que bom. Eu quero também ser, mas eu não
quero a vaga dele.” (Entrevista 7)

Essa divergência não ocorre apenas no quesito confiança, mas também em outros aspectos da
cultura organizacional. Pode-se estabelecer uma subcultura bem definida para esse grupo dentro
das unidades de análise estudadas. Esse fato foi alertado por um dos entrevistados ligados a
suprimentos e foi confirmado ao longo da pesquisa. Uma análise mais detalhada desse fenômeno
é realizada nas próximas seções.

6.3 OPs orientadas a processo versus resultado na empresa

Para a dimensão “processo-resultado” é difícil não associar um rótulo de “bom” para a
orientação a resultados e um rótulo de “mau” para o outro lado. No entanto, existem operações
para as quais é desejável um foco único no processo. Por exemplo, na indústria farmacêutica
predomina um ambiente de rotina baseado em evitar o risco. Seria questionável alguém desejar
uma cultura orientada a resultados neste caso. Departamentos com preocupações semelhantes
existem em muitas outras organizações. Assim, mesmo uma orientação para resultados nem
sempre é “boa” e seu oposto “ruim” (HOFSTEDE, 2001).
O setor aeronáutico deve seguir normas e regulamentos rigorosos estabelecidos pela Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) e por outras organizações nacionais e internacionais.
Entretanto, o ambiente competitivo em nível mundial exige que as empresas de linhas aéreas
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tenham uma orientação a resultados maior. O cumprimento de procedimentos estabelecidos por
organizações reguladoras, associados principalmente à segurança, é imprescindível, porém deve
ser considerado como um “pré-requisito” para o sucesso da empresa.
Uma das variáveis para se definir a orientação a resultado ou a processo está associada ao
estímulo de novas ideias versus a maior valorização de se seguir procedimentos já estabelecidos.
A recente criação de uma área na empresa responsável exclusivamente por projetos de melhoria
contínua é algo que aponta na direção de se obter melhores resultados pela geração de novas
ideias, além de contribuir para a maior integração interna, visto que esses projetos normalmente
se encontram na interface entre as áreas.

“A gente dá a oportunidade de o pessoal dar as ideias. Então até por
conta do nosso sistema, apesar de a gente ter uns três ou quatro
sistemas... os sistemas nunca atendem às nossas necessidades. O pessoal
faz algumas coisas pra melhorar, faz um sisteminha interno, mesmo que
seja em Excel entre as áreas. O próprio pessoal que desenvolve (...) pega
um cara que é bom de Excel, de macro, os caras dão uma ideia, tudo
mais.” (Entrevista 5)

“Nós temos o SGI (Sistema de Geração de Ideias). É até uma ferramenta
de melhoria contínua que a gente vem implementando na Manutenção e
Reparo. São caixas pra todos os setores, que tem um papel que você dá
sugestões de algum tipo de melhoria, não importa qual que seja. Há uma
melhoria. (...) Umas ficam em stand-by, umas são rejeitadas, outras são
aceitas e implementadas. Por exemplo, várias ideias simples que eu dei
foram implementadas.” (Entrevista 6)

“No programa X [nome do programa omitido] uma das coisas que você
ganha pontuação com ele é ideias. Isso é uma parte que funciona até.
Essa parte de ideias. Você dá a ideia, tem uma equipe que avalia se seria
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viável ou não. Se eles acharem que sim, vai pra frente. E hoje muita coisa
mudou lá por causa disso.” (Entrevista 7)

Os relatos dados por funcionários das diferentes unidades de análise e de posições
hierárquicas diversas indicam que novas ideias são incentivadas e implementadas
constantemente.

“Um funcionário de cada área foi treinado para fazer o VSM [Value
Stream Mapping] da sua área, fazer um mapeamento dentro da sua área.
Muitas empresas optam por contratar uma consultoria, a consultoria vai lá
e em um mês desenha, traz uma solução e vai embora. Não é o perfil do
diretor. O diretor diz: ‘eu quero que os caras aprendam, eu quero que eles
vejam o processo, pra que eles enxerguem seus gaps, pra que eles
proponham melhorias nesses gaps’. A gente quer muito padronizar o
processo para que ele fique com um nível de qualidade melhor, mais
robustos, pra que as pessoas façam o procedimento que é preciso fazer,
que não deixem de cumprir, que consigam fazer isso num tempo bom. Pra
sobrar tempo pra eles criticarem o processo. (...) A gente quer que o cara
siga o padrão, a gente quer ajudar o cara a entender como fazer da
maneira mais rápida e produtiva possível, pra tirar o cara dali e colocar
ele pra analisar um indicador, pra ele entender o que aconteceu. Como diz
o diretor: ‘eu quero gente pensando’. Um monte de gente que não pensa
tem em qualquer empresa. Eu quero pessoas que pensem.” (Entrevista 3)

Este último trecho é revelador em vários sentidos. Com a fusão e “profissionalização” da
empresa começou a haver a preocupação em se estabelecer processos onde antes eles não
existiam. Como mencionado nas seções precedentes, anteriormente havia a presença de “heróis”
que faziam os resultados serem atingidos, independentemente da existência de processos. O foco
atual de se estabelecer processos não indica uma mudança cultural significativa de orientada a
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resultados para orientada a processos, ainda que ela ocorra. A preocupação da alta gerência é que
os processos sejam eficientes de modo que os funcionários que o realizam possam contribuir com
a análise crítica das próprias atividades que eles executam e sugiram mudanças. Ou seja,
orientação para resultados finais.
É nítida também a importância da alta gerência na visão e implementação dessas iniciativas.
Elas estão sendo implementadas no local onde se encontra a DSA e estão sendo levadas a demais
bases, de forma a disseminá-las pela organização. Iniciativas semelhantes foram relatadas na
Manutenção e Reparo.

“É difícil porque é uma mudança cultural muito grande, as pessoas não
estão acostumadas a ver isso e elas dificilmente conseguem entender, por
exemplo, que quando eu levo um padrão pra elas não é porque eu quero
que elas sejam um robô, um fazedor de PO (Purchase Order). (...) O que
eu preciso é que ele coloque a PO certa, que ele analise certo, que ele
veja o orçamento com as cotações corretamente, que ele analise qual o
melhor, garanta a entrega, se preocupe com o todo.” (Entrevista 3)

A dificuldade cultural percebida no trecho anterior é reflexo da cultura brasileira: alta
distância do poder e alta aversão à incerteza. Em países com baixa distância do poder a delegação
de responsabilidades ocorre mais naturalmente, o que não é o caso. Em países com alta distância
do poder há preferência por tarefas com resultados certos a serem atingidos e por instruções a
serem seguidas e não problemas a resolver (HOFSTEDE, 2001). Essa discrepância entre valores
culturais nacionais e as práticas organizacionais (OPs) desejadas exige esforço por parte da
gerência para ser resolvida.
Esse esforço, por exemplo, é bem representado por uma história contada por um dos
entrevistados. Quando as primeiras iniciativas de lean e melhoria contínua estavam sendo
tomadas no estoque, os funcionários ficaram bastante desconfiados com pessoas as observando e
cronometrando. Ao longo do tempo, conforme foi sendo estabelecida uma maior relação de
confiança e se explicando os objetivos do projeto, houve uma mudança de postura. Atualmente,
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os próprios funcionários têm a iniciativa de identificar tarefas que não agregam valor e que
podem ser melhoradas.
Uma outra variável para a medição da orientação a resultado ou a processo está ligada ao
padrão dos dias de trabalho: se são praticamente iguais ou se a cada dia há novos desafios. Há
várias áreas em que não há rotina e por isso têm uma maior orientação a resultado. Por exemplo,
a área de melhoria contínua (pela sua natureza de realização de projetos), a de AOG (pela
imprevisibilidade e urgência da necessidade de material) e a dos mecânicos da Manutenção e
Reparo (pela ampla possibilidade de se realizar reparos diversos em cada aeronave).
Outras áreas já apresentam uma rotina de trabalho mais estável, como por exemplo,
planejamento, compras e o pessoal de linha no suprimento (almoxarifes). Apesar da rotina, há
relatos de haver uma orientação para resultado mesmo nessa situação:

“Por exemplo, para o almoxarife é todo dia separar peça, não tem o que
fazer. Às vezes o que acontece é que quando a demanda de separar peça
está pequena, o cara vai lá pro recebimento. Se não está chegando peça
no recebimento, o cara vai fazer um inventário pra olhar a acuracidade
do estoque.” (Entrevista 5)

O envolvimento de almoxarifes em projetos de melhoria contínua também contribui para
trazer novos desafios à rotina de trabalho e reflete uma orientação a resultados mesmo em
funções inerentemente rotineiras.
A reação das pessoas frente a situações desconhecidas é outro indicador da orientação a
resultado. No entanto, devido à alta aversão à incerteza da cultura brasileira é de se esperar que as
pessoas não se sintam confortáveis com situações desestruturadas ou obscuras. Com exceção das
áreas que já enfrentam novos desafios diariamente, como a de melhoria contínua e dos
mecânicos, os funcionários se sentem desconfortáveis com situações desconhecidas.
A cooperação entre áreas diferentes seja para resolver problema, seja para a realização de
projetos especiais é outra variável usada para avaliar a orientação para resultado. Como mostrado
a seguir, essa cooperação ainda não ocorre extensivamente, porém conforme a integração interna
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da empresa evolui, a tendência é que essa cooperação aumente e seja facilitada, ou seja, que a
empresa tenha uma cultura organizacional (OC) ainda mais orientada para resultados.

“Dá um pouco mais de trabalho. Quando tem 2 áreas envolvidas, o
trabalho que dá é bem maior.” (Entrevista 5)

“Prontamente não. E nem todos também.(...) Ainda não tem a ideia de
proatividade. Não tem por parte dos outros ‘o problema dele é meu’.
Estamos trabalhando em cima disso. De falar o quê? Que o problema da
empresa é um problema seu.” (Entrevista 6)

Em relação ao esforço no trabalho – uma última variável usada para analisar a orientação para
processo ou resultado – a maioria dos entrevistados relatou que as pessoas no geral não se
esforçam ao máximo no trabalho. Outras explicaram que havia os dois tipos de pessoa. Uma
relação interessante feita por um dos entrevistados foi a de que os funcionários mais antigos, que
se identificam com a causa da empresa e seu fundador, tendiam a se esforçar mais. Isso reforça a
maior orientação a resultado antes da fusão, ainda que a cultura predominante atual seja orientada
a resultado.

“Tem os caras que dão a alma pela empresa. E isso eu vejo na empresa
que é uma coisa muito forte. Eu acho que principalmente os caras que
eram da empresa já [antes da fusão], que tinham aquele amor pelo
fundador [nome omitido], por tudo, pela história da empresa. Eu vejo
várias pessoas que são superesforçadas e que tão ali mesmo.” (Entrevista
3)

“Ela sempre foi uma empresa de muito pouco processo (...) As coisas
aconteciam por um carro chefe, quem puxava tudo isso era a vontade de
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colocar o avião pra voar pro cliente ficar satisfeito. Independentemente
de você ter um número que te dá um resultado, que te dá um bônus
financeiro. Independente de você ter um processo. O que puxava tudo
isso no passado era colocar um avião na hora certa, limpinho, pontual, a
tripulação em ordem pra servir o passageiro. Isso que era o fator
motivador de toda a máquina da empresa. Só que isso está mudando.
Hoje você já começa a ver muito número. E até começa a ver distorções
em número.” (Entrevista 2)

A visão da DSA é se preocupar mais com os resultados, aliada a uma cultura de controle de
trabalho frouxa, conforme será discutido nas próximas seções:

“A nossa proposta como diretoria (...) é o desempenho. Não me interessa
se você vai trabalhar feito um desesperado de manhã e descansar à
tarde, ou se você vai trabalhar balanceado o dia inteiro, ou se você quer
entrar uma hora mais tarde. Não importa. Contanto que você cumpra
com todas as suas obrigações, com todas as suas entregas, as suas
responsabilidades” (Entrevista 3)

6.4 OPs orientadas a funcionário versus trabalho na empresa

Culturas orientadas para o funcionário demonstram grande preocupação com os seus
empregados, incluindo o seu bem-estar, enquanto culturas orientadas para o trabalho se
preocupam mais com a realização das tarefas do que com o bem-estar das pessoas (HOFSTEDE,
2001; VERBEKE, 2000). De acordo com Hofstede (2001), em países com características
culturais como as do Brasil, a motivação dos funcionários está baseada na segurança e nos
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relacionamentos. Portanto, é de se esperar que OCs com orientação para funcionários consigam
promover melhor a motivação e o comprometimento dos seus colaboradores, o que seria
vantajoso para a SCI.
Contudo, Hilal (2006) afirma que no Brasil a perspectiva do “lar”, identificada por relações
hierárquicas e personalistas/relacionais, interage consideravelmente com a perspectiva da “rua”,
identificada por relações igualitárias e individualistas. Dessa maneira, o Brasil pode ser
interpretado sob ambas as perspectivas, não sendo possível estabelecer uma OC superior a outra.
Na organização estudada, a perspectiva do “lar” prevalece sobre a da “rua”, isto é, os
funcionários expressam preferir uma cultura mais orientada ao funcionário. Esse fato pode ser
explicado pelos valores do fundador da empresa brasileira. Segundo Hofstede (2001), a dimensão
funcionário versus trabalho da OC é independente do setor industrial e reproduz os valores dos
fundadores e dos líderes, tornando-se práticas compartilhadas pelos membros da organização.

“A imagem que a gente tem é muito aquela do fundador [nome omitido].
O pessoal sempre vai comentar dele (...). Tinha aquele espírito dele. O
pessoal que é mais antigo... eu gostaria de ter conhecido ele... o pessoal
fala que ele vinha no hangar realmente de manhã, cumprimentava todo
mundo, falava ‘bom dia’ pra todo mundo, conversava, sabia da sua vida,
sabia da sua família, sabia tudo.” (Entrevista 7)

É evidente a orientação para o funcionário que fica expressa no trecho anterior pela postura
do fundador da empresa. Com o processo de fusão e a consequente “profissionalização” da
organização, houve um deslocamento da cultura orientada a funcionário para a orientada a
trabalho. Contudo, dentro da área de Suprimentos, ainda há a predominância de uma cultura
orientada para os funcionários. O mesmo não pode ser dito em relação à subcultura dos
mecânicos da Manutenção e Reparo, onde ocorreu um maior deslocamento em direção à
orientação para o trabalho, imperando esta.
Os trechos a seguir ilustram essa situação.
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“Dentro da nossa diretoria eu vejo uma preocupação muito grande
porque o diretor é muito preocupado. Ele é muito de contato mesmo com
a gente. Se ele percebe que você está meio cabisbaixo um dia, não é
difícil ele mesmo chamar você pra perguntar se está tudo bem. Ele faz
questão de saber. (...) Por ele ser muito preocupado, a gente vem numa
onda de se preocupar com isso. ‘Pô, o cara está mal, vamos dar uma
consideração, vamos ver o que a gente consegue fazer pra ajudar’. (...) E
é o que eu pretendo continuar seguindo com os meus funcionários.
Manter essa proximidade. (...) Eu vejo isso como muito positivo porque
quando eu saí da outra empresa [nome omitido] eu saí justamente porque
me incomodava não ter abertura com os meus chefes. (...) Ninguém
queria saber se eu tinha acabado de mudar, se eu estava sozinha,
ninguém queria saber de nada. Não que eu ache que seja um problema
da empresa. Eu acho que a empresa tem todo o direito dela de se manter
profissional e querer que sua vida pessoal você cuide sozinho. Mas eu
acho que não tem como ignorar que faz parte”. (Entrevista 3)

Este trecho mostra a preferência por uma cultura orientada a funcionários, bem como a
importância da alta gerência em estabelecer e disseminar essa dimensão da cultura organizacional
(OC).

“Eu estou na empresa hoje por causa do meu líder, porque meu líder
acreditou em mim. Eu estava com uns problemas muito grandes em casa,
estava com uns problemas pessoais com um funcionário da empresa e
isso estava atingindo meu desempenho de uma forma drástica. Eu
chegava atrasado, ia embora mais cedo, ficava duas horas no almoço. Eu
não trabalhava, sentava num canto, naquela ‘deprê’. E o meu líder foi
legal. Eu recebi o feedback semestral e ele me falou sobre isso. Ele não
sabia nada o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo
em casa. Ele pegou, veio como amigo mesmo: ‘Cara, o que está
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acontecendo, o que você tem? Seu desempenho caiu tanto...’ Ele
trabalhou em cima do meu pessoal, não do meu profissional.” (Entrevista
6)

Este relato, de um funcionário de nível hierárquico menor e de outra unidade de análise,
reforça a cultura orientada a funcionário da área de Suprimentos. A ele se soma a história que o
gerente de sua área o auxiliou na orientação vocacional, o que ratifica o cuidado dos superiores
com a vida pessoal dos funcionários.

“Aqui principalmente na Manutenção e Reparo, que foi implantada uma
nova diretoria, que vem de fora. São pessoas que trabalhavam antes em
outras empresas [nomes omitidos], em bancos, que tem aquele caráter
dessas empresas muito agressivas. Empresas muito agressivas estão
preocupadas com a pessoa enquanto ela está ali dentro da empresa. A
partir do momento que ela está fora, que ela não está sendo útil pra
empresa, ela não é mais interessante. (...) Isso nos últimos anos.
Antigamente era uma empresa bem razoável, bem complacente. Nas
épocas de dificuldade... Pra você ter uma ideia, o serviço de assistência
social era muito bom. A pessoa estava com um problema (...) ajudava,
resgatava o funcionário. Hoje, como virou uma empresa de business, ela
não está tão preocupada com a pessoa em si, ela está preocupada com
uma pessoa que tem capacidade de gerar uma mais-valia” (Entrevista 4)

O último trecho, oriundo de um funcionário com maior tempo de casa, exprime o
deslocamento da OC da empresa que era marcadamente orientada ao funcionário, para uma OC
um pouco mais orientada ao trabalho. Além disso, revela uma das formas – também relatada por
outros entrevistados – de como isso se deu: pela contratação de outros funcionários que trazem
consigo outros valores e práticas organizacionais. Outra forma pela qual se opera a mudança
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cultural na empresa é pelo rearranjo das estruturas organizacionais (HOFSTEDE, 2001), o que é
narrado amplamente por vários entrevistados.

“O nível de descontentamento está muito alto. (...) Vários índices que
foram colhidos na pesquisa de clima, eles deram uma maquiada, pra
falar que a gente que respondeu errado. (...) Questão de valorização. Se
perdeu um pouco. Antigamente eu era importante pra minha equipe. Meu
crachá tinha um nome. Agora não precisa mais de um nome, pode vir a
chapa que está bom já. Pode vir 1234 [número real omitido], porque é
um número. Uma outra: me faziam uma proposta, eu ia lá e falava ‘essa
outra empresa me ofereceu tanto’. Me respondiam: ‘Não velho, a gente
cobre isso aí.’ Era o único jeito de conseguir aumento. Aí eles cobriam.
Hoje, se você falar assim: ‘uma empresa me ofereceu tanto’. Eles falam:
‘vai, vai se ferrar lá, vai ver como você vai sofrer lá.’ Eles fazem um
terrorismo, pra você não ir, pra você se arrepender. Com isso, minha
equipe antes era muito experiente, muito boa, está ficando cada vez mais
só novinhos, que são os que acabaram de entrar. O pessoal experiente
está saindo tudo. (...) É simplesmente o seu crachá. Mas já foi diferente.
Antes era mais a pessoa. Você era reconhecido por você, pelo seu serviço
mesmo. Agora não, você deu uma brechinha,a você rodou.” (Entrevista
7)

Este trecho expõe a percepção de um mecânico da Manutenção e Reparo em relação à
drástica mudança de uma OC orientada ao funcionário para uma OC predominantemente
orientada ao trabalho. Expõe também a insatisfação dos funcionários com essa mudança e as
consequências dela: a saída de funcionários experientes e sua substituição por funcionários com
menor bagagem.
Essa situação pode ser particularmente preocupante em relação aos mecânicos, pois,
diferentemente dos almoxarifes, o trabalho dos mecânicos é mais complexo e exige qualificação
e experiência. A partir do segundo cargo na carreira do mecânico (auxiliar técnico) é necessário

123

ter curso técnico e passar na prova teórica da ANAC, obtendo o CCT (Certificado de
Conhecimento Teórico). Para o próximo cargo (mecânico júnior) é necessário obter o CHT
(Certificado de Habilitação Técnica), emitido pela ANAC, que demanda experiência de ao menos
3 anos na área. Existem determinadas tarefas que só podem ser realizadas por quem possui CCT e
outras por quem possui CHT. Além disso, em função da menor previsibilidade do trabalho do
mecânico, mais tempo de experiência pode significar a resolução mais rápida e com qualidade de
problemas inesperados.
A última frase do trecho (“você deu uma brechinha, você rodou”) faz referência a uma nova
política de acidentes de trabalho que foi implementada e reflete sua orientação ao trabalho. Essa
política, que do ponto de vista do entrevistado é muito rígida, acaba muitas vezes punindo o
funcionário que se acidenta por meio de advertências (que impactam negativamente nas
possibilidades de promoção, participação nos lucros e outros benefícios) e por meio de
demissões. Dessa forma, muitos funcionários têm escondido quando se acidentam com medo das
punições.
Outra variável usada para determinar a dimensão funcionário-trabalho é a consulta a
funcionários por parte da gerência quando vão ser tomadas decisões que os afetem diretamente.
Devido à alta distância do poder no Brasil, a tendência das organizações é que os funcionários
esperem ser ditos o que fazer e não consultados. Na empresa estudada, notam-se esforços para se
realizar essa consulta, ainda que as características de alta distância do poder estejam latentes e
possam ser identificadas.

“Porque tem coisa que a gente precisa fazer. Se é uma decisão de
negócio, se é uma decisão estratégica que precisa ser tomada, doa a
quem doer, ela precisa ser tomada. (...) Existem graus de decisão que a
gente não vai ter mesmo, não tem muito o que fazer. No geral, se vai
haver uma troca de funções, normalmente há uma conversa (...)A gente
sempre está tentando melhorar nossa comunicação para que eles pelo
menos entendam por que a mudança está acontecendo, mesmo que eles
não concordem a princípio. (...) Se o resultado vier, é mais fácil de eles
concordarem no futuro. Há essa preocupação sim, mas dependendo do
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nível da decisão, ela vem top-down e a gente convive com ela, se adapta,
não tem muito o que fazer.” (Entrevista 3)

“Consulta, mas várias decisões acabavam sendo compartilhadas... várias
decisões tinham que ser direcionadas. Apesar de ser compartilhada, pode
opinar tudo, mas tem que ser feito alguma coisa. É um democrático, pero
no mucho, mas faz parte.” (Entrevista 4)

“É ‘faça-se’, ainda tem um pouco desse ‘faça-se’ sim. Vamos lá, tem que
fazer. A gente pode até perguntar o que vocês acham, mas vai ser feito.
Vai ser feito uma pesquisa de clima, mas vai ser feito. (...) Da mesma
forma, por exemplo, quando foi feita a mudança de horário, foram
perguntados 3 modelos, qual achavam melhor, mas foi escolhido o deles.
Foi escolhido o que eles queriam. De certa forma eu até acho, meu ponto
de vista, foi melhor. Eu acho que hoje ainda tem muito... É bom você
ouvir? É, mas nem todas as vezes” (Entrevista 6)

Esse último trecho, procedente de uma entrevista com um funcionário de menor escalão,
revela que a consulta aos funcionários às vezes pode cumprir uma finalidade “ritualística”,
conforme observou Hofstede (2001) em práticas semelhantes em países com alta distância do
poder. Além disso, é interessante notar que o próprio funcionário expressa sua opinião de que
ocasionalmente é melhor que os funcionários não sejam consultados, o que manifesta a alta
distância do poder intrínseca à cultura brasileira, isto é, se aceitar e esperar que o poder seja
distribuído de maneira desigual. Foram relatados casos de mudança de horário onde houve a
consulta aos funcionários e tentativa de adaptá-lo conforme as preferências dos funcionários e
relatos em que isso não ocorreu.
Outro indicador da orientação ao funcionário ou ao trabalho é o estímulo que existe para os
colaboradores se autodesenvolverem. De acordo com as entrevistas, é possível afirmar que esse
estímulo existe, principalmente para os funcionários que estão em níveis hierárquicos superiores.
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Para os níveis inferiores, o autodesenvolvimento limita-se mais aos treinamentos internos
oferecidos, em especial os treinamentos que acompanham as iniciativas de melhoria contínua que
vêm ocorrendo.

“Existe a preocupação para que as pessoas se desenvolvam, façam tudo.
O grande problema é que algumas áreas têm uma maior facilidade em
fazer treinamento pras pessoas porque elas têm disponibilidade. Outras
são áreas muito operacionais e você acaba restringindo. (...) Eu
particularmente

participei

de

vários

treinamentos

gerenciais,

treinamentos bons. Eu tive oportunidades. Nesse ponto eu acho que é
uma boa empresa. Pensa principalmente na área técnica ela tem que
manter os profissionais atualizados.” (Entrevista 4)

“Na verdade veio de cima, veio do diretor. Ele gosta muito desse
programa de melhoria contínua. Leva muito isso em consideração. Aí tem
esses treinamentos que desenvolvem as pessoas. Aprender a fazer VSM,
coletar tempos, analisar o problema, fazer planos de ações e outras
coisas. Então os gerentes acabaram comprando a ideia.” (Entrevista 5)

“Eu estou aprendendo várias ferramentas de white belt. (...) Muita gente
está pensando assim, em ajudar porque está ganhando conhecimento. (...)
Como um Kanban, como um 5S. (...) Isso já ajuda bastante, isso dá muito
estímulo, dá muita integração.” (Entrevista 6)

Esses trechos mostram mais uma vez a importância da visão e das iniciativas da alta gerência
para moldar a OC. Confirmam também a satisfação dos funcionários com essas práticas e seus
impactos positivos sobre a empresa.
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Uma última variável considerada neste estudo para a dimensão funcionário versus trabalho é
a atuação da gerência sobre os conflitos pessoais que ocorrem na empresa. Como o Brasil é um
país com alto coletivismo, a harmonia social é um importante componente para o funcionamento
organizacional (HOFSTEDE, 2001), portanto, é de se esperar que os gestores atuem para evitar e
superar conflitos que tragam desarmonia ao ambiente da empresa. Esse fato foi confirmado tanto
por funcionários de baixo escalão quanto pelos de maior nível hierárquico, que relatam ter agido
em casos de conflito.

“Às vezes um problema pequeno que a gente deixa mal resolvido pode
virar uma bola de neve e se tornar um grande problema. E subir de uma
forma que não seja muito benéfica até pros funcionários. Sempre quando
tem um conflito, alguma coisa, obviamente a gente entra pra tentar
intermediar.” (Entrevista 4)

“O gerente, a partir do momento que ficou sabendo, ele vai me chamar
na sala: ‘o que é, o que está acontecendo?’ Depois chama a outra
pessoa. Depois de coletar informação dos dois, tenta arranjar uma
solução. Fala com um de cada vez. (...) Faz eles terem uma conversação
pra chegarem a um ponto final, pra conseguir parar esse problema e pra
não trazer mais esse conflito chato.” (Entrevista 6)

6.5 OPs aberto versus fechado na empresa

Em OCs de sistema aberto seus membros consideraram a organização e as pessoas abertas a
recém-chegados e a forasteiros; acreditavam que quase qualquer um se encaixaria na organização
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e que os novos funcionários precisam apenas de alguns dias para se sentir em casa. Nas unidades
de sistema fechado, o oposto ocorre (HOFSTEDE, 2001).
O Brasil possui uma cultura com maior coletivismo do que individualismo. De acordo com
Huff e Kelley (2003), coletivistas estabelecem uma nítida distinção entre os membros dos seus
in-groups e out-groups (aqueles que eles percebem como não pertencentes ao seu grupo). A
qualidade das interações sociais entre os indivíduos de uma cultura coletivista depende muito se
eles pertencem ao mesma in-group. Os coletivistas são relativamente ineficazes com estranhos,
geralmente os evitando, manipulando e explorando os out-groups mais amplamente do que os
individualistas. Em resumo, culturas coletivistas incentivam as pessoas a confiar nos in-groups
mais do que nos out-groups.
Organizações que têm um forte clima de confiança interna e que desenvolvem facilmente
relações de confiança com parceiros externos apresentam melhor desempenho do que as
organizações com níveis mais baixos de confiança (HUFF; KELLEY, 2003). Logo, em países
com alto coletivismo, organizações se beneficiariam de uma OC de sistema aberto, uma vez que
novos membros seriam rapidamente incorporados ao in-group da empresa, tirando proveito das
relações de confiança mútua para a SCI e para o maior desempenho da empresa. Em OCs de
sistema fechado, esses membros demorariam meses ou até anos para ganhar a confiança interna.
Na empresa estudada, os entrevistados foram unânimes na percepção quanto à organização
ser um sistema aberto nesse quesito.

“Acho que ninguém vai conseguir negar pra você. Isso é uma das coisas
que a empresa fala e é verdade. Eles são cordiais e pelo menos dentro da
empresa eles são. Sempre que você chega, que você precisa de uma
ajuda... por exemplo, o cara nunca te viu na vida, ele para pra te atender,
marca um horário com você, te atende, seja o nível que ele for, (...) tem
uma abertura na sala do diretor sempre que quiser, com os gerentes
seniores. Em 1 mês você já está conhecendo todo mundo, está
superintegrado. A galera chama você pra almoçar, te inclui nos e-mails
pra qualquer coisa que forem fazer. Isso eu acho que é bacana. (...)
Chegou está em casa” (Entrevista 3)
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“Creio que sim. Quando você entra num avião, você senta na poltrona, e
em meia hora de voo você se sente à vontade. Como se estivesse numa
carteira de escola, num bar... Dentro é um ambiente bom. Se sentem
rapidamente engajados.” (Entrevista 4)

“Eu acredito que sim. O pessoal em si é muito receptivo. O pessoal da
equipe faz amizade muito rápido. Você cria uma família ali, pelo seus
companheiros.” (Entrevista 7)

Outro aspecto importante para se determinar se a OC é um sistema fechado ou aberto é o
clima de comunicação na empresa. Isto é, se existe abertura para se fazer críticas seja do superior
em relação ao subordinado, do subordinado em relação ao gestor ou entre os colegas. Para se
promover a integração interna e, posteriormente, a integração externa é necessário que
informações e críticas fluam entre superiores e subordinados (verticalmente) e entre áreas
(horizontalmente).
Em países com alta distância ao poder, críticas dos subordinados em relação aos superiores
serão seguramente menos frequentes e não aparecem de maneira natural. Para promover uma OC
de sistema aberto nesses países será necessário a iniciativa dos líderes para incentivá-la, bem
como a criação de mecanismos que a estimulem. Isso pôde ser constatado na empresa estudada.
Mais uma vez observou-se uma diferença significativa entre a cultura da área de Suprimentos e
dos mecânicos.

“O meu coordenador era muito aberto, ele sempre pediu feedback. Toda
vez que a gente fazia um feedback, que ele passava pra mim, ele falava
que no final tinha os 15 minutos, que era pra falar as coisas que eu via
nele pra melhorar. O diretor também, vira e mexe, ‘o que você acha, o
que você achou daquilo?’ Pergunta muito. Mas eu ainda vejo que até
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pela cultura do pessoal, acho que é difícil um cara que tem o nosso nível
de abertura, porque a gente é muito[aberto].” (Entrevista 3)

“Existe um programa de feedback. A gente é incentivado a fazer
feedback.(...) Dependendo da área a crítica é discutida com os gestores.
O gestor dá a amplitude pra isso. Mas de uma forma ou de outra ela
aparece porque existe uma pesquisa de clima organizacional. Então
quando o gestor não dá abertura, ela vai aparecer na pesquisa. Tem esse
mecanismo.” (Entrevista 4)

“Hoje nós temos o skip level, que é quando você pula um degrau, você
pula um nível, em que você deixa de falar com o líder, com o
coordenador e fala direto com o gerente. Você tem o direito de falar o
que você pensa pra ele, como se fosse do mesmo nível que você. (...) Isso
Suprimentos tem. Manutenção já não. Mas eles têm uma relação muito
amigável como eu disse, de se sentir em casa. Então o coordenador passa
essa imagem mais de amigo. Você tem liberdade de falar o que pensa
sim. Então vai bastante do cara reclamar com o gestor, ele consegue
falar com o gestor sim, não fica só entre as pessoas não.” (Entrevista 6)

Esses foram relatos de pessoas da área de Suprimentos de diferentes níveis hierárquicos e
unidades de análise. Com relação à percepção para os mecânicos, ela diverge substancialmente.

“Quando eles [líder e coordenador] estão falando junto, se você entrar
na sala eles param. Daí você não pode... falam que você não pode passar
ele, a hierarquia. Começa uns rolos assim. Eu já fiz isso de confrontar os
2, só que eu me queimei muito por isso. Fiquei um bom tempo esquecido.
Estou até hoje bem esquecido por causa do que eu fiz. Fui o rebelde.”
(Entrevista 7)
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No trecho anterior é evidente uma OC de sistema fechado, em oposição ao que foi relatado
nos outros trechos de entrevista referentes ao pessoal de Suprimentos. O entrevistado contou que
certa vez, ao colocar frente a frente o líder e o coordenador que estavam apresentando
individualmente informações contraditórias, ele recebeu uma “punição branca”: teve
imediatamente as suas tarefas habituais de maior “prestígio” mudadas para outras de menor. Tal
fato mostra a alta distância do poder (característica da cultura brasileira) latente se manifestando.
Isto é, a não aceitação de críticas dos subordinados pelos superiores e a “justa” retaliação quando
essa relação de poder é desafiada.

“Tem muitos planos pra que isso ocorra, mas é difícil ainda. Eles criam o
tal do feedback. Eles chamam você na salinha e começam a falar. (...)
Daí começa em ordem alfabética. Pra você ter noção, já tiveram uns 5 e
nunca chegou na letra do meu nome. Eu nunca tive esse feedback.
Começa no A e eles vão desistindo no meio do caminho. (...) Eles
começam a fazer quando dá uma sossegada no hangar. Quando começa
a virar pauleira de novo, começam a esquecer as coisas.” (Entrevista 7)

Nesse trecho, nota-se que mesmo atividades institucionais, como o feedback, que visam
promover uma maior cultura de abertura são negligenciadas, o que contribui para uma cultura de
sistema fechado. Nesse caso, a justificativa apresentada é que, desde que a Manutenção e Reparo
passou a vender serviços para outras empresas, a carga de trabalho foi consideravelmente
aumentada. Dessa forma, atividades gerenciais não relacionadas diretamente à prestação de
serviço são muitas vezes deixadas de lado para que o resultado possa ser atingido, isto é, evita-se
o “desperdício” de tempo com tarefas que não agreguem valor.
A alta distância do poder pode ser identificada na resistência dos funcionários de menor nível
hierárquico de expressarem suas críticas abertamente à gerência, conforme exposto a seguir.
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“Só que o pessoal não. Principalmente os mais de base. Um almoxarife,
pra ele reclamar pro gerente, eles não reclamam. (...) Nem tanto pro
líder eles reclamam. Eles não têm o hábito de falar. Eles reclamam um
pouco pro meu time, porque o meu time quando vai, estimula. ‘Gente, o
que está acontecendo, que a gente pode fazer de melhor?’ Daí eles ficam
meio com o pé atrás. ‘Gente, não tem certo e errado, a gente tem uma
situação e a gente quer melhorar, fazer alguma coisa melhor, a gente
precisa entender tudo o que acontece.’ (...) Daí eles vão criando
confiança na gente e se abrem pra gente. Daí a gente filtra e leva de uma
maneira muito mais suave, porque quando eles resolvem abrir, eles
abrem mesmo.” (Entrevista 3)

“Acho que o pessoal não critica muito os gestores. Com o comitê de
clima, onde a resposta é anônima, aí o pessoal fala. Mas diretamente
com o gestor acho que não tem muito.” (Entrevista 5)

Nesses casos, a insistência dos gestores e a construção aos poucos de uma relação de
confiança podem auxiliar com o maior clima de abertura. A existência de um comitê de clima
também contribui. O comitê de clima reúne o diretor, uma pessoa de cada área e um
representante do RH para intermediar. Nele é apresentada uma série de críticas das áreas
anonimamente. Existe a percepção que o RH da empresa, após a fusão, passou por um processo
de profissionalização, o que tem trazido benefícios para a empresa, como por exemplo uma
avaliação de desempenho de qualidade.
A percepção dos entrevistados é que o comitê de clima tem sido efetivo como mecanismo de
trazer à tona problemas (que de outra forma não viriam à tona) e de resolvê-los, conforme o
trecho abaixo.

“Eu acho que é legal porque têm surgido muitos temas polêmicos, que
eu, principalmente, sabia que existiam, que as pessoas falavam pra mim,
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mas nunca subia. E hoje aparece no comitê de clima. Está funcionando.
As pessoas estão realmente confiando que podem falar e que vão ter
alguma resposta com isso. Porque falar por falar e ver que não dá
resultado, a pessoa desiste. Hoje não, eles falam, surge uma ação, e o
diretor acompanha essa ação com os gerentes pra ver se está sendo
tomada e depois reperguntam pra ver se melhorou ou não. O cara tem
uma resposta do que ele reclamou. Reclamou, teve uma ação, respondeu.
Isso tem melhorado bastante esse quesito da pessoa conseguir falar sem
precisar falar diretamente com o seu gestor. Ainda existe uma dificuldade
de fazer isso. Eles se sentem mais à vontade pra falar no comitê do clima
ou com a gente do que falar diretamente com o gestor. (...) Acho que é
um pouquinho da cultura mesmo. As pessoas não estão muito
acostumadas a dar feedback, receber feedback. Elas têm um pouquinho
de medo, então não fazem. Então criou-se comitê de clima pra isso.”
(Entrevista 3)

6.6 OPs frouxo versus rígido na empresa

A dimensão frouxo-rígido diz respeito à maneira como a gerência efetivamente controla os
membros da organização em relação aos regulamentos do trabalho diário, tais como chegar no
horário ou fazer pausas e lidar com despesas (VERBEKE, 2000). O absenteísmo entre
funcionários é menor onde o controle do trabalho é percebido como não tão firme. O absenteísmo
é, evidentemente, um modo de escapar da pressão de um sistema rigidamente controlado
(HOFSTEDE, 2001).
Culturas coletivistas, como a brasileira, costumam ter menor controle sobre o trabalho,
portanto, espera-se que OCs com controle mais frouxo tragam maior satisfação aos funcionários
em função da compatibilização dos valores pessoais com os valores organizacionais. Além disso,
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o Brasil possui uma alta aversão à incerteza, o que traz intrinsecamente consigo um maior nível
de estresse no trabalho. Dessa forma, OCs com controle rígido podem causar um aumento do
estresse que já é naturalmente mais alto, trazendo consequências negativas para os funcionários e
para a organização.
Na empresa estudada a maioria dos entrevistados relatou a existência de pressão e estresse no
trabalho, o que seria esperado em virtude da alta aversão à incerteza. Pode-se determinar que na
OC da empresa predomina o controle de trabalho frouxo. Os entrevistados expressam a satisfação
com essa circunstância, bem como enxergam benefícios dela para a organização. A subcultura
dos mecânicos mostra-se menos frouxa, mas ainda com a predominância dessa dimensão.

“O que é obrigatório, por lei, é que quem é funcionário que pica cartão,
eles tem que passar o cartão na entrada, na saída do almoço, na volta do
almoço e na hora de ir embora. Esses são os horários que são
controlados por sistema. Antes era só a hora que chega e a hora que vai
embora, mas por legislação, o funcionário pode entrar na justiça e falar
que não almoçava nunca. E daí você pode pagar uma multa. (...) Isso pra
todos os funcionários que não sejam seniores, que não tenham cargo de
confiança entre aspas. Todos eles batem cartão. Isso é controlado via
sistema.” (Entrevista 3)

Esse trecho mostra que uma das formas de controle mais rígido, o controle de ponto, ocorre
apenas para garantir uma salvaguarda legal da empresa.

“Se é uma pessoa de um cargo mais administrativo, um cargo não tão
operacional, ela é controlada não pelo tempo que ela se dedica, mas a
missão que ela executou.” (Entrevista 4)
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“Tem algumas áreas com um controle melhor que outras, com metas e
produtividade, mas de um modo geral não tem muito controle. E mesmo
as áreas com acompanhamento têm alguns problemas. Se o colaborador
tem uma meta de fazer 60 processos por dia e ele faz 60 processos,
abaixo do tempo esperado, o restante do dia dele não é muito
controlado...” (Entrevista 5)

“E a nossa combinação é assim: essas são suas entregas, esses são os
seus prazos, precisou de ajuda me chama, não precisou, segue o jogo e
faz do jeito que você quiser. A gente controla por desempenho. A gente
está levando isso pra base. Por exemplo, mesmo no almoxarifado eles
têm uma meta de entregas por dia, está chegando no nível de desenhar
meta pra cada um. Você tem que armazenar 100 linhas por dia. O cara
fez as 100 linhas dele, arrasou. Se ele quiser tomar café, fazer xixi, trocar
figurinha da copa... Ele tem que ter o direito dele de fazer isso. Toda vez
que eu vou dimensionar uma equipe, por exemplo, eu coloco lá um fator
de taxa efetiva de trabalho. Eu pego 15% do tempo dele e desconsidero.
15% é pro cara olhar o WhatsApp, mandar um e-mail, ligar pra mãe
dele, pagar uma conta. Não tem como o cara trabalhar 100% do tempo.
A nossa gestão está cada vez mais indo pro caminho de metas. Cumpriu
sua meta, arrasou.” (Entrevista 3)

Os trechos anteriores demonstram a cultura de controle de trabalho frouxa para o pessoal de
Suprimentos e a tendência dessa cultura estar presente não apenas nos cargos hierárquicos
superiores, mas também inferiores. Como apontado em seções anteriores, a empresa adota um
sistema de controle orientado a resultado e desempenho, renunciando ao controle estrito dos
hábitos de trabalho dos funcionários.
A subcultura dos mecânicos revela uma situação um pouco menos frouxa.
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“É meio chato, eles ficam controlando mesmo. ‘Como é que está lá?’
Ficam olhando de longe. (...) Já foi mais... Vai depender muito de pessoa
pra pessoa, muito do seu líder. Tem líder chato que controla, fica tipo
com um cronômetro vendo quanto tempo que você faz. Por parte do meu
líder não é assim. (...) A tendência foi eles irem cortando isso, cortando
esse tempo que você está fora do avião. Já teve punições por isso,
começavam a falar pra gente ‘o pessoal está de olho, no tempo em que
vocês vão lá tomar café e voltam’. Começou isso, só que não é um
negócio que funcionou. De vez em quando eles pegam um lá pra dar
bronca. (...) Só que se eu chego atrasado eu sei que o coordenador vai me
falar sempre as frases padrão dele: ‘Melhora esse horário aí!’. Que não
vai virar nada. Você fica mais queimado em relação ao seu grupo
mesmo, de ficarem te zoando.” (Entrevista 7)

Esse trecho mostra que, embora algumas práticas organizacionais ligadas a um controle mais
rígido de trabalho existam, elas não são a tônica da empresa nem da área em específico. Essas
práticas são esporádicas e têm caráter ritualístico, não sendo verdadeiramente efetivas. O trecho
também mostra a percepção ruim que os funcionários têm acerca de práticas organizacionais
(OPs) que favorecem o controle rígido do trabalho.
O trecho a seguir mostra a percepção positiva que um funcionário tem a respeito de OPs
ligadas a um controle de trabalho mais frouxo e também a percepção dos benefícios que essa
cultura organizacional traria à empresa.

“A empresa é muito boa com relação a isso. Isso traz uma liberdade pro
cara querer ajudar também. É ruim pra empresa às vezes? Sim, se a
gente for pensar em produção, tem que estar o cara full time. Mas se for
pensar no ser humano, no social é muito importante dar liberdade pro
cara faltar quando ele quiser, porque depois ele vai ter vontade ajudar.
Tem muita essa liberdade lá, você ir embora... quando você quiser ir
embora mais cedo você vai. Se você tiver que faltar amanhã, avisa hoje
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meia-noite, falta. Isso é muito bom, isso não é ruim. Pensando como
produção eu acho muito bom. Perde um pouco em produção? Talvez.
Mas ganha muito no cara querer desempenhar.” (Entrevista 6)

Um fator para se observar a dimensão rígido-frouxo é a pontualidade das reuniões e se há
censura por parte da gerência se os subordinados chegam atrasados. Outro fator é a facilidade
com que se pode faltar para cumprir compromissos pessoais, como ir ao médico. O aspecto de
controle frouxo do trabalho confirma-se nesses pontos nos trechos a seguir. Mais uma vez, a
influência dos líderes fica evidente na conformação da cultura e práticas organizacionais.

“O pessoal pode sair pra ir ao médico e tudo mais. Mas eu não sei se tem
essa preocupação, se vai ficar mal pro cara querer sair no horário do
trabalho pra ir ao médico ou não. Mas tem a possibilidade.” (Entrevista
5)

“Normalmente se está faltando uma pessoa pra começar, a gente fala:
podemos começar sem essa pessoa? A gente começa, a pessoa chegou,
entra, senta, tudo bem. Vira e mexe ela está com seus problemas,
correndo atrás de alguma coisa. Acontece. Ninguém fica pegando muito
no pé não. (...) Nunca vi ninguém ser repreendido em público por causa
disso. Não acontece.” (Entrevista 3)

“Tirando pouca pessoas dentro da organização que não têm educação
suficiente pra saber conter isso e chamar a atenção fora, normalmente
não se chama a atenção em público. Se tiver que falar, fala no
reservado.” (Entrevista 4)
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“Eu faço algumas reuniões e têm algumas pessoas que sempre chegam
atrasadas e não tem tanto problema. A cultura vem muito do exemplo do
pessoal de mais alto nível hierárquico e de vez em quando até eles
mesmos se atrasam para iniciar ou terminar uma reunião” (Entrevista 5)

6.7 OPs paroquial versus profissional na empresa

A dimensão paroquial versus profissional opõe organizações onde os funcionários derivam
sua identidade, em grande parte, da própria empresa das organizações onde os funcionários se
identificam com o seu tipo de trabalho. Nas organizações paroquiais os funcionários sentem que
sua vida profissional e pessoal estão misturadas, enquanto nas profissionais, há uma clara
separação entre elas (HOFSTEDE, 2001).
Em organizações profissionais há predominância do planejamento de longo prazo, do
pensamento racional e do fato de a qualidade prevalecer sobre a quantidade. Essas características
são vantajosas para promover a SCI, especialmente nas SCs que são maiores e mais complexas.
Empresas maiores costumam ter uma OC mais profissional que paroquial. Com a fusão da
empresa estudada (que se tornou uma das maiores companhias aéreas do mundo), portanto, era de
se esperar que suas OPs se deslocassem em direção ao “profissionalismo”. Esse fato foi
observado de maneira implícita ou explícita por todos os entrevistados.

“Existe um clima de confiança, mas ele já foi maior. O que acontece hoje
é que como a empresa se profissionalizou, ela deixou de ser uma empresa
de aviação, pra ser uma empresa de negócio, um business. (...) Essas
pessoas rodam muito, elas estão interessadas mais em salário. (...) E ela
acaba tendo pessoas que acreditam um pouco menos na empresa. Pode
acreditar num primeiro momento, a hora que entra, mas ela está ali como
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temporária, pra atingir um outro emprego, um negócio melhor. (...)De
um modo geral, antes, quando empresa brasileira, eu acho que as
pessoas acreditavam muito. Principalmente na época do fundador [nome
omitido], que era uma pessoa carismática. Ele motivava, ele fazia. Tinha
pessoas que davam o sangue pela empresa. Porque chegou aonde chegou
justamente pelo sangue dessas pessoas. Hoje ela tende a ser uma
empresa de mercado, como uma HP, uma IBM, como essas grandes.
(...)Anteriormente eu acho que era menor, eu acho que as pessoas no
começo da empresa, o que eu percebia, com quase 10 anos lá, é que as
pessoas gostavam mais de trabalhar ali. Elas não estavam porque era
mais um emprego. Elas estavam porque era o emprego.” (Entrevista 4)

“A imagem que a gente tem é muito aquela do fundador [nome omitido]
assim. O pessoal sempre vai comentar dele, embora estejam tirando tudo
que era dele de lá. Antigamente no nosso holerite embaixo vinham umas
frases dele. Tinha aquele espírito dele. (...) Aí começaram a cortar...
começou a parar de vir no holerite. Tinha uma salinha bem no hall de
entrada, que tinha umas fotos dele, tiraram tudo, tiraram até os quadros
dele. Ainda é um orgulho você trabalhar lá.” (Entrevista 7)

Os entrevistados com maior tempo de casa expressam o caráter paroquial que a empresa
possuía, relacionado ao seu fundador, seus valores e a identificação mais íntima que os
funcionários tinham com o seu local de trabalho. Eles também expressam as mudanças que
ocorreram com o processo de fusão e o sentem mais profundamente por o terem vivenciado.
Alguns pontos negativos nesse processo é o aumento da rotatividade do pessoal, particularmente
da alta gerência (conforme descrito por um dos entrevistados) e a manifestação de sentimentos de
frustração e desmotivação com a mudança de paradigma da empresa (principalmente para os
funcionários mais antigos), o que realimenta a rotatividade. É interessante observar como as
mudanças culturais se dão no âmbito dos símbolos e heróis. A remoção de frases do fundador no
holerite e de uma sala com fotos dele e da história da empresa no hall de entrada, alteram
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símbolos da empresa ao mesmo tempo em que diminuem a influência da figura do principal herói
antes da fusão.
Apesar da “profissionalização” da empresa, ela ainda apresenta OPs tanto de caráter paroquial
quanto de profissional. Por exemplo, uma das variáveis usadas para determinar o paroquialismo é
a contratação de funcionários ser baseada tanto na competência no trabalho quanto no
background social e familiar. A maioria dos entrevistados relatou que esse background é levado
ainda em consideração na contratação de pessoas.
Por outro lado, uma característica do profissionalismo da OC é a tomada de decisão pela
gerência ser baseada em fatos. Todos os entrevistados convergiram nesse sentido.

“Falar ‘sempre, muito, nunca’ não serve. Precisa saber: nunca quanto?
Sempre quanto? O diretor busca isso e a minha área existe pra isso. Tudo
a gente vai lá, ensina o cara a analisar. Faz na hora um Pareto com o
cara. Cadê, o quê, quanto? Mas ainda vejo algumas vertentes dos caras
que não estão tanto no ritmo que ainda vão pela emoção. Que é o que
precisamos melhorar ainda. No geral eu já vejo uma grande evolução.”
(Entrevista 3)

“A alta gerência hoje, como eu te falei, é muito suscetível a, quando não
conhece os fatos, em vez de buscar na base, ela busca muito em
consultoria. Isso te dá uma visão de fato. A consultoria te mostra um
número. Aquele número é o que acontece na realidade? Não sei. Às vezes
uma visão deturpada de números daquilo que acontece na realidade, por
conta das consultorias que não são especialistas no assunto, são caras
genéricos.” (Entrevista 4)

“Números, números e números. Somente números. ‘Eu preciso tirar esse
vidro de álcool daqui pra colocar ali’. ‘Ok, mas você vai me dar o
número, o custo que ele dava estando aqui, o custo que vai demorar
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daqui pra cá...’ (...) Quanto que era o homem-hora? (...) Me passa o
número que eu consigo te falar se isso vai ser bom ou não. É o número
que vai falar se isso vai dar dinheiro ou não. Não tem feeling”
(Entrevista 6)

Outro indicador de paroquialismo, que se acentuou com a fusão, principalmente na unidade
de Manutenção e Reparo, é o fato da quantidade prevalecer sobre a qualidade.

“Quantidade. É uma empresa que trabalha com quantidade. Posso te
falar que no passado era qualidade. Num determinado momento no
mercado era qualidade do serviço prestado ao passageiro. Era um avião
limpo, dava champanhe, balinha. (...) Aquilo era uma qualidade de
serviço. Depois de um certo tempo é a quantidade, é a rotatividade, o
quanto de pessoas que são carregadas por dia. E hoje é quantidade,
óbvio.” (Entrevista 4)

“Porque a empresa está crescendo muito e ela está atendendo muito e
acho que agora está começando a perder o foco da qualidade. A ideia é
ter qualidade, mas está perdendo um pouco. Pela quantidade de avião
que está rodando ali. Está tendo uma rotação muito grande. Está
crescendo muito. (...) Na empresa brasileira, quando a gente fazia
manutenção naquela época que eu te falei, que eram bem menos aviões, a
gente cuidava muito mais. Porque se você estava num ato de inspeção
que era nessa área aqui, só que você vê um dano aqui do outro lado, você
abria. Mesmo que não estivesse descrito lá, você abria. Quando já
chegou a empresa estrangeira, eles são muito mais “mão de vaca”. Eles
queriam que fizesse especificamente o que estava lá. Se você achava um
dano (...) você abria o documento, ia pra aprovação, porque o pessoal
deles queria ver se aprovava ou não pra realizar aquela tarefa. Aí o cara
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vinha ‘que ficha de inspeção pediu pra você olhar nesse lugar aqui?’.
Tinha que provar pra eles, se não fizesse, eles rasgavam. ‘Não vai fazer’.
O nosso não. ‘está trincado, troca’.” (Entrevista 7)

6.8 OPs normativo versus pragmático na empresa

A dimensão normativo-pragmático reflete a maneira pela qual os valores e princípios éticos
afetam as práticas organizacionais. Em organizações normativas, a gerência traz uma missão
ética e socialmente responsável e incentiva os funcionários a se comportar de acordo com essa
missão. O padrão de ética empresarial e honestidade nesse caso é percebido como elevado. Em
organizações pragmáticas há um foco maior no mercado do que em “regras invioláveis” e a ética
empresarial tem uma abordagem mais pragmática do que dogmática (HOFSTEDE, 2001;
VERBEKE, 2000).
Em razão das normas e regulamentos de segurança do setor estudado, era de se esperar – e
desejável – que a empresa apresentasse uma OC mais orientada à normatividade. Observou-se
que a empresa é realmente mais normativa do que pragmática e tal fato acentua-se nos
funcionários localizados nos níveis hierárquicos superiores, o que já seria previsível, uma vez que
valores éticos emanam mais de cima para baixo.
Os entrevistados tem a percepção que os padrões éticos da empresa são altos e o relacionam à
questão de a organização estar trabalhando com a vida das pessoas. As regras de segurança da
aviação aparecem como “regras invioláveis” que precedem a orientação ao mercado.

“Segundo porque todo procedimento aeronáutico que você fura, que você
coloca uma peça de qualidade não boa dentro de uma aeronave você está
colocando em risco a vida de muita gente. É uma responsabilidade muito
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grande. Precisa dos procedimentos, não dá pra abrir mão deles.”
(Entrevista 3)

“Eu procuro fazer... é um negócio que você está lidando com vidas. Não
estou consertando o meu Fusca, se quebrar eu paro no acostamento.
Independentemente dessa correria, esse tempo todo (...) não é por isso
que a gente está fazendo loucura. Não está colocando em risco nada...
não está comprometendo o avião. (...) Eticamente, em relação à
segurança, é muito, muito bem...” (Entrevista 7)

“Por ser aviação, olhando como manutenção, é muito difícil você burlar
o sistema da aviação, porque é muito perigoso. É lógico que o avião hoje
tem processos em cima de processos pra arrumar o erro em cima do
outro. De uma forma geral eles tentam sim. É muito difícil você fazer o
jeitinho brasileiro de ser aí” (Entrevista 6)

“Sim. Eu vejo que é uma empresa bastante ética em alguns sentidos.
Principalmente pela questão política. Uma empresa tão vital para o
Brasil... Eu acho que ela se utiliza politicamente muito pouca desse
mérito que ela tem pra poder conseguir coisas. Uma empresa que eu
nunca vi fazendo um lobby, fazendo uma atividade que não seja fora do
padrão. Conheço outras empresas do ramo aéreo que não subornam, mas
tem um vínculo, um laço de amizade com instrutores da ANAC. A nossa
empresa já não tem isso.” (Entrevista 4)

Uma variável para medir essa dimensão é a percepção dos funcionários em relação à
contribuição da empresa para a sociedade. Como pode ser observado a seguir, esse senso de
contribuição para a sociedade é bastante aguçado.
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“Acredito que contribui sim. Estamos levando o pessoal do ponto A ao
ponto B de uma forma rápida. Não só pessoas, mas tem também o
transporte de carga. Além de pessoas a gente leva mercadorias de um
ponto A a um ponto B. Um dos meios de transporte mais rápido que nós
temos.” (Entrevista 5)

“A gente está empregando uma boa parte da população. Só a empresa
brasileira tem cerca de 30 mil funcionários. É um número grande de
funcionários espalhado por esse Brasil todo aí. Com a corporação (...)
ficou maior. (...) Eu acho que o ambiente é favorável pro
desenvolvimento das pessoas.

(...) Eu acho que a empresa está

desenvolvendo seus funcionários. Eu vejo isso evoluindo e acho que é
uma contribuição pra sociedade. (...) Querendo ou não a gente
transporta passageiro de lá pra cá. As pessoas precisam ir, precisam vir.
Acredito que oferecemos um serviço bom. Um serviço que a sociedade,
que a maioria do Brasil não tem a infraestrutura que a gente gostaria,
que deveria ter muito mais transporte por trem, por estradas melhores
mesmo. Muitas vezes a solução pra um país tão grande é o avião. A gente
oferece isso. Um serviço bom, confiável. Eu vejo sim que a gente traz
solução pra sociedade.” (Entrevista 3)

“Contribui

muito.

Ela

leva

sonhos,

ela

transporta

urgências,

emergências. Ela efetivamente é um grande link, uma grande ferramenta
pro Brasil no momento. Se a nossa empresa parar hoje, muitos
brasileiros vão ficar em situação difícil porque dependem do transporte
nacional ou internacional pra poder manter seu negócio, manter sua
família. É uma empresa que contribui muito.” (Entrevista 4)
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Com o aumento da relevância da responsabilidade social nas empresas e na Cadeia de
Suprimentos (TATE; ELLRAM; KIRCHOFF, 2010; CRUZ, 2009) a empresa estudada pode se
aproveitar desse aspecto da OC para gerar vantagem competitiva.

6.9 Síntese dos resultados
O Quadro 8 mostra uma síntese dos principais resultados.
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Pré-fusão

Pós-fusão

Influência da cultura brasileira

Considerações

Processoresultado

Forte orientação a resultado
uma vez que em várias
situações não havia processos
bem definidos. Existência de
"heróis"
que
se
responsabilizavam
pelo
atingimento dos objetivos.

Deslocamento em direção a
uma cultura de processos a
fim
de
estabelecer
procedimentos onde eles não
existiam.
Ainda
há
a
predominância
de
OPs
orientadas a resultado e existe
a preocupação da gerência em
fomentá-las.

A alta distância do poder e a alta
aversão à incerteza faz com que
funcionários prefiram tarefas com
resultados certos a serem atingidos
e instruções a serem seguidas, o
que é um empecilho à orientação
para resultados.

O entendimento da gerência que a
orientação a resultado traz benefícios
para o desempenho da Cadeia de
Suprimentos faz com que existam
esforços para que os funcionários
também entendam essa importância e
contribuam com a melhoria dos
processos a fim de obter melhores
resultados.

Funcionáriotrabalho

Forte
orientação
ao
funcionário nas duas unidades
de análise em função dos
valores do fundador da
empresa, os quais ainda
permeiam
a
cultura
organizacional da empresa.

Predominância de orientação
ao funcionário na área de
Suprimentos e preocupação da
gerência em mantê-la. Na
subcultura dos mecânicos
houve um deslocamento para
uma
cultura
predominantemente orientada
ao trabalho.

A alta distância do poder dificulta a
consulta a funcionários. Alto
coletivismo estimula a valorização
da harmonia social e a intervenção
dos gestores em conflitos. A
feminilidade contribui para que os
gerentes tratem as pessoas com
sentimento e procurem consenso.

Os funcionários expressam claramente
sua preferência por uma cultura
orientada ao funcionário e os gestores
de Suprimentos fomentam essas
práticas organizacionais. Na subcultura
dos mecânicos, o deslocamento para
uma OC orientada ao trabalho
provocou
descontentamento
e
aumentou a rotatividade na área.

Abertofechado

Predominantemente
de
sistema aberto, porém sem a
existência
extensiva
de
mecanismos para estimular
OPs de fluxo de informação
dos funcionários para a
gerência.

Predominantemente
de
sistema aberto, em especial no
quesito de ser aberta para
receber
recém-chegados.
Abertura com superiores é
menor na subcultura de
mecânicos.

A alta distância do poder é um
empecilho para que os funcionários
apresentem
críticas
a
seus
superiores. O alto coletivismo pode
contribuir para a cooperação, caso
as partes sejam identificadas no
mesmo in-group.

Em face à dificuldade inerentemente
cultural de funcionários apresentarem
críticas a superiores, criaram-se
mecanismos de feedback e comitês de
clima para possibilitar o fluxo de
informação vertical. Há relatos
positivos de subordinados e superiores
no melhor desempenho da empresa.

Continua
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Continuação
Pré-fusão

Influência da cultura brasileira

Considerações

Manutenção
da
predominância do controle
frouxo. Uso do sistema de
ponto (controle rígido) apenas
controle para fins legais. Com o
aumento da carga de trabalho
dos mecânicos a subcultura
deslocou-se um pouco mais
em direção ao controle rígido,
mas ainda é frouxo.

O alto coletivismo brasileiro aponta
para um menor controle do
trabalho. A alta aversão à incerteza
brasileira traz naturalmente um
maior estresse no trabalho, o que
pode ser intensificado com o
controle rígido do trabalho.

Controle do trabalho é feito mais em
cima dos resultados do que na
supervisão dos hábitos de trabalho.
Funcionários expressam satisfação e
motivação com as práticas de trabalho
frouxas.

Paroquialprofissional

Deslocamento em direção a
uma cultura mais profissional,
Predominatemente paroquial,
porém ainda com traços de
com forte identificação dos
paroquialismo,
como
na
funcionários com a empresa e
contratação de funcionários e
com seu fundador.
na
predominância
de
quantidade em algumas áreas.

O alto coletivismo brasileiro que
resulta
em
menor
comprometimento do funcionário
com a empresa pode ser balanceado
pelo paroquialismo, ao mesmo
tempo que favorece a visão do
funcionário no seu contexto social
e familiar.

A profissionalização da empresa traz
benefícios no sentido de promover o
planejamento de longo prazo, porém
pode
causar
desmotivação
nos
funcionários mais antigos, que se
identificavam com o paroquialismo. Na
criação de uma nova identidade
corporativa com a fusão, diminuição do
paroquialismo se faz necessária.

Normativopragmático

Predominantemente
A alta aversão à incerteza transmite
normativa. Padrões éticos da
a ideia que as regras da organização
empresa são percebidos como Manutenção
da
não podem ser quebradas, o que em
altos,
bem
como
a predominância normativa.
alguma medida favorece OPs
contribuição da empresa para
normativas.
a sociedade.

As práticas organizacionais normativas
se relacionam ao setor industrial da
empresa e suas rígidas normas e
regulamentos. A percepção dos
funcionários em relação a lidar com
vidas deve ser destacada, assim como
um senso aguçado da contribuição da
empresa para a sociedade.

Frouxo-rígido

Predominância do
frouxo de trabalho.

Pós-fusão

Quadro 8 - Síntese dos principais resultados
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal desta pesquisa era investigar as relações entre as dimensões culturais
propostas por Hofstede e a Integração da Cadeia de Suprimentos.
Primeiramente realizou-se uma revisão sistemática de literatura na interface entre a Cadeia de
Suprimentos e a cultura. Essa revisão, fundamentada em diferentes bases de dado e mecanismos
de busca, determinou os principais periódicos que tratam dessa interface (Supply Chain
Management: an International Journal e International Journal of Physical Distribution &
Logistics Management) e apontou uma tendência de crescimento nessa área de pesquisa. A
revisão mostrou que não há nenhum autor que se destaque em quantidade e qualidade de artigos
publicados e que essa interface apresenta certa fragmentação, tendo como principais áreas de
estudo a TI, o marketing e a responsabilidade social.
Portanto, a interface Cadeia de Suprimentos-cultura, do ponto de vista da organização do
trabalho, ainda não recebeu a atenção adequada por parte dos pesquisadores. Ainda que muitos
autores (BENDOLY; DONOHUE; KENNETH, 2006; CROSON et al., 2013; SHUB;
STONEBRAKER, 2009; TELLER; KOTZAB; GRANT, 2012) tenham recentemente
reconhecido e salientado a importância do fator humano para o sucesso da gestão e integração da
SC, são poucos as pesquisas que se debruçam sobre a influência da questão cultural na Cadeia de
Suprimentos. Desta forma, o presente estudo se encontra na fronteira do conhecimento de um
importante assunto ainda pouco explorado.
Além disso, o método de revisão sistemática de literatura proposto e detalhado pode ser usado
por pesquisadores em outras áreas, seja para analisar interfaces, seja para analisar temas
isoladamente. A comparação sobre o escopo e sobreposição de artigos em diferentes bases de
dado, bem como os resultados obtidos nas buscas em bases de dados comparados aos do Google
Scholar, podem também servir para outras pesquisas. Desse modo, o Capítulo 2 desta dissertação
cumpriu adequadamente o objetivo intermediário proposto de obter uma perspectiva geral da
intersecção entre os temas de SC e cultura por meio de uma revisão sistemática.
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Um segundo objetivo intermediário era levantar as principais abordagens adotadas e
resultados existentes na investigação da Integração da Cadeia de Suprimentos, que foi realizado
no Capítulo 3, mostrando uma abordagem evolutiva e complementar de diferentes pesquisas.
Juntamente com o Capítulo 4, que tratou das dimensões culturais e práticas organizacionais
propostas por Hofstede, o terceiro objetivo intermediário pôde ser atingido: discutir as relações
entre elementos culturais e a SCI.
Essa discussão teórica (Capítulo 5) propôs que determinadas dimensões culturais (a saber,
baixa distância do poder, coletivismo, baixa aversão à incerteza, feminilidade e orientação de
longo prazo) promoveriam uma maior integração da SC. O mesmo ocorreria com práticas
organizacionais que seriam mais favoráveis à integração (orientação a resultado, orientação a
funcionário, sistema aberto, sistema de controle de trabalho frouxo, profissionalismo e
normatividade).
Por fim, o último objetivo intermediário de identificar o estágio de integração da Cadeia de
Suprimentos e as práticas organizacionais no caso estudado foi atingido no Capítulo 6. Nesse
capítulo também foram discutidas as relações entre a SC e as OPs à luz da revisão teórica,
encontrando-se grande congruência entre as previsões teóricas e o que foi observado no estudo de
caso. Uma importante contribuição desta pesquisa é relacionar as dimensões da cultura nacional
com as práticas organizacionais, uma vez que um dos principais fatores que diferencia uma OC
de outra é o país em que ela se encontra (HILAL, 2006).
Por exemplo, a dificuldade de se promover práticas organizacionais orientadas a resultado em
um país com alta distância do poder e alta aversão à incerteza foi verificada, uma vez que os
funcionários preferem tarefas com resultados certos a serem atingidos e instruções a serem
seguidas. Ou ainda, a dificuldade de se promover OPs de sistema aberto em função de essas
mesmas dimensões de cultura nacional dificultarem a colocação de críticas dos subordinados para
seus superiores. O estudo de caso também revelou algumas iniciativas que a gerência toma no
sentido de superar esses empecilhos culturais, como por exemplo, o estabelecimento de
mecanismos de feedback, comitês de clima e projetos de melhoria contínua, e.g., VSM.
Existem limitações que devem ser apontadas na presente pesquisa. Na etapa de análise crítica
dos artigos na revisão sistemática de literatura, houve uma dose de subjetividade para a seleção
dos artigos. Um maior número de participantes nessa análise, bem como a determinação de
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critérios mais objetivos, poderiam ter mitigado tal subjetividade. A realização de um estudo de
caso único, ainda que com duas unidades de análise incorporadas, não permite que os resultados
possam ser generalizados para outras organizações ou setores. No entanto, visto que este estudo
de caso tinha caráter exploratório, priorizando a construção de novas proposições teóricas a ser
investigadas futuramente, pode-se afirmar que ele foi bem-sucedido. Outra limitação que deve ser
considerada é a escolha de um paradigma a priori para analisar a cultura organizacional. Ainda
que o modelo de Hofstede seja o mais usado no mundo, existem várias críticas a ele na literatura
(BASKERVILLE, 2003; MCSWEENEY, 2002; OYSERMAN; COON; KEMMELMEIER,
2002).
Dada as contribuições e limitações desta pesquisa, propõem-se os seguintes estudos futuros:


Pesquisa em outras empresas do setor aeronáutico brasileiro com métodos
quantitativos e/ou qualitativos de forma a confrontá-la com os resultados aqui
apresentados;



Pesquisa em empresas de outros setores para que se possa comparar condições de
mercado diferentes e possivelmente generalizar as proposições deste trabalho;



Pesquisa entre organizações de países diferentes a fim de analisar os impactos de
culturas nacionais diversas nas práticas organizacionais; e



Pesquisas que se utilizem de outros paradigmas culturais para investigar a Integração
da Cadeia de Suprimentos, como por exemplo, o modelo proposto por GLOBE
(JAVIDAN; HOUSE, 2001).

O presente trabalho, bem como as sugestões de pesquisas futuras, tem por objetivo superar a
demasiada dependência das teorias gerenciais estadunidenses que têm prevalecido nos últimos 30
anos. Elas são aplicadas em países onde não existem condições sociais nem programação mental
das pessoas semelhantes a dos Estados Unidos. Há uma grande falta de teorias organizacionais e
gerenciais localmente válidas em que o universalmente humano, o globalmente imposto e os
elementos culturalmente específicos sejam adequadamente reconhecidos (HOFSTEDE, 2001).
Esta pesquisa buscou contribuir para preencher essa lacuna.
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APÊNDICE A – Carta de solicitação para pesquisa

Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia de Produção

São Carlos, XX de mês de 2014
Prezado(a) Sr(a). _______________________,
Estamos realizando uma pesquisa de mestrado com o tema “Relações entre as dimensões
culturais e a integração da Cadeia de Suprimentos”, vinculada à Universidade de São Paulo –
Escola de Engenharia de São Carlos, ao Departamento de Engenharia de Produção e ao grupo de
pesquisa Integração das Estratégias de Recursos Humanos e de Produção.
O objetivo principal do estudo é analisar as relações entre a cultura organizacional e a
integração da Cadeia de Suprimentos de uma companhia aérea. O estudo do impacto de fatores
humanos sobre a integração interna, com clientes e com fornecedores de empresas tem ganhado
destaque nos últimos anos. Por meio dos resultados da pesquisa, serão abertas novas
possibilidades para realização de outros estudos nessa área, contribuindo para o conhecimento
sobre as práticas de Supply Chain e gestão de pessoas.
Para atingirmos nosso objetivo, após a autorização da unidade de pesquisa, desejamos
realizar um estudo de caso em profundidade. A coleta de dados será realizada por meio de
entrevistas com pessoas de diferentes áreas dentro da Diretoria de Suprimentos Aeronáuticos,
mediante aceite de convite.
Ressaltamos que se trata de uma pesquisa acadêmica, cujos resultados serão de uso
restrito e confidencial para a confecção de dissertação de mestrado e artigos científicos. Além
disso, será mantido o anonimato de todos os participantes. Uma cópia da dissertação contendo
uma síntese dos principais resultados da pesquisa será posteriormente enviada à empresa.
Aproveitamos o ensejo para antecipar os agradecimentos por sua valiosa colaboração.

___________________________________
Diego Rorato Fogaça
Mestrando em Engenharia de Produção pela EESC-USP
fogaca.diego@gmail.com
____________________________________
Prof. Dr. Fernando César Almada Santos
Professor do Departamento de Engenharia de Produção EESC-USP
almada@sc.usp.br
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista – Parte I
Esta primeira parte da entrevista trata da Integração da Cadeia de Suprimentos e foi baseada
no capítulo 3 da dissertação, em especial nos seguintes trabalhos: Bowersox e Closs (2001),
Stevens (1989), Pagell (2004) e Frohlich e Westbrook (2001)

Introdução
- Qual o seu cargo na empresa? Há quanto tempo você está na empresa? Sempre esteve no
mesmo cargo?
Integração interna
- Qual o nível de integração interna da empresa? Por quê? O que integração significa pra você e
como você determina o quanto de integração interna que a empresa tem? Você pode dar alguns
exemplos?
- Quais mecanismos a empresa tem para criar esta integração interna?
- Há equipes multifuncionais? Com que frequência e onde (nível gerencial / operacional)?
- Há o uso de tecnologias informação e comunicação internamente? Quais? (e-mail, intranet,
EDI)
- Quando você toma decisões na sua área quanto você considera o impacto destas decisões em
outras áreas?
- Quando tomam decisões em outras áreas com que frequência consideram o impacto dessas
decisões na sua áreas?
- Existe um clima de confiança na empresa?
- Quais são os desafios para se atingir uma maior integração interna? O que atrapalha?
Integração com clientes
- Qual o nível de integração com os clientes da empresa? Por quê? O que integração com os
clientes significa pra você e como você determina o quanto de integração com os clientes que a
empresa tem? Você pode dar alguns exemplos?
- Quais mecanismos a empresa tem para criar esta integração?
- Qual a qualidade e frequência da comunicação com os clientes?
- Há o uso de tecnologias informação e comunicação com os clientes? Quais? (e-mail, intranet,
EDI, ERP, código de barras)
- Há preocupação com problemas que o cliente enfrenta?
- Costuma haver visita aos clientes?
- Há contratos com os clientes? Como são estes contratos? (detalhados ou não; uso de métricas)
- Há uma relação de confiança com os clientes?
- Quais são os desafios para se atingir uma maior integração com os clientes? O que atrapalha?
Integração com fornecedores
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- Qual o nível de integração com os fornecedores da empresa? Por quê? O que integração com os
fornecedores significa pra você e como você determina o quanto de integração com os
fornecedores que a empresa tem? Você pode dar alguns exemplos?
- Quais mecanismos a empresa tem para criar esta integração?
- Qual a qualidade e frequência da comunicação com os fornecedores?
- Há o uso de tecnologias informação e comunicação com os fornecedores? Quais? (e-mail,
intranet, EDI, ERP, código de barras)
- Há preocupação com problemas que o fornecedor enfrenta?
- Costuma haver visita aos fornecedores?
- Há contratos com os fornecedores? Como são estes contratos? (detalhados ou não; uso de
métricas)
- Há uma relação de confiança com os fornecedores?
- Quais são os desafios para se atingir uma maior integração com os fornecedores? O que
atrapalha?
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista – Parte II
Esta primeira parte da entrevista trata da das práticas organizacionais e foi baseada no
capítulo 4 da dissertação, em especial nos seguintes trabalhos: Hofstede (2001), Verbeke (2000) e
Hilal (2006).

Processo-resultado
- Existe incentivo a novas ideias? Ou valoriza-se mais que os funcionários sigam sempre os
procedimentos já estabelecidos? Exemplo.
- Como são os dias de trabalho na empresa? São praticamente iguais ou a cada dia há novos
desafios?
- Pessoas se sentem confortáveis com situações desconhecidas?
- As pessoas evitam correr riscos?
- As pessoas se esforçam ao máximo no trabalho?
- Quando há problemas na sua área, outras áreas costumam ajudar prontamente?
- Quando ocorrem projetos especiais que necessitam de cooperação entre várias áreas, como isso
se dá? (é penoso ou há uma rápida cooperação?)
Funcionário-trabalho
- Como a gerência se comporta em relação aos problemas pessoais dos funcionários? (se
preocupa ou não) O que você pensa a respeito?
- Quando há conflitos pessoais entre funcionários da área, como a gerência/gestores atua? (tenta
resolvê-los ou não)
- Em decisões que afetam diretamente os funcionários, a gerência costuma consultar os
funcionários? (e levam isso em consideração?)
- A gerência incentiva os funcionários a se autodesenvolverem? De que forma? Por exemplo,
fazer cursos e participar de conferência (para gerar maior lucro ou real interesse no
desenvolvimento do funcionário?)
Paroquial-profissional
- Como são feitas as contratações na empresa? A competência no trabalho é o único critério para
contratação? Ou se leve em conta o background/origem social e familiar?
- Qual o horizonte de pensamento que as pessoas costumam ter na empresa? 3 anos pra mais ou
menos?
- Na empresa, você diria que se prioriza a qualidade ou a quantidade?
- Como é a tomada de decisões pela alta gerência? Apenas baseada em fatos?
Aberto-fechado
- Os novos funcionários costumam se sentir em casa rapidamente na empresa? Por quê?
- Os erros de um funcionário/colega, em geral, são discutidos pessoalmente com ele/ela? (ou
discutido nas costas?)
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- As críticas que os funcionários têm em relação aos gestores são discutidas diretamente com
eles/elas? (ou são deixadas de lado e apenas discutidas com outros funcionários?)
- As críticas que um gestor tem em relação ao funcionário são discutidas abertamente com o
funcionário?
- Os funcionários costumam ser solicitados a expressar críticas construtivas aos gestores? Se sim,
há um encaminhamento satisfatório para essas críticas?
Frouxo-rígido
- Como é o controle do trabalho dos funcionários pela gerência? Os gestores costumam verificar
se os funcionários estão trabalhando? Qual sua opinião a respeito?
- Como é a duração e o número de pausas ao longo do dia? (controladas ou não?)
- Se alguém chega um pouco atrasado numa reunião, qual a reação da gerência? (chamam a
atenção ou não se importam muito?)
Normativo-pragmático
- Você acredita que o trabalho da empresa contribui para a sociedade?
- As responsabilidades éticas são cumpridas ativamente?
- Informações importantes para o cliente sempre são sempre dadas abertamente?
- A ênfase principal do trabalho na empresa é atender a necessidade do cliente?

