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1. RESUMO 

O atual ambiente empresarial, caracterizado por mudanças constantes e 

elevada competitividade, vem forçando as organizações a desenvolverem cada 

vez mais a sua capacidade de mudança e de adaptação. Frente a esta 

necessidade, os indicadores de desempenho se apresentam como um 

mecanismo capaz de identificar a situação presente. 

Neste artigo aplicamos o Metodo Suvey, com a distribuição de questionários 

impressos aos gestores da cadeia de suprimento das empresas. Os 

questionários eram confidenciais e individuais, compostos por 74(setenta e 

quatro) questões de múltipla escolha.  

Com utilização de escala Likert onde os respondentes indicaram sua 

sensibilidade as questões propostas, as questões forma separadas  por tópicos 

para melhor analise, os aspectos analisados foram : Características Pessoais, 

Integração Interna, Integração entre a Empresa e Fornecedores , Desempenho 

da Empresa, Desempenho da empresa  na Cadeia de Suprimento.  Os 

resultados obtidos foram tabelados em Excel, e a partir destas tabelas foram 

construídos gráficos para melhor visualização e análise dos dados. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

Uma Cadeia de suprimentos (Supply Chain Management – SCM) pode ser 

vista como um conjunto de processos integrados, através dos quais matérias-

primas são manufaturadas em produtos finais e entregues aos consumidores 

(Beamon, 1999). Uma típica cadeia de suprimentos pode ser representada por 

fornecedores, empresas de manufatura, distribuidores e consumidores. 

Por sua vez, a Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM) tem emergido nos 

últimos anos como uma nova e promissora fronteira na busca das empresas 

industriais por vantagens competitivas. Dentre as inúmeras questões 

envolvidas na SCM, uma que merece especial atenção é a determinação de 

indicadores de desempenho adequados e confiáveis, ou seja, indicadores que 

mostrem, efetivamente, se as empresas estão caminhando no sentido de suas 

metas e no atendimento das expectativas de seus clientes. 



Nesse artigo vamos utilizar o método de pesquisa Survey, feito através de uma 

pesquisa por questionário a pessoas envolvidas diretamente com a Cadeia de 

suprimentos em suas empresas. 

O método Survey para Mello (2013) “é um método de coleta de informações 

diretamente de pessoas a respeito de suas ideias, sentimentos, saúde, planos, 

crenças e de fundo social, educacional e financeiro” 

Para Fink (1995a; 1995c) apud Freitas et al. (2000) diz que o método utiliza um 

instrumento predefinido, que é o questionário, para obter descrições 

quantitativas de uma população.  

Sendo assim, poderemos analisar mediante resposta o desenvolvimento da 

Cadeia de Suprimentos, em seus pontos positivos e negativos e no que pode 

ser melhorado. 

 

3. OBJETIVO 

Analisar o relacionamento da cadeia de suprimento dentro das empresas e 

com seus fornecedores, por meio de uma pesquisa de campo com 

respondentes gestores da área.  

  

 5. METODOLOGIA 

Esse artigo foi baseado com uma pesquisa realizada com Gestores da área em 

empresas com atuação na Cadeia de Suprimento no período de 02 de maio de 

2016 à 02 de junho de 2016.  

A pesquisa realizada utilizou a metodologia Survey, com a distribuição de 

questionários impressos aos gestores da cadeia de suprimento da empresa. Os 

questionários eram confidenciais e individuais, compostos por 74(setenta e 

quatro) questões de múltipla escolha, com utilização de escala Likert onde os 

respondentes indicaram sua sensibilidade as questões propostas de 1 até 7. 

Sendo as três primeiras questões caracterizando o respondente e as outras 71 

questões utilizando o método Survey para analise. 

 

 

 

 



As perguntas do questionário foram elaboradas em tópicos para uma melhor 

análise dos dados. Os aspectos analisados foram: 

• Características Pessoais  

• Integração Interna  

• Integração entre a Empresa e Fornecedores  

• Desempenho da Empresa  

• Desempenho da empresa  na Cadeia de Suprimento   

 

7. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este artigo foi feito através de uma pesquisa quantitativa com gestores da 

aérea, com os resultados colhidos podemos observa que as opiniões da 

maioria dos respondentes foram positivas em seus analise referente a 

estratégias de segmentação entre integração, empresa, fornecedores e 

clientes, em especial para a integração dos processos logísticos dentro de uma 

empresa na cadeia de suprimentos. 
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