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Resumo
Os gestores das organizações possuem poucas ferramentas que funcionam de modo
eficaz para avaliar as capabilities da manufatura. Essa escassez implica em uma maior
dificuldade para gerar ou manter vantagens competitivas sustentáveis e identificar
elementos diferenciadores dos concorrentes. Este trabalho tem por objetivo replicar o
instrumento de Jain, Adil, Ananthakumar (2014) para avaliação das capabilities da
manufatura e analisar os resultados em outro contexto empresarial e cultural. Os
resultados estatísticos obtidos por esta pesquisa não foram adequados para validar o
instrumento em seu formato atual. O índice de confiabilidade esteve adequado em,
aproximadamente, metade das questões do instrumento. Quanto à análise de regressão
múltipla, os resultados não foram satisfatórios em sua totalidade. E, adicionalmente esta
pesquisa executou a análise fatorial exploratória, onde foi identificado inconsistências,
visto que dos dez fatores esperados foram obtidos somente quatro, esses apresentaram
baixo índice de confiabilidade. Os resultados deste trabalho contribuíram para o
aperfeiçoamento do instrumento elaborado por Jain, Adil, Ananthakumar (2014). Será
possível considerar os resultados obtidos nesta pesquisa para execução de incrementos
visando atingir índices de confiabilidade adequados em sua totalidade. E, com base na
análise fatorial exploratória, será possível visualizar as questões que necessitam ser
alteradas ou remanejadas, tendo em vista adequar o instrumento a representar realmente
as 10 áreas de decisão da manufatura na visão de Hayes et al. (1988). Devido aos
resultados estatísticos, esse instrumento, em seu formato atual, não é válido para
avaliação das capabilities no Brasil. Sendo necessário efetuar melhorias para aumentar a
confiabilidade e tornar uma ferramenta válida para uso na manufatura.
Palavras chave: Competências, replicação, tradução reversa, avaliação da manufatura,
análise fatorial exploratória, Alfa de Cronbach, análise de regressão múltipla.
Abstract
The managers of organizations have few tools that work effectively to assess the
capabilities of manufacturing. This scarcity implies a greater difficulty to generate or
maintain sustainable competitive advantages and identify differentiating elements of
competitors. This study aims to replicate the Jain, Adil, Ananthakumar (2014)
instrument to assess the capabilities of manufacturing and analyze the results in other
business and cultural context. Statistical results of this research were not adequate to
validate the instrument in its current format. The reliability index was adequate in
approximately half of the instrument questions. The results of multiple regression
analysis were not satisfactory in its entirety. And additionally, this research performed
exploratory factor analysis, which was identified inconsistencies, was expected ten
factors and were obtained only four, and these had low reliability index. These results
contributed to the improvement of the instrument developed by Jain, Adil,
Ananthakumar (2014). It will be possible to consider the results obtained in this study
for the execution of increments in order to reach adequate levels of reliability in its
entirety. And, based on exploratory factor analysis, it’s possible to view the questions
that need to be changed or relocated in order to adapt the instrument to represent the 10
manufacturing decision areas in view of Hayes et al. (1988). Due to the statistical
results, this instrument in its current format, is not valid for assessment of capabilities in
Brazil. It’s necessary to make improvements to increase reliability and make it a valid
tool for use in manufacturing.
Keywords: Capability, replication, back-translation, survey, evaluation of
manufacturing, exploratory factor analysis, Cronbach's Alpha, multiple regression
analysis.
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1 Introdução
O aumento da competição global gera a necessidade de atender diversos
mercados e lidar com a demanda variável e com produtos personalizados para atender
as necessidades dos clientes (ALI, 2012; STOJANOVA et al., 2013). Isso reduz o ciclo
de vida das mercadorias, pois para obter a satisfação dos clientes é necessário ofertar
itens personalizados ao usuário final (ALI, 2012; STOJANOVA et al., 2013). Para isso,
diversas empresas estão investindo na criação de valor agregado em seus produtos e
serviços para aumentar sua competitividade perante aos concorrentes (ZHANG et al.,
2014). A customização em massa faz as empresas investirem na flexibilidade da
manufatura, em parte, isso ocorre porque os consumidores não estão adquirindo
somente o produto, mas a marca e, principalmente, o que representa (ALI, 2012;
LOWSON, 2003; MANZINI et al., 2004; STOJANOVA et al., 2013).
Entretanto, essa customização impõe uma alta complexidade na manufatura,
sendo necessário manufaturar poucas quantidades de diversos produtos. Além de manter
os custos reduzidos, a oferta de novos produtos deve ser intensificada, com ampliação
da variedade. Concomitante, deve se buscar flexibilidade em processos, maquinário,
volume, operações e produção para suportar essa realidade (ALI, 2012; MANZINI et
al., 2004; STOJANOVA et al., 2013).
Para uma empresa alcançar vantagens competitivas sustentáveis, é necessário se
diferenciar de seus concorrentes, além de flexibilidade na capacidade e na capability
para se obter o resultado esperado (HAYES; PISANO, 1996; MANZINI et al., 2004;
SLACK; LEWIS, 2009). Flexibilidade em capability significa que o sistema produtivo é
capaz de responder as mudanças do mercado em relação a demanda e variações do
produto (HEILALA; VOHO, 2001). A flexibilidade em capacidade diz respeito às
mudança das quantidades solicitadas, ambos atributos são definidos pelo mercado
(HEILALA; VOHO, 2001). Por isto, estas duas características são fundamentais para
manter-se à frente do mercado, sendo necessária uma estratégia de manufatura que
proporcione altos níveis de desempenho, de qualidade, custo, flexibilidade, entrega e
inovação (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011; LOWSON, 2003; SLACK, 2002).
Esta situação faz as organizações buscarem ferramentas para identificar e avaliar
suas capabilities. Jain, Adil, Ananthakumar (2014, p. 2091) definem que uma
“Capability superior fornece longos benefícios competitivos para uma empresa em um
mercado”. Entretanto, as capabilities são analisadas em conjunto com outros
indicadores equivocadamente, além de uma escassez de testes ou ferramentas confiáveis
para sua avaliação (JAIN; ADIL; ANANTHAKUMAR, 2014; LEKURWALE;
AKARTE; RAUT, 2015; MOUSAVI et al., 2007).
Jain, Adil e Ananthakumar (2014), elaboraram um instrumento que visa suportar
os gestores na identificação e avaliação dos pontos fortes e fracos das capabilities da
manufatura individualmente em cada uma das áreas de decisão. Esse instrumento busca
suprir a falta de ferramentas confiáveis para avaliação e mensuração das capabilities
(JAIN; ADIL; ANANTHAKUMAR, 2014; LEKURWALE; AKARTE; RAUT, 2015;
MOUSAVI et al., 2007). Segundo Jain, Adil e Ananthakumar (2014), este estudo foi
realizado pela primeira vez, sendo necessário replicar o mesmo com uma maior amostra
e população. Conforme pesquisa realizada nas bases de dados Scopus e Web of Science,
até o momento a pesquisa de Jain, Adil e Ananthakumar (2014) foi citada por outros
três trabalhos que não replicaram o instrumento em questão, são eles: survey para
analisar as prioridades competitivas e as áreas de decisões estratégias (VIVARESVERGARA; SARACHE; NARANJO-VALENCIA, 2015), outro relativo a um modelo
para analisar os efeitos do processo de transmissão dos recursos para as capability
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(GUO et al., 2015) e o terceiro um questionário para analisar a estratégia e capability da
manufatura e outros assuntos relacionados a gestão da manufatura (JAIN; ADIL;
ANANTHAKUMAR, 2016).
Em determinados momentos, não é a superioridade financeira, de produto,
dentre outras razões, que resultam em um melhor rendimento perante ao mercado. Uma
capability superior que proporciona benefícios competitivos duradouros para uma
organização (JAIN; ADIL; ANANTHAKUMAR, 2014). Por isto, há um aumento de
atenção dada à avaliação das capabilities da manufatura (AL-REFAIE, 2012). Visto
que, cada decisão que afetar a capability da manufatura de uma empresa poderá
impactar diretamente na sua competitividade perante ao mercado (LEKURWALE;
AKARTE; RAUT, 2015). Mackey (2012) afirma que um estudo pode ser replicado
quando possibilitar avaliações em diferentes situações, como lugares, linguagens
diferentes, entre outros. O Brasil é considerado um país emergente, logo possui um
contexto empresarial e cultural distinto. Diante desse cenário, será possível verificar se
o instrumento de fato é eficaz para avaliar as capabilities da manufatura com ou sem
necessidade de adaptações.
Este trabalho está organizado como segue. Na revisão da literatura se estabelece
sobre os seguintes tópicos: estratégia de operações e critérios competitivos, áreas de
decisão da manufatura, recursos e capabilities em estratégias de organizações e
medições de capabilities. Posteriormente, é descrito o método de trabalho, onde é
indicada a forma que esta pesquisa foi desenvolvida, ou seja, a metodologia, a
adaptação do instrumento para o Brasil, o pré-teste do instrumento, a distribuição e a
coleta de dados, bem como a análise estatística e a análise de resultados. Na análise de
resultados é feita a apresentação do estudo e a análise de dados e, por fim, a conclusão
com uma síntese dos resultados, limitações, críticas e preposição de melhorias e
sugestões para trabalhos futuros.
2 Revisão da Literatura
Nesta seção serão revisados aspectos relacionados à estratégia de operações e
critérios competitivos, áreas de decisão da manufatura, recursos e capabilities em
estratégias de organizações e medições de capabilities. Esses tópicos são os principais
conceitos e características para fundamentação teórica deste trabalho.
2.1 Estratégia de Operações e Critérios Competitivos
Slack e Lewis (2009) definem operações como a administração de recursos e
processos que resultem na entrega de produtos e serviços. Estratégia são decisões, em
sua maioria de longo prazo, que por meio de objetivos gerais definem um caminho para
buscar e atingir uma meta global (SLACK; LEWIS, 2009). Lowson (2002) afirma que a
estratégia de operações são decisões estratégicas e focadas no sistema como um todo de
médio e longo prazo. Também pode ser definida como metas e políticas para a
organização obter vantagens sobre os competidores e para maximizar a performance da
manufatura (SKINNER, 1969, 2007). A estratégia deve ser clara e estar difundida entre
os gestores, pois evidencia a missão, a visão da empresa e suas metas de curto e longo
prazo (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011). Assim, indicando-se os meios de
obter vantagem competitiva e formas de se diferenciar dos concorrentes nos produtos,
mercados atuais ou futuros, e também dos que não há interesse (BARNEY, 1991;
GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011; SKINNER, 1969). Barney (1991) afirma
que para uma empresa gerar vantagem competitiva sustentável, além de criar uma
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estratégia de valor que não seja utilizada pelos concorrentes, os concorrentes também
não devem conseguir replicar.
Estratégia de operações pode ser definida como um padrão de decisões focadas
em toda a organização, incluindo recursos, competências e capabilities centrais
(LOWSON, 2002, 2003). Essas escolhas tendem a ser de médio ou longo prazo,
avaliando as tecnologias existentes, as competências e as capabilities para resultar em
uma vantagem competitiva sustentável (LOWSON, 2003). Também pode ser
conceituada como a relação entre as mudanças do ambiente competitivo. Ou seja, a
operação deve visar os desafios futuros para obter assim um desenvolvimento de longo
prazo com uma vantagem competitiva sustentável (SLACK; LEWIS, 2009). Estratégia
de operações, na visão de Hayes et al. (2004), é o conjunto das metas, restrições e
políticas existentes que indicam como a organização irá utilizar e melhorar suas
operações. Lowson (2003) expõe alguns questionamentos que devem ser considerados
na estratégia de operações, tais como capabilities necessárias para o futuro, recursos
necessários, capacidade necessária, níveis de qualidade, produtos e serviços específicos,
entre outros. Sendo responsabilidade da alta gerência que a estratégia da manufatura
esteja coerente com as demais políticas e também sirva para apoiar a estratégia
corporativa (SKINNER, 2007).
Critério competitivo pode ser conceituado como “o que um fabricante pretende
enfatizar em termos de melhorias futuras de alcançar ou manter sua vantagem
competitiva” (THÜRER et al., 2014, p. 1177). Pode ser relacionado com o desempenho
da planta em relação aos concorrentes (BOTT, 2014). Os critérios competitivos são
custo, qualidade, confiabilidade, velocidade, entrega, inovação e flexibilidade (BOTT,
2014; SLACK, 2002; THÜRER et al., 2014; WHEELWRIGHT, 1984). Sendo esses os
princípios básicos da competitividade, pois ser o melhor nesses pontos contribui para a
competitividade como um todo (SLACK, 2002). Os critérios estão relacionados à
definição da estratégia da organização, ou seja, a estratégia em operações irá definir em
quais desses ou outros critérios pretende rivalizar (LEE, 2012; SKINNER, 1969). Para
que a estratégia de operações resulte em obtenção ou manutenção da vantagem
competitiva é necessário investir na melhoria contínua, pois irá melhorar o produto e os
aspectos operacionais em relação ao concorrente (CARPINETTI; MARTINS, 2001).
Barney e Hesterly (2011) afirmam que quando uma organização cria valor da
mesma forma que os demais competidores, na melhor das hipóteses terá apenas
paridade competitiva. Pois, para obter vantagem competitiva a empresa precisará
identificar recursos e capabilities (valiosos, raros, difíceis de imitar) próprios e únicos, e
assim, utilizá-los na implementação de estratégias (BARNEY; HESTERLY, 2011). Isso
se deve ao fato de que uma empresa focada em uma única característica alocará mais
recursos para obter vantagem competitiva em uma determinada dimensão (HAYES;
PISANO, 1996). O Quadro 1 expõe os pontos críticos para a estratégia de operações
que estão presentes nos critérios competitivos, sendo que esses interferem diretamente
nas margens de lucro ou volume de produção (WHEELWRIGHT, 1984).
Quadro 1 - Pontos chave da manufatura
Eficiência em custo
Manter a competitividade
reduzindo:

Qualidade
Entega
• Especificações superiores
• Características ou
performance inexistente
• Rapidez na entrega
• Desperdícios
nos concorrentes
• Confiabilidade de entrega
• Inventários
• Tolerância de produção
• Custos com mão de obra • Serviço de pós-venda
• Custo hora das máquinas • Serviço de pré-venda

Flexbilidade
• Responder rapidamente
às mudanças
• Aumentar ou diminuir o
mix de produção
• Adequar-se ao cliente em
determinadas situações

Fonte: Adaptado de Li (2000) e Wheelwright (1984).

Confiabilidade
• Entregar o combinado
• Entregar no prazo
estipulado
• Corrigir qualquer falha
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A maioria das empresas precisa tomar diversas decisões em várias subáreas para
atingir ou implementar a estratégia almejada (WHEELWRIGHT, 1984). Por isto, as
organizações devem alterar as estratégias (políticas) relacionadas à manufatura para
permanecer forcada em seus objetivos ao longo do tempo (BRUMME et al., 2015).
Contudo, durante a execução das estratégias de operações surgem trade-offs que
devem ser considerados (BOYER; LEWIS, 2002). O conceito de trade-off proposto por
Skinner (1969) é que a manufatura de uma determinada empresa deveria focar em uma
única prioridade competitiva por vez, devido ao fato de não ser possível ter uma
performance relevante em mais de uma prioridade ao mesmo tempo. Trade-off pode ser
conceituado como uma capability específica com excelente desempenho em detrimento
de uma ou mais diferentes capabilities (SARMIENTO; SHUKLA, 2010). Os trade-offs
podem estar presentes em uma ou mais capabilities (SARMIENTO; SHUKLA; IZARLANDETA, 2013).
Corrêa (2001), Halles e Pisano (1994) também seguem o pensamento de Skinner
(1969), onde devem ser analisados os trade-offs visto que em uma manufatura não é
possível ser o melhor em todos os aspectos ao mesmo tempo, então, são estabelecidas
prioridades competitivas e as mesmas devem ser analisadas com cuidado. Boyer e
Lewis (2002) afirmam que os estudos de trade-offs realizados em uma planta devem
focar nos objetivos estratégicos da empresa e com isso melhorar as capabilities da
manufatura relacionadas à essas metas (objetivos estratégicos). “Trade-offs são
considerados como obstáculos reais que devem ser melhorados ou eliminados para
atingir níveis de classe mundial de desempenho” (SHAHBAZPOUR; SEIDEL, 2007, p.
415).
Hayes e Pisano (1996) também citam que é possível uma empresa melhorar mais
de um aspecto ao mesmo tempo, todavia, nem todas podem ser incrementadas com a
mesma taxa. Porém, parte dos estudos feitos sobre trade-offs, também sinalizam a
importância de priorizar os objetivos estratégicos das empresas investindo recursos para
melhorar as capabilities relacionadas aos objetivos estratégicos (BOYER; LEWIS,
2002; CORRÊA; CORRÊA, 2009; PICOLO et al., 2016). Outros estudos sugerem que
as capabilities ou prioridades competitivas são construídas ao longo do tempo, sendo
primeiro uma base excelente no quesito qualidade, em segundo a entrega, terceiro
trabalha-se a questão dos custos e por último, capabilities flexíveis (HUSSAIN et al.,
2015; LI, 2000).
Silveira e Slack (2001) afirmam que ao contrário do que a literatura indica para
um gerente o problema não é o trade-off em si, mas sua importância e a influência na
competitividade da operação e seus impactos. Os trade-offs podem ocorrer nas
seguintes áreas: qualidade (especificação e solidez), lead time, confiabilidade, custo,
flexibilidade, inovação, entre outras (BOYER; LEWIS, 2002; MAPES; NEW;
SZWEJCZEWSKI, 1997; SQUIRE et al., 2006).
A competição força às empresas a efetuar elevados investimentos em sua
manufatura, levando a um excelente desempenho, por esse motivo, os trade-offs não
existem (MAPES; NEW; SZWEJCZEWSKI, 1997). Entretanto, essa afirmação
contradiz os resultados do estudo de caso de Pagell, Meinyk e Hanafield (2000) onde as
três empresas estudas, ainda, possuem trade-offs apesar dos investimentos, inovações e
melhorias simultâneas em diversas dimensões. Isso se deve ao fato de que mesmo a
organização mais desenvolvida, em algum momento, encontrará um trade-off, muitas
vezes poderá ser o capital disponível em relação ao investimento a ser escolhido.
(PAGELL; MEINYK; HANAFIELD, 2000). Por isso, é necessário conhecer os
subsistemas da organização, ou seja, as áreas de decisão da manufatura.
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2.2 Áreas de Decisão da Manufatura
Em uma manufatura existem diversos subsistemas que são chamados de áreas de
decisão (CHOUDHARI; ADIL; ANANTHAKUMAR, 2012b; JAIN; ADIL;
ANANTHAKUMAR, 2014; SLACK; LEWIS, 2009). Esses subsistemas podem ser
classificados em dois grupos, estrutura e infraestrutura, sendo recursos humanos,
planejamento e controle da produção e organização interna como exemplo de decisão de
infraestrutura e tecnologia de processo e instalações como exemplo de decisões
estruturais (CHOUDHARI; ADIL; ANANTHAKUMAR, 2010). Miltenburg (2005)
afirma que a área de decisão da manufatura está diretamente ligada à fabricação, visto
que as decisões tomadas afetam diretamente o sistema de produção. Essas decisões são
as atitudes essenciais para gerenciar os recursos da operação (SLACK; LEWIS, 2009).
No Quadro 2 é possível visualizar as áreas de decisão da manufatura na visão de quatro
autores.
Quadro 2 - Áreas de decisão da manufatura na visão de quatro autores
1. Hayes et al. (1988)

2. Skinner (1969)

3. Miltenburg (2005)

4. Slack e Lewis (2008)

1. Capacidade

1. Planta e equipamento

1. Recursos humanos

1. Capacidade

2. Instalações

2. Engenharia de produto

2. Estrutura de organização

2. Tecnologias de Processo

3. Tecnologias de Processo

3. Trabalho e pessoal

3. Abastecimento

3. Rede de suprimentos

4. Integração vertical /
vendedores

4. Planejamento e controle da
produção

4. Planejamento e controle da
produção

4. Organização e
desenvolvimento

5. Recursos humanos

5. Organização e gestão

5. Tecnologias de Processo

6. Qualidade

6. Instalações

7. Planejamento de produção /
controle de materiais
8. Desenvolvimento de novos
produtos
9. Medição de desempenho e
recompensa
10. Organização / Sistemas

Fonte: Traduzido de Jain; Adil; Ananthakumar (2014, p. 2092).

Conforme observado, Hayes, Wheelrigth e Clark (1988) desenvolveram maior
quantidade de categorias. Por isso, este trabalho irá considerar o modelo proposto por
Hayes, Wheelrigth e Clark (1988). Porém, há pesquisas que estão utilizando pontos em
comum de dois ou mais desses quatro autores ou as áreas de decisão de Miltenburg
(2005) (CHOUDHARI; ADIL; ANANTHAKUMAR, 2012a, 2013b; VIVARES;
SARACHE; NARANJO, 2013). No Quadro 3 estão as definições conceituais de cada
uma das dez áreas de decisão de Hayes, Wheelrigth e Clark (1988).
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Quadro 3 - Conceituação das áreas de decisão da manufatura
Item

Descrição

Conceito

Capacidade

Deve-se estar atento à capacidade mantida e as mudanças da mesma em relação a
demanda, pois as empresas deveriam possuir capacidade instalada superior ao
necessário para atender a demanda extra em determinados momentos. Esta
disponibilidade poderá atrair novos clientes ou aumentar a participação no mercado,
resultando em vantagem competitiva.

Instalações

Empresas de menor porte tendem a optar por instalações genéricas, reduzindo assim
seus custos e maximizando a flexibilidade. Entretanto, empresas de maior porte tendem
a possuir instalações mais específicas para assim obter vantagem competitiva em
determinado mercado, além de reduzir seus custos produtivos.

A3

Tecnologias de processo

As empresas deveriam desenvolver e pesquisar novas tecnologias para melhorar os
produtos atuais e futuros, isto também ajudará a empresa a manter-se competitiva. Isto
se deve as rápidas mudanças tecnológicas que ocorrem na manufatura atualmente.
Com o aumento do desenvolvimento de uma determinada organização, a mesma
deveria investir em tecnologias chave para sua manufatura, resultando em vantagens
únicas proporcionadas por esta capability.

A4

Integração vertical /
vendedores

Uma das formas para se obter vantagem estratégica no mercado é a integração vertical
(a jusante e a montante). Com isto, a empresa reduzirá a dependência e a insegurança
dos recursos externos.

A5

Recursos humanos

Empresas de maior porte tendem a ver seus trabalhadores como seus recursos e como
capazes de resolver os problemas, as organizações desenvolvem suas capabilities.
Entretanto, empresas de menor porte veem seus colaboradores como problemas e
restrições. Contudo, os funcionários de uma empresa deveriam ser vistos como fonte
de ideias e informações para melhorias do sistema produtivo, incentivando os mesmos
a dar sugestões.

A6

Qualidade

Tem como objetivo melhorar o desempenho do produto por meio da erradicação dos
erros, mantendo assim, o produto confiável e atendendo as expectativas do cliente.
Além de ser continuamente desenvolvida para aumentar a satisfação dos clientes.

A7

Planejamento sincronizado é encontrado em empresas de maior porte. Empresas de
Planejamento de produção / menor porte ocorrem mudanças rápidas, normalmente para acomodar demanda
controle de materiais
incerta. E, deve envolver diversos setores da empresa, tais como: marketing, produção,
compras, controle de produção, entre outros.

A8

Desenvolvimento de novos
produtos

Empresas de maior portem tendem a possuir uma maior integração entre setores, o que
irá resultar em uma maior rapidez para lançar novos produtos no mercado. Esta
integração entre os departamentos, também é utilizada no desenvolvimento de novos
produtos.

A9

Medição de desempenho e
recompensa

Organizações buscam ter o mesmo foco em desempenho e contribuição individual.
Entretanto, com o aumento do porte da empresa, a mesma tende a dar um maior
enfoque na performance como um todo.

Organização / sistemas

Organizações de maior porte precisam integrar os setores e coordenação das atividades
entre os departamentos. Auxiliando a produzir os produtos mais facilmente, pois
conforme falado anteriormente, possui instalações focadas para obter uma vantagem
competitiva em determinado mercado.

A1

A2

A10

Fonte: Traduzido de Jain; Adil; Ananthakumar (2014, p. 2094-2095).

Conforme observado no Quadro 2, cada um dos quatro autores desenvolveu
diferentemente as áreas de decisão da manufatura. Por isso, no Quadro 4 é realizada
uma correlação entre as áreas de decisão dos autores: Hayes et al. (1988), Skinner
(1969), Miltenburg (2005) e Slack e Lewis (2008).
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Quadro 4 – Correlação das áreas de decisão da manufatura com base na pesquisa de Hayes et al. (1988)
Áreas de decisão na visão de Hayes et al. (1988)
Integração vertical / Recursos humanos
vendedores (A4)
(A5)

Qualidade (A6)

Planejamento de Desenvolvimento de
Medição de
produção / controle de novos produtos
desempenho e
materiais (A7)
(A8)
recompensa (A9)

Skinner
(1969)

Tecnologias de
Processo (A3)

Planta e
equipamento
(A1, A2, A4)

Planta e
equipamento
(A1, A2, A4)

Engenharia de
produto (A3, A8)

Miltenburg
(2005)

Instalações (A2)

Instalações
(A1, A2)

Instalações
(A1, A2)

Planejamento e
Estrutura de
Tecnologias de
Recursos humanos Tecnologias de
Planejamento e controle
Abastecimento (A4)
controle da
organização
Processo (A3, A6)
(A5)
Processo (A3, A6) da produção (A7, A8)
produção (A7, A8) (A9, A10)

Slack e
Lewis
(2008)

Áreas de decisão na visão de outros
autores

Capacidade (A1)

Capacidade
(A1, A2)

Capacidade
(A1, A2)

Tecnologias de
Processo (A3)

Planta e
equipamento
(A1, A2, A4)

Rede de
suprimentos (A4)

Planejamento e
Trabalho e pessoal
Planejamento e controle Engenharia de
controle da
(A5)
da produção (A6, A7) produto (A3, A8)
produção (A6, A7)

Organização e
desenvolvimento
(A5 - A10)

Organização e
desenvolvimento
(A5 - A10)

Organização e
desenvolvimento
(A5 - A10)

Organização e
desenvolvimento
(A5 - A10)

Obs.: Poderá haver repetições, pois os demais autores possuem menos áreas de decisão do que Hayes et al. (1988).

Fonte: Adaptado de Jain; Adil; Ananthakumar (2014)
Nota: Poderá haver repetições, pois os demais autores possuem menos áreas de decisão do que Hayes et al. (1988).

Organização e
gestão (A9, A10)

Organização e
desenvolvimento
(A5 - A10)

Organização /
Sistemas (A10)

Organização e
gestão (A9, A10)

Estrutura de
organização
(A9, A10)
Organização e
desenvolvimento
(A5 - A10)
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A alta gerência precisa estar ciente do impacto das suas decisões na estratégia da
organização (CHOUDHARI; ADIL; ANANTHAKUMAR, 2013a). Essa é uma das
razões pela qual a empresa precisa avaliar os seus recursos e capabilities e o impacto
em sua estratégia de operações.
2.3 Recursos e Capabilities em Estratégias de Operações
Os recursos e as capabilities estão presentes na base da vantagem competitiva de
uma empresa, por isso, os gestores devem saber onde utilizá-las e sua importância para
a organização (GOHR; SOUZA; SANTOS, 2014; HITT; IRELAND; HOSKISSON,
2011). Essa é uma das razões pelas quais os gerentes devem focar em seus recursos
críticos para desenvolver novos produtos e novos mercados, sustentando assim a
competitividade de longo prazo da empresa (AZZONE; BERTELÈ; RANGONE, 1995).
Recurso é todo ativo que está relacionado à empresa e pode ser considerado
como uma fraqueza ou força de uma organização (WERNERFELT, 1984). Mathews
(2006) define recurso como os ativos das organizações, sendo esses os meios pelo quais
as atividades são executadas. Os recursos são a fonte das capacidades de uma empresa,
sendo essas a origem da vantagem competitiva (GRANT, 1991). Bakar e Ahmad (2010)
expõe que recurso pode ser definido como o estoque de recursos (tangíveis ou
intangíveis) disponíveis que sejam controlados pela empresa e utilizados para realização
da atividade fim. Recursos podem ser classificados como tangíveis e intangíveis
(BARNEY; HESTERLY, 2011; HUNT; MORGAN, 1995; RADDATS; BURTON,
2014; WERNERFELT, 1984).
Recursos tangíveis podem ser vistos e quantificados, são eles: recursos
financeiros, recursos organizacionais, recursos físicos e recursos tecnológicos (HITT;
IRELAND; HOSKISSON, 2011). Os recursos intangíveis são o conhecimento, as
habilidades, a reputação, entre outros, sendo que são de difícil aquisição,
desenvolvimento ou de serem replicados pelos concorrentes (BAKAR; AHMAD, 2010;
FERREIRA; GARRIDO AZEVEDO, 2008).
O valor da raridade, da imitabilidade e da organização devem ser levados em
conta ao avaliar o potencial competitivo de determinado recurso ou capability
(BARNEY; HESTERLY, 2011). Entretanto, os recursos intangíveis foram reunidos
durante o desenvolvimento da empresa, diante disso, são de difícil mensuração (HITT;
IRELAND; HOSKISSON, 2011).
Uma determinada organização de um mesmo segmento poderá ser mais
competente em realizar suas atividades do que os concorrentes, isso se deve a
heterogeneidade de recursos e capabilities. Essas diferenças entre as organizações tende
a ser duradoura, visto que, poderá ser caro para algumas empresas com poucos recursos
ou capabilities desenvolvê-las ou adquiri-las (BARNEY; HESTERLY, 2011). O
Quadro 5, compara as implicações competitivas, forças e fraquezas organizacionais e as
características dos recursos.
Quadro 5 - Relação entre características, implicações competitivas e aspectos
organizacionais
Um recurso ou uma capacidade é:
Valioso? Raro? Custo de imitar? Explorado pela organização?
Não

-

-

Sim

Não

-

Sim

Sim

Não

Sim

SIm

Sim

Não

Sim

Implicações competitivas

Forças e fraquezas organizacionais

Desvantagem competitiva

Fraqueza

Paridade competitiva

Força

Vantagem competitiva temporária

Força e competência distintiva

Vantagem competitiva sustentável

Força e competência distintiva sustentável

Fonte: Adaptado de Barney; Hesterly (2011).
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Barney e Hesterly (2011) conceituam capabilities como subconjuntos de
recursos da organização, ou seja, permitem que as empresas usem seus recursos para
criar e implementar estratégias. Capabilities são um grupo de qualificações individuais
para obter um melhor rendimento dos recursos, sendo essas desenvolvidas em conjunto
com áreas funcionais e/ou recursos tecnológicos, humanos entre outros controlados pela
organização (FERREIRA; GARRIDO AZEVEDO, 2008). Capability da manufatura
também é definida como o nível de saída de produção gerado pelo sistema que definirá
a competitividade no mercado (LEKURWALE; AKARTE; RAUT, 2015). Baker e
Marapoulos (1998) conceituam capability como a performance que a organização
almeja utilizando critérios definidos anteriormente. Grant (1991) define capability como
o resultado que os recursos de uma empresa obtêm em conjunto. Também pode ser
conceituada como a alavancagem da empresa para por meio de sua manufatura apoiar o
sucesso organizacional (TAN; KANNAN; NARASIMHAN, 2007). Conforme Breznik
e Lahovnik (2016), as capabilities mais relevantes são as gerenciais, marketing,
tecnológicas, pesquisa e desenvolvimento, inovação e recursos humanos.
As capabilities em conjunto com os recursos são a competência central (core
competence) das empresas (BOGUSLAUSKAS; KVEDARAVICIENE, 2009;
FERREIRA; GARRIDO AZEVEDO, 2008). Competência central (core competence)
pode ser conceituada como técnica e sistema de gestão utilizado pela organização para
criar vantagens competitivas, também pode ser definida como as capabilities críticas
que garantem a continuidade da empresa e que a mesma melhore ou desenvolva as
vantagens competitivas (SUN, 2013).
Prioridades competitivas definidas e corretamente executadas resultam em
capabilities das operações, fazendo com que a empresa alcance resultados positivos.
Esse retorno para a organização corrobora com os objetivos estratégicos, aumentando a
vantagem competitiva. No longo prazo, desenvolve a competência da manufatura que
possibilitará almejar metas estratégicas mais amplas (TAN; KANNAN;
NARASIMHAN, 2007). Conforme observado, as capabilities possibilitam às
organizações a possuir diversas vantagens, por isso, a importância de mensurar as
capabilities.
2.4 Medições de Capabilities
Capability superior proporciona benefícios competitivos duradouros para uma
organização (JAIN; ADIL; ANANTHAKUMAR, 2014). Porém, há uma escassez de
testes ou ferramentas confiáveis para sua avaliação e mensuração (JAIN; ADIL;
ANANTHAKUMAR, 2014; LEKURWALE; AKARTE; RAUT, 2015; MOUSAVI et
al., 2007).
A análise da capability é uma técnica utilizada para mensurar a capability
(BAKER; MAROPOULOS, 1998). Os objetivos de realizar essa análise são: reduzir o
tempo de resposta da operação quando iniciar a produção de um novo item, ter um
sistema de manufatura flexível e resultar em maiores benefícios devido a correta
alocação de determinado recurso (BAKER; MAROPOULOS, 1998). No Quadro 6 se
expõe um levantamento dos objetivos de se mensurar as capabilities, além das
contribuições, justificativas e limitações.
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Quadro 6 – Exemplos de mensuração de capabilities – objetivos, contribuições, justificativa e limitações
Autores

Objetivo

Como

Contribuição

Justificativa

Limitações

Avaliar as capabilities da
manufatura com base em uma
ferramenta de decisão de
multicritérios.

Avaliar as capabilities e
Ferramenta baseada na análise
indicar as áreas de decisão que
hierárquica do processo
devem ser melhoradas. Além
(analytical hierarchy process
de aumentar a competitividade
(AHP)).
e rendimento da insdústria.

As decisões estruturais ou de infraestrutura afetam
diretamente a capability da produção. Sendo de suma
importância ter conhecimento sobre a capacidade de
produção global e o quanto cada decisão afeta esta
capability . Estes fatores impactam diretamente na
competitividade perante ao mercado.

É necessário validar o modelo em diferentes sistemas de
manufatura. Possibilitando a identificação de
características ideais para cada sistema.

Jain; Adil; Ananthakumar
(2014)

Ferramenta para avaliar as
capabilities da manufatura.

Avaliar as capabilities da
manufatura, além de identificar
Ferramenta baseada em um
os pontos fortes e fracos da
questionário com 25 questões. organização. Resultando
melhorias nestas áreas
vinculadas às capabilities .

Em determinados momentos, não é a superioridade
financeira, de produto, entre outras razões, que resultam
em um melhor rendimento perante ao mercado. E sim,
uma capability superior que proporciona benefícios
competitivos duradouros para uma organização, além de
não ser duplicado facilmente.

De acordo com os autores, este estudo foi realizado pela
primeira vez. É necessário replicar o mesmo com uma
maior amostra e população.

Al-Refaie (2012)

Avaliar as capabilites de um
Ferramenta baseada no
processo de sistema de medição
algorítmo tabular (tabular
e de manufatura
algorithm ).
simultaneamente.

Mousavi et al. (2007)

Avaliação das capabilities de
um sistema de manufatura.

Ferramenta baseada na análise
hierárquica do processo
(analytical hierarchy process
(AHP)) e no método de relação
difusas (fuzzy relations).

Hum; Leow (1996)

Ferramenta para utilizar em
auditorias do sistema de
manufatura.

Ferramenta baseada em um
Avaliar o sistema em questão,
questionário (survey ) com base
além de possibilitar a criação
no framework de Hayesde um benchmark .
Wheelwrigth (H-W).

Lekurwale; Akarte; Raut
(2015)

Fornecer informações para
determinar quais atividades
devem ser melhoradas.

Trabalhos futuros poderão realizar uma comparação
Aumento da atenção dada à avaliação das capabilities da
direta entre o algorítmo tabular (tabular algorithm ) e a
manufatura.
análise de variância (ANOVA).

Gerar um índice de
Este índice possibilitará a comparação de capabilities
capabilities para possibilitar a
entre indústrias ou gerar um ranking de sistemas, serviços
comparação de empresas que
ou tecnologias.
competem na mesma área.

Pesquisas futuras deverão identificar fatores específicos
para cada uma das capabilities . Também é necessário
executar uma análise de sensibilidade para relacionar os
impactos da alteração de capabilities nestes fatores.

Por meio das auditorias gerar vantagens em relação aos
concorrentes. Pois, com o benchmark das operações será Trabalhos futuros poderão expandir esta ferramenta para
possível executar comparações específicas, além de
atender aplicações específicas (customizar).
resultar em uma melhor análise da estratégia da empresa.

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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No próximo tópico, será explanado a forma de condução deste trabalho,
posicionando o mesmo sob as diferentes perspectivas existentes. Além de ser necessário
para pesquisas futuras em contextos similares ou replicação em outro lugar ou país.
3 Método da Pesquisa
O método de trabalho estabelece as etapas que o pesquisador seguirá para atingir
os propósitos da pesquisa (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Para
adicionar certeza quanto à veracidade da teoria ou do trabalho, é necessário que o
mesmo seja replicado, assim, o método deve estar conciso e estruturado (MENTZER;
FLINT, 1997). Na Figura 1 estão descritas as etapas desta pesquisa.
Figura 1 - Método de trabalho utilizado
Identificação de um artigo com um instrumento de avaliação das
capabilities da manufatura

Tradução
do

Método Back-Translation

instrumento

Tradução 1 – Tradutor 1

Análise
estatística

Tradução 2 – Tradutor 2

Análise de confiabilidade

Consistência interna

Revisão e validação do instrumento
traduzido – Especialista / Doutor 1
Coeficiente Alfa de Cronbach

Pré-teste

Método de validação de face
Pré-teste do Instrumento

do
instrumento

Cálculo da competência da produção

Seleção dos participantes
Melhorar
compreensão das
questões

Pré-teste do instrumento

Expressão de Vickery et al. (1993)

Análise fatorial exploratória
Não

Pleno entendimento
das questões?

Análise
dos

Sim

Síntese dos resultados

resultados
Limitações do trabalho

Distribuição

e

Distribuição e coleta de dados

Críticas e proposição de melhorias

Elaboração do formulário eletrônico

Sugestões para trabalhos futuros

coleta

de
dados

Distribuição do endereço eletrônico

Coleta de dados

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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O instrumento elaborado por Jain, Adil e Ananthakumar (2014) para avaliar as
capabilities da manufatura trata-se de um instrumento de perguntas fechadas de
múltipla escolha. Essa restrição nas respostas não impede de trazer mais informações,
além de facilitar a análise de dados devido à objetividade (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES JR, 2015).
Por se tratar de um instrumento que, segundo Jain, Adil e Ananthakumar (2014)
ainda não havia sido desenvolvido/aplicado, este trabalho optou pelo método da
replicação. A partir da replicação será possível avaliar em outro contexto empresarial e
cultural, bem como sua eficácia para avaliar as capabilities da manufatura e, por
consequência, averiguar sua validade para utilização nas organizações de manufatura.
Adicionalmente, será a primeira vez que esse instrumento será aplicado em um país
considerado emergente, uma vez que até o momento foi aplicado somente em países
desenvolvidos. Até o momento, a pesquisa de Jain, Adil e Ananthakumar (2014), de
acordo com a base de dados Scopus e Web of Science, foi citada somente três vezes.
Sendo uma relativa a survey aplicada em empresas de manufatura na Colômbia para
analisar as prioridades competitivas e as áreas de decisões estratégicas e compará-las
entre as empresas respondentes (VIVARES-VERGARA; SARACHE; NARANJOVALENCIA, 2015). Outra relativa a um modelo time-delay dependente H∞ para
analisar os efeitos das decisões de fabricação no processo de transmissão dos recursos
para as capability (GUO et al., 2015). A terceira, de Jain, Adil e Ananthakumar,
mesmos autores do instrumento base desta pesquisa, aplicaram um questionário em 47
gerentes de empresas de manufatura na Índia para analisar estratégia da manufatura,
capability da manufatura e outros assuntos relacionados a gestão da manufatura (JAIN;
ADIL; ANANTHAKUMAR, 2016).
A replicação de um estudo está condicionada a possuir questões atuais e
relevantes para a pesquisa (MACKEY, 2012). A replicação possibilita, ainda, o
estabelecimento da veracidade (BRANDT et al., 2014). Um estudo pode ser replicado
quando possibilitar avaliações em diferentes situações, como lugares, linguagens
diferentes, entre outros (MACKEY, 2012).
Foi executada a tradução para português do instrumento para avaliação das
capabilities da manufatura desenvolvido por Jain, Adil e Ananthakumar (2014).
Estudos internacionais e cross-cultural colaborativos são necessários no campo da
pesquisa, portanto, é essencial que os instrumentos sejam traduzidos na língua da
cultura que está sendo estudada (CHEN; BOORE, 2009; MANEESRIWONGUL;
DIXON, 2004). Back-translation é o método mais utilizado para verificar a acuracidade
de traduções em pesquisas (DOUGLAS; CRAIG, 2007).
Esse método é realizado em três etapas, primeiro um nativo bilíngue da língua
inicial traduz o texto do idioma inicial ao idioma final/alvo, posteriormente, outro
nativo bilíngue da língua final traduz o texto novamente ao idioma inicial e ao final os
textos são comparados procurando-se diferenças e compatibilidades (DOUGLAS;
CRAIG, 2007). Douglas e Craig (2007), Hair et al. (2005a) e Malhotra (2012) também
defendem a importância dos questionários traduzidos sejam pré-testados, pois somente
assim poderão ser encontradas inconsistências.
Para este artigo, a tradução foi realizada em quatro etapas: a primeira foi a
tradução do instrumento original que está em inglês para o idioma alvo, nesse caso,
português, sendo essa realizada pelo tradutor 1. Em seguida, o texto foi novamente
passado para inglês, esse processo foi feito pelo tradutor 2.
Após os processos de tradução, a terceira etapa foi a validação do instrumento
em português. Essa foi realizada pelo doutor 1 especialista da área, onde o mesmo
efetuou a comparação das três versões, sendo verificadas e realizadas as modificações
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para um maior entendimento por parte dos entrevistados. Posteriormente, na última
etapa, executou-se o pré-teste do instrumento. O Quadro 7 mostra a qualificação dos
envolvidos na execução do método back-translation.
Quadro 7 - Qualificação dos envolvidos na execução do método de back-translation
Nome
Tradutor 1

Qualificação
Curso Técnico em Tradutor e Intérprete de Nível Médio. Área: Comunicação.
Escola Estadual 25 de Julho, Brasil.
Graduação em Artes e Linguística Inglês, Alemão e Francês;
Escola Juilliard, JUILLIARD, Estados Unidos;

Tradutor 2

Mestrado em Artes e Linguística Inglês, Alemão e Francês;
Universidade Indiana, INDIANA, Estados Unidos;
Pós-Graduação em Artes e Linguística Inglês, Alemão e Francês;
Universidade Georgia, GEORGIA, Estados Unidos;
Graduação em Administração;
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil;

Doutor 1

Especialização em MBA em Marketing;
Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil;
Mestrado em Administração;
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, Brasil;
Doutorado em Gerenciamento de Operações e Cadeia de Suprimentos;
Universidade Clemson, CLEMSON, Estados Unidos;

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

O método de back-translation é amplamente utilizado, em diversas áreas e
situações e não somente em trabalhos de replicação. É possível citar exemplos na área
da saúde (CHEN; BOORE, 2009; ROCHA, 2010; ROCHA et al., 2013), em estudos
culturais (LERMAN et al., 2005; RAMÍREZ, 2006), em áreas relacionas à qualidade de
serviços diversos (MCGORRY, 2000; ROCHA, 2010; ROCHA et al., 2013), entre
outros.
3.1 Instrumento e Coleta de Dados
Após a tradução validada, é necessária a realização de um pré-teste para
verificação de compreensão, clareza, além de possibilitar o aperfeiçoamento do mesmo
(DOUGLAS; CRAIG, 2007; MALHOTRA, 2012). Tal procedimento é vital para se
garantir a fidedignidade ao instrumento original e que para a população alvo seja
relevante e compreensível (DOUGLAS; CRAIG, 2007).
Assim como indicado por Douglas e Craig (2007) e realizado por Jain, Adil e
Ananthakumar (2014) e Rocha (2010), este trabalho também executou pré-testes do
instrumento. De acordo com Malhotra (2012) o pré-teste deve testar todos os aspectos
do questionário, tais como layout, dificuldade, formato, sequência, texto, as instruções,
entre outros. O grupo em que será aplicado o pré-teste deve ser similar ao público-alvo e
realizado preferencialmente de modo presencial para melhor verificação das reações em
cada questão, independentemente da forma de distribuição que será utilizada
posteriormente (MALHOTRA, 2012). Realizado todas as correções e melhorias com
base nos feedbacks, pode-se aplicar o mesmo novamente em um outro grupo utilizando
o meio de distribuição oficial. Essa repetição deve ser feita até que não haja mais
dúvidas ou divergências no questionário (MALHOTRA, 2012; MARCONI;
LAKATOS, 2002). Hair et al. (2005a) também defende a importância da realização do
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pré-teste antes do instrumento ser aplicado para que seja verificado a exatidão e
coerência das respostas. Para a amostra do pré-teste Malhotra et al. (2012), recomenda
entre 15 e 30 pessoas.
O primeiro pré-teste foi realizado com um grupo de cinco pessoas que trabalham
em uma empresa fabricante de elevadores. Nessa etapa, apontaram-se algumas questões
em que não houve pleno entendimento das questões. Com base nesse feedback as
mesmas foram revisadas. Terminado o aperfeiçoamento, realizou-se um segundo préteste com um grupo de dez pessoas, onde cinco trabalham em uma empresa fabricante
de elevadores e 5 em uma empresa fabricante de máquinas do ramo da celulose e
estruturas metálicas. Nesse segundo pré-teste houve pleno entendimento do
instrumento, possibilitando assim, o início da coleta de dados. No Quadro 8 é possível
verificar as características e razões da utilização dessa amostra.
Quadro 8 - Características da amostra

Pré-teste 1

Empresa

Fabricante de
Elevadores

5 pessoas

5 pessoas

Pré-teste 2

Fabricante de
Elevadores

Tamanho da
Características da amostra
amostra

Fabricante do Ramo
da Celulose e
5 pessoas
Estruturas Metálicas

Razão da escolha da empresa

Razão da escolha dos entrevistados

Possibilitou o acompanhamento
do questionário de forma
presencial. A melhor alternativa
segundo Malhotra et al. (2012).

Quanto aos analistas, devido à
perspectiva de promoção ou pelo
fato de já atuarem como referência
ou liderança no setor em questão.
Quanto aos com cargo de gestão,
englobar nos pré-testes os públicos
alvo do questionário. Todos os
envolvidos são formados ou estão
cursando cursos de engenharia ou
gestão, ambos relacionados a
produção ou mecânica.

Analistas e líderes de determinado
setor;
Área de atuação: Produção,
Qualidade.

Analistas e líderes de determinado
setor;
Área de atuação: Qualidade,
Manutenção, Engenharia, Custos e
Processos.
Analistas, líderes e coordenadores
de determinado setor;
Área de atuação: Produção,
Qualidade, Processos, Engenharia.

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

A seguir, será abordado a condução da coleta de dados para este trabalho. “Etapa
da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas
selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos” (MARCONI;
LAKATOS, 2002, p. 32).
3.2 Coleta de Dados
O instrumento traduzido de Jain, Adil e Ananthakumar (2014) com as
adaptações realizadas na etapa anterior foi distribuído por meio eletrônico, onde será
enviado por mensagem eletrônica um endereço eletrônico para acesso ao formulário
eletrônico, esse está disposto no anexo 1 e 2.
Não há restrições quanto à região demográfica, sendo o único limitante que a
empresa esteja situada no Brasil, independentemente de ser matriz ou filial, isso se deve
ao fato de o objetivo deste trabalho ser estudar as empresas situadas no Brasil. É aceito
empresas nacionais ou multinacionais. É possível identificar as capabilities da
manufatura em qualquer área de atuação, por essa razão, serão aceitas empresas de
todos os segmentos.
Há na literatura diversos meios de se estimar a amostragem (MALHOTRA,
2012; MARCONI; LAKATOS, 2002). Jain, Adil e Ananthakumar (2014) executaram o
instrumento utilizando uma amostragem por conveniência, em 35 participantes de 32
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empresas diferentes, sendo que para trabalhos futuros, recomendaram a realização com
um maior número de participantes para corroborar com a pesquisa. Este trabalho
também utilizará a amostragem por conveniência, onde segundo Hair et al. (2005a) e
Malhotra et al. (2012) é obtido uma amostra de elementos com base na conveniência do
pesquisador, ou seja, de acordo com a disponibilidade, além de ser uma maneira de
baixo custo e rápida de obter os resultados. Esse método também é utilizado na fase
exploratória (pesquisa), onde o objetivo é desenvolver uma hipótese ou obter uma
melhor visão sobre um problema em questão (HAIR et al., 2005a; MALHOTRA, 2012).
Pesquisas exploratórias são uteis quando se busca um melhor entendimento sobre
determinado problema (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2008). Por essa razão,
este trabalho pode ser classificado como pesquisa exploratória.
Conforme dito anteriormente, o instrumento de avaliação das capabilities da
manufatura foi distribuído por meio eletrônico. A amostra é composta por discentes e
egressos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS nos cursos de
Engenharia de Produção, Administração, Mestrado e Doutorado em Engenharia de
Produção e Sistemas, Mestrado e Doutorado em Administração e de todos os cursos de
MBA. Além de funcionários de diversas empresas do Brasil.
O instrumento é voltado para análise das capabilities da manufatura. Desse
modo, buscou-se encontrar diferenças, este trabalho comparará dois grupos de
respondentes com os resultados de Jain, Adil e Ananthakumar (2014). O primeiro
grupo, denominado de “todos respondentes” será composto por 81 respostas, esse
englobará todos os cargos e segmentos de atuação, observe o Quadro 9. O segundo
grupo, denominado de “gestores da indústria” será composto por 47 respostas, esse
contempla apenas cargos de gestão e segmentos relacionados a manufatura – público
alvo do instrumento, observe o Quadro 10.
Quadro 9 – Perfil dos participantes e das empresas dos mesmos – Todos Respondentes

Segmento

Administração pública, defesa e seguridade social (2); Agronegócio (2); Comércio (1); Construção civil (4);
Indústria aeronaval (1); Indústria automobilística (6); Indústria de borracha (2); Indústria de madeira (1);
Indústria de máquinas e equipamentos (18); Indústria de material elétrico, eletrônico, comunicações (3); Indústria
de papel e celulose (1); Indústria de petróleo / gás (1); Indústria de produtos de matéria plástica (1); Indústria de
transporte de pessoas (exceto aeronaval e automobilística) (9); Indústria do calçado/vestuário/artefatos de tecidos
(4); Indústria mecânica (6); Indústria metalúrgica básica (6); Indústria química (2); Indústria Têxtil (1); Ramo
financeiro (1); Saúde (1); Serviços de comunicação telefônica (1); Serviços de ensino (3); Serviços de utilidades
(1); Serviços prestados à comunidade (1); Transportes, terminais e depósitos (2)

Faturamento

até R$ 360.000,00 (4); acima de R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00 (13); acima de R$ 3.600.000,00 até R$
16.000.00,00 (14); acima de R$ 16.000.000,00 até R$ 90.000.000,00 (26); acima de R$ 90.000.000,00 (24)

até 19 empregados (8); de 20 a 99 empregados (13); de 100 a 499 empregados (33); de 500 empregados a 999
Número de
empregados (3); de 1.000 empregados a 4.999 empregados (19); de 5.000 empregados a 9.999 empregados (2);
Funcionários
mais de 10.000 empregados (3)
Sistema de
Produção em lotes (batch shop) (9); Layout funcional (job shop) (23); Layout por produto (flow shop) (23);
Produção
Processos contínuos (continuous shop) (16); Fixo ou posicional (line shop) (10)
Utilizado
Administrativo (16); Compras (7); Engenharia (12); Expedição (1); Financeiro (1); Manutenção (4);
Setor em que
Planejamento e Controle de Produção (9); Processos (10); Produção (10); Programação (3); Qualidade (4);
trabalha
Recebimento (1); Recursos Humanos (0); Tecnologia de Informação (3)
Cargo

Líder (8); Supervisor (14); Coordenador (16); Gerente (11); Diretor (9); Presidente (0); Outros (23)

Estado

Rio Grande do Sul - RS (78); Santa Catarina - SC (1); São Paulo - SP (2)

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Quadro 10 - Perfil dos participantes e das empresas dos mesmos – Gestores da Indústria

Segmento

Indústria automobilística (5); Indústria de borracha (2); Indústria de máquinas e equipamentos (13); Indústria de
material elétrico, eletrônico, comunicações (1); Indústria de petróleo / gás (1); Indústria de produtos de matéria
plástica (1); Indústria de transporte de pessoas (exceto aeronaval e automobilística) (9); Indústria do
calçado/vestuário/artefatos de tecidos (4); Indústria mecânica (4); Indústria metalúrgica básica (4); Indústria
química (2); Indústria Têxtil (1)

Faturamento

até R$ 360.000,00 (3); acima de R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00 (8); acima de R$ 3.600.000,00 até R$
16.000.00,00 (7); acima de R$ 16.000.000,00 até R$ 90.000.000,00 (19); acima de R$ 90.000.000,00 (10)

até 19 empregados (6); de 20 a 99 empregados (5); de 100 a 499 empregados (25); de 500 empregados a 999
Número de
empregados (0); de 1.000 empregados a 4.999 empregados (9); de 5.000 empregados a 9.999 empregados (1);
Funcionários
mais de 10.000 empregados (1)
Sistema de
Produção em lotes (batch shop) (5); Layout funcional (job shop) (14); Layout por produto (flow shop) (14);
Produção
Processos contínuos (continuous shop) (6); Fixo ou posicional (line shop) (8)
Utilizado
Setor em que Administrativo (9); Compras (4); Engenharia (5); Expedição (1); Manutenção (3); Planejamento e Controle de
trabalha
Produção (6); Processos (5); Produção (8); Programação (2); Qualidade (3); Recebimento (1)
Cargo

Líder (7); Supervisor (10); Coordenador (13); Gerente (10); Diretor (7); Presidente (0); Outros (0)

Estado

Rio Grande do Sul - RS (45); Santa Catarina - SC (1); São Paulo - SP (1)

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Com base nos Quadros 9 e 10, é possível inferir que ambos os quadros contemplam
mais de 32 empresas, além de possuir uma base de dados maior que a utilizada pelo
artigo de Jain, Adil e Ananthakumar (2014). Na próxima seção, serão expostas as
informações referentes à análise de dados, ou seja, métodos de avaliação, validação,
métodos estatísticos, entre outros.
3.3 Análise de Dados
Neste tópico, serão descritos os testes utilizados para avaliação e validação da
pesquisa. Serão utilizados cinco critérios, também será indicado as razões de utilizar
estas análises. Posteriormente, os resultados serão comparados com o trabalho de Jain,
Adil e Ananthakumar (2014). Adicionalmente, será executada a análise fatorial
exploratória para verificar a validade do trabalho.
Confiabilidade é um termo utilizado para verificar se um procedimento produz
resultados semelhantes quando replicado (JAIN; ADIL; ANANTHAKUMAR, 2014).
Hair et al. (2005a) cita três métodos que são utilizados para avaliar a confiabilidade de
experimentos, são eles: método do reteste, de formas alternativas e de consistência
interna. Saraph, Benson e Schroeder (1989) afirmam que os dois primeiros possuem
maiores limitações como por exemplo realização de dois testes independentes em um
mesmo grupo (dois instrumentos de avaliação por grupo). Hair et al. (2005a) afirma que
o segundo teste poderá sofrer influências, visto que o grupo respondeu o instrumento
anteriormente. Entretanto, o método de consistência interna se adapta com facilidade
para trabalhos desenvolvidos em campo sendo o mais utilizado para estimação de
confiabilidade, isso se deve ao fato de necessitar de apenas uma aplicação dos
instrumentos de validação (SARAPH; BENSON; SCHROEDER, 1989).
De acordo com Saraph, Benson e Schroeder (1989), o método de consistência
interna é utilizado para mensurar o nível em que os itens do conjunto estudado são
homogêneos. Podem ser estimados utilizando o coeficiente Alfa de Cronbach (HAIR et
al., 2005a; SARAPH; BENSON; SCHROEDER, 1989). “Alfa de Cronbach é uma
medida de confiabilidade que varia de 0 a 1, sendo os valores 0,60 a 0,70 considerados
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o limite inferior de aceitabilidade” (HAIR et al., 2005, p. 90). Assim como no trabalho
elaborado por Jain, Adil e Ananthakumar (2014), esta pesquisa também utilizará o
software estatístico SPSS para execução das análises estatísticas.
O método de validação de face é uma ferramenta utilizada para verificar se o
item a ser avaliado mede o que supostamente deve mensurar (HAIR et al., 2005a; JAIN;
ADIL; ANANTHAKUMAR, 2014). Esse método foi utilizado durante a elaboração do
instrumento final em português para obter uma formulação adequada e compreensível
para todos os gestores. A versão traduzida encontrou divergências, depois de
solucionadas a validação de face foi adequada como na versão original, ou seja,
possibilitará avaliar as capabilities da manufatura corretamente.
Na validação de conteúdo se deve averiguar se o conteúdo está alinhado com as
especificações do universo no qual o mesmo será testado. Ou seja, é uma avaliação
subjetiva da capacidade da escala para medir o que deve medir (HAIR et al., 2005a).
Onde será analisado domínio da definição, relevância, representação e se os
procedimentos são apropriados (SIRECI, 1998). Também pode ser conceituada como
extensão em que determinados itens representam os conceitos da maneira esperada
(RUTHERFORD-HEMMING, 2015). Assim como na versão original, conforme
verificado na revisão de literatura e na revisão por especialistas da área durante a
realização do back translation, pode-se afirmar que este trabalho tem validade de
conteúdo.
Do mesmo modo que na pesquisa de Jain, Adil e Ananthakumar (2014), este
trabalho também calculará a competência da produção (PC) utilizando a expressão
sugerida por Vickery, Droge e Markland (1993) devido ao fato de considerar
importância e produtividade como dimensões competitivas (custo, qualidade entrega,
flexibilidade e inovação).
Equação 1 - Competência de Produção (PC)
𝑛

𝑃𝐶 = ∑ MR x Ii x Pi
𝑖=1

Fonte: Vickery, Droge e Markland (1993)

Onde:
Fator i = 1 (custo), 2 (qualidade), 3 (entrega), 4 (flexibilidade e 5 (inovação);
Ii = Importância estratégica do fator i;
Pi = Performance do fator i;
MR = Responsabilidade da manufatura.
Para calcular esse índice, utilizou-se o formulário disposto no anexo 2. Onde, os
respondentes tiveram que quantificar a importância das prioridades competitivas (Ii) de
não importante (1) à extremamente importante (5). Também quantificaram a
performance de prioridades competitivas (Pi) de significativamente inferior (1) à
significativamente superior (5). E, quanto à responsabilidade da manufatura (MR), bem
como Jain, Adil e Ananthakumar (2014), este trabalho assumirá o MR como sendo igual
a 1.
Para transformar as questões respondidas em porcentagem em um único fator,
executou-se o mesmo procedimento adotado por Jain, Adil e Ananthakumar (2014).
Para a análise estatística, a questões que utilizaram esse método, geraram uma nova
variável nomeada com o número da questão acrescida de um “T” ao final, como por
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exemplo, questão 4, nova variável “Q4T”.
Posteriormente, realizou-se a análise de regressão múltipla com nível de
significância de 95%. Sendo o PC a variável dependente e a média das demais questões,
agrupadas por autor conforme Quadro 2, as variáveis independentes. Quanto maior o
resultado, maior a força de relação entre as variáveis que estão sendo examinadas
(HAIR et al., 2005a). A análise de regressão múltipla exige alguns pressupostos, são
eles: a distribuição dos resíduos deve apresentar uma distribuição normal, a
homocedasticidade dos resíduos referente a cada observação de “X” deve ter variância
constante em toda a extensão das variáveis independentes, a multicolonearidade (VIF)
para ser considerada aceitável deve ficar entre 1 e 10. Por fim, deve haver ausência de
autocorrelação serial/espacial nos resíduos, sendo que valores próximos a 2 atendem o
pressuposto (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007; GUJARATI; PORTER, 2011).
“A análise fatorial desempenha um papel confirmatório, ou seja, avalia o grau
em que os dados satisfazem a estrutura esperada” (HAIR et al., 2005, p. 92). Por essa
razão, a análise fatorial exploratória foi escolhida para explorar os construtos estudados,
pois por meio da variável resultante “R²” será possível visualizar o quanto o instrumento
está sendo explicado pelas variáveis.
Para uma melhor visualização, especificou-se um filtro para que os coeficientes
inferiores a 0,40 não fossem exibidos. Também foram executadas algumas purificações
durante o processo. As purificações foram realizadas da seguinte forma: caso uma
mesma questão fosse exibida em mais de um componente ao mesmo tempo, essa
questão era excluída da análise. Na análise fatorial se deve verificar o resultado do Teste
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para medição da adequação da amostra, onde o valor
mínimo aceitável é 0,50 (HAIR et al., 2005b). E, o Teste de Bartellet, para indicar que
não há correlação entre as variáveis, o mesmo para ser significante, deve ser inferior a
0,05 (HAIR et al., 2005b).
Conforme anexo 11, tentou-se contato com Jain, Adil e Ananthakumar (2014)
para assegurar a adoção dos mesmos procedimentos, porém, não houve retorno. Com
isso, quanto à análise estatística, esta pesquisa assumiu como padrão o resultado Alfa de
Cronbach no quesito confiabilidade e o resultado “R²” na análise de regressão múltipla.
Após a estruturação do método, onde os procedimentos que foram adotados e as
análises estatísticas e seus parâmetros foram apresentados. Na próxima seção, serão
apresentados os resultados das análises estatísticas, onde também será comparado os
resultados obtidos por Jain, Adil e Ananthakumar (2014).
4 Análise dos Resultados
Nesta seção serão expostos os resultados das análises estatísticas. Onde, serão
comparados os resultados obtidos neste trabalho com os resultados obtidos pela
pesquisa de Jain, Adil e Ananthakumar (2014).
4.1 Análise Comparativa dos Resultados
No Quadro 11 será possível verificar a confiabilidade dos dados. Onde, utilizouse uma escala de cores para auxiliar a análise. Onde, as cores verde e amarela, indicam
apenas as questões que obtiveram um resultado acima ou no limite inferior de
aceitabilidade.
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Quadro 11 – Comparação de resultados – Alfa de Cronbach

1. Hayes et al. (1988)

Autores

Áreas de decisão
1. Capacidade

1-3

0,565

0,538

0,436

2. Instalações

4-5

0,206

0,513

0,513

3. Tecnologias de Processo

6-7

0,417

0,259

0,447

4. Integração vertical /
vendedores

8-11

0,169

0,495

0,068

5. Recursos humanos

12-16

0,858

0,739

0,852

6. Qualidade

17-18

0,757

0,861

0,856

19-20

0,773

0,830

0,720

21-22

0,747

0,565

0,754

23

*

*

*

24-25

0,760

0,584

0,651

1. Planta e equipamento

1-5 e 8-11

0,374

0,718

0,372

2. Engenharia de produto

6-7 e 21-22

0,619

0,608

0,592

3. Trabalho e pessoal

12-16

0,858

0,739

0,852

4. Planejamento e controle da
produção

17-20

0,797

0,862

0,820

5. Organização e gestão

23-25

0,816

0,697

0,749

1. Recursos humanos

12-16

0,858

0,739

0,852

2. Estrutura de organização

23-25

0,816

0,697

0,749

3. Abastecimento

8-11

0,169

0,495

0,068

4. Planejamento e controle da
produção

19-22

0,831

0,742

0,832

6-7 e 17-18

0,684

0,723

0,685

6. Instalações

1-5

0,135

0,618

0,325

1. Capacidade

1-5

0,135

0,618

0,325

2. Tecnologias de Processo

6-7

0,417

0,259

0,447

3. Rede de suprimentos

8-11

0,169

0,495

0,068

4. Organização e
desenvolvimento

12-25

0,927

0,894

0,925

7. Planejamento de produção /
controle de materiais
8. Desenvolvimento de novos
produtos
9. Medição de desempenho e
recompensa

3. Miltenburg (2005)

2. Skinner (1969)

10. Organização / Sistemas

4. Slack e Lewis (2008)

Questões inclusas em cada área Alfa de Cronbach obtido nesta pesquisa Alfa de Cronbach obtido por JAIN, B.; Alfa de Cronbach obtido nesta pesquisa
de decisão
ADIL, G. K.; ANANTHAKUMAR (2014)
Todos Respondentes
Gestores da Indústria

5. Tecnologias de Processo

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: * Contempla somente um fator, não sendo possível rodar a análise.

21
Porém, ao separar as áreas de decisão da manufatura de acordo com cada autor,
observa-se que 55% das áreas de decisão de Hayes et al. (1988), 40% das áreas de
Skinner (1969), 50% das áreas de Miltenburg (2005) e 75% das áreas de Slack e Lewis
(2008) estão no limite inferior de aceitabilidade ou abaixo. Observa-se que,
independentemente da forma de categorização da área de decisão da manufatura, quanto
à confiabilidade (Alfa de Cronbach), em sua maioria, apenas a partir da questão 12 os
resultados começaram a estar acima do limite inferior. Esse fato pode explicar o
desempenho do Skinner (1969), visto que o mesmo engloba praticamente todas as
questões anteriores a 12 na primeira categorização.
Contudo, o alto índice de áreas da decisão abaixo ou no limite do aceitável (53 a
75%), torna o instrumento não confiável. Um instrumento não confiável significa que os
respondentes estão entendendo as perguntas de maneiras diferentes. Com isso,
utilizando o instrumento em questão, não é possível determinar o que está sendo
medido, sendo esse um problema grave. No Quadro 12 será possível verificar a relação
entre as variáveis, ou seja, a análise de regressão múltipla.

22
Quadro 12 - Comparação de resultados – Análise de regressão múltipla

1. Hayes et al. (1988)

Autores

Áreas de decisão
1. Capacidade

1-3

2. Instalações

4-5

3. Tecnologias de Processo

6-7

4. Integração vertical /
vendedores

8-11

5. Recursos humanos

12-16

6. Qualidade

17-18

7. Planejamento de produção /
controle de materiais
8. Desenvolvimento de novos
produtos
9. Medição de desempenho e
recompensa

3. Miltenburg (2005)

2. Skinner (1969)

10. Organização / Sistemas

4. Slack e Lewis (2008)

Questões inclusas em cada área
de decisão

Análise de regressão múltipla obtido por JAIN, B.; ADIL, G. K.;
ANANTHAKUMAR (2014)

Análise de regressão múltipla (R²) obtido nesta pesquisa
Gestores da Indústria

0,371

0,768

0,303

0,361

0,683

0,296

0,351

0,719

0,282

0,354

0,704

0,277

19-20
21-22
23
24-25

1. Planta e equipamento

1-5 e 8-11

2. Engenharia de produto

6-7 e 21-22

3. Trabalho e pessoal

12-16

4. Planejamento e controle da
produção

17-20

5. Organização e gestão

23-25

1. Recursos humanos

12-16

2. Estrutura de organização

23-25

3. Abastecimento

8-11

4. Planejamento e controle da
produção

19-22

5. Tecnologias de Processo

Análise de regressão múltipla (R²) obtido nesta pesquisa
Todos Respondentes

6-7 e 17-18

6. Instalações

1-5

1. Capacidade

1-5

2. Tecnologias de Processo

6-7

3. Rede de suprimentos

8-11

4. Organização e
desenvolvimento

12-25

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Conforme visto no Quadro 12, em ambas as amostras, os resultados obtidos
foram ruins. Pois, de 62 a 65% (todos respondentes) e de 69 a 73% (gestores da
indústria) não depende das variáveis estudadas. Ou seja, há uma associação entre a
variável dependente e as variáveis independentes de apenas 27 a 38%.
Nas tentativas de contato, conforme anexo 11, não houve retorno de Jain, Adil e
Ananthakumar (2014) para retirar dúvidas. Considerando que os mesmos apresentaram
como resultado a variável “R”, ao elevarmos ao quadrado para obter o “R²”, tem-se que
de 23% a 30% não depende das variáveis estudadas. Ou seja, há uma associação entre a
variável dependente e as variáveis independentes de 70 a 77%, resultados medianos
para um instrumento de avaliação.
Os resultados, de ambas as amostras, conforme podem ser observados nos
anexos 3 (todos respondentes) e 4 (gestores da indústria), seguiram uma distribuição
normal. Referente à tolerância VIF, ambas as amostras, conforme os resultados
expostos nos anexos 5 (todos respondentes) e 6 (gestores da indústria) obtiveram
resultados dentro do aceitável. Quanto à homocedasticidade dos resíduos, ambas as
amostras estão dentro do recomendado, conforme gráficos dispostos nos anexos 7
(todos respondentes) e 8 (gestores da indústria). Sendo que os dados estão
homogeneamente distribuídos e em formato de elipse, ambas as amostras possuem
alguns ofensores que não considerados graves – entretanto, a amostra gestores da
indústria obteve resultados inferiores à amostra todos respondentes. E por fim, o Quadro
13 indica que todas as amostras ficaram com valores próximos a dois quanto a ausência
de autocorrelação serial/espacial nos resíduos. Ou seja, os pressupostos da análise de
regressão múltipla foram atendidos.
Quadro 13 – Autocorrelação dos Resíduos
Áreas da decisão da manufatura
na visão de:

Resultado estatístico
Todos Respondentes

Resultado estatístico
Gestores da Indústria

1. Hayes et al. (1988)

1,770

2,507

2. Skinner (1969)

1,776

2,468

3. Miltenburg (2005)

1,690

2,540

4. Slack e Lewis (2008)

1,693

2,493

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Na próxima seção, será exposto os resultados da análise fatorial exploratória de
ambas as amostras. Essa análise estatística foi executada adicionalmente em relação ao
trabalho de Jain, Adil e Ananthakumar (2014) para verificar a validade do instrumento.
4.2 Análise Fatorial Exploratória
Nesta seção serão apresentados os resultados da análise fatorial exploratória.
Apontando também, as semelhanças e diferenças com o trabalho de Jain, Adil e
Ananthakumar (2014).
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4.3 Análise Fatorial Exploratória
Nos Quadros 14, 15 e 16 é possível observar os resultados finais da análise
fatorial exploratória de ambas as amostras, os resultados completos estão dispostos nos
anexos 9 (todos respondentes) e 10 (gestores da indústria). Apresenta-se no Quadro 14 o
Teste de KMO e Bartleet, onde em ambas as amostras, o método está adequado aos
dados (Teste de KMO) e os dados estão adequados a análise fatorial exploratória (Teste
de Esfericidade de Bartlett). Contudo, quanto ao Teste de KMO, a amostra “todos
respondentes” obteve um resultado superior, entretanto, ambas as amostras estão
adequadas ao método escolhido.
Quadro 14 - Teste de KMO e Bartlett
Teste Estatístico

Todos Respondentes

Gestores da Indústria

0,823

0,695

342,385

94,390

78

36

0,000

0,000

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade de
Bartlett

Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

No Quadro 15 (todos respondentes) e 16 (gestores da indústria) é possível
visualizar a matriz de componentes rotativa da amostra. Nesses quadros serão
designados quantos componentes/fatores foram identificados e quais questões que
englobam cada um dos componentes/fatores.
Quadro 15 – Matriz de componentes rotativa – Todos Respondentes
Aréa de decisão de acordo com:
Slack e Lewis
(2008)
Organização e
Recursos humanos Trabalho e pessoal Recursos humanos
desenvolvimento
Organização e
Recursos humanos Trabalho e pessoal Recursos humanos
desenvolvimento
Organização e
Recursos humanos Trabalho e pessoal Recursos humanos
desenvolvimento
Medição de
Organização e
Estrutura de
Organização e
desempenho e
gestão
organização
desenvolvimento
recompensa
Organização /
Organização e
Estrutura de
Organização e
Sistemas
gestão
organização
desenvolvimento
Organização e
Recursos humanos Trabalho e pessoal Recursos humanos
desenvolvimento
Planta e
Capacidade
Instalações
Capacidade
equipamento
Planta e
Capacidade
Instalações
Capacidade
equipamento
Integração vertical Planta e
Rede de
Abastecimento
/ vendedores
equipamento
suprimentos
Planta e
Instalações
Instalações
Capacidade
equipamento
Planta e
Instalações
Instalações
Capacidade
equipamento
Planejamento e
Desenvolvimento Engenharia de
Organização e
controle da
de novos produtos produto
desenvolvimento
produção
Tecnologias de
Engenharia de
Tecnologias de
Tecnologias de
processo
produto
processo
processo

Hayes et al. (1988)

Skinner (1969)

Miltenburg (2005)

Componente / Fator
Questão

1

Q13

0,843

Q16

0,816

Q12

0,772

Q23

0,701

Q25

0,685

Q15

0,662

2

Q3

0,785

Q2

0,768

3

Q9T

0,771

Q4T

0,696

Q5T

0,611

4

Q22

0,844

Q7

0,489

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Quadro 16 - Matriz de componentes rotativa – Gestores da Indústria
Aréa de decisão de acordo com:
Hayes et al. (1988)
Planejamento de
produção / controle
de materiais
Organização /
Sistemas

Skinner (1969)

Miltenburg (2005)

Componente / Fator
Slack e Lewis (2008) Questão

1

Planejamento e
controle da produção

Planejamento e
controle da produção

Organização e
desenvolvimento

Q19

0,872

Organização e gestão

Estrutura de
organização

Organização e
desenvolvimento

Q24

0,863

Q22

0,825

Q16

0,628

Desenvolvimento de
Planejamento e
Engenharia de produto
novos produtos
controle da produção

Organização e
desenvolvimento
Organização e
desenvolvimento

2

3

Recursos humanos

Trabalho e pessoal

Recursos humanos

Instalações

Planta e equipamento

Instalações

Capacidade

Q4T

0,81

Integração vertical /
Planta e equipamento
vendedores

Abastecimento

Rede de suprimentos

Q9T

0,801

Capacidade

Instalações

Capacidade

Q3

0,776

Abastecimento

Rede de suprimentos

Q8

0,604

Abastecimento

Rede de suprimentos

Q11T

Planta e equipamento

Integração vertical /
Planta e equipamento
vendedores
Integração vertical /
Planta e equipamento
vendedores

4

0,917

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Conforme explicitado no método, inseriu-se um filtro para que valores inferiores
a 0,4 não fossem exibidos e, também, as questões que apareceram em mais de um fator
ao mesmo tempo foram excluídas. A razão para uma questão estar em dois fatores é que
a mesma está representando conceitos diferentes ao mesmo tempo e para esse ou
qualquer instrumento, isto não deve acontecer.
A análise fatorial exploratória, em ambas as amostras, obteve somente quatro
componentes, porém, de acordo com Hayes, Wheelrigth e Clark (1988), há dez áreas de
decisão da manufatura. Ou seja, o instrumento estudado não está refletindo por meio de
suas questões as dez áreas de decisão da manufatura.
O Quadro 15 e 16, referente a ambas as amostras, evidenciam-se que os fatores
englobaram diversos tópicos de maneira incompleta. Porém, diferentemente dos demais,
o fator 2 da amostra “todos respondentes” e o fator 4 da amostra “gestores da indústria”
agruparam questões de uma mesma área de decisão da manufatura, entretanto, de modo
incompleto. Os demais fatores misturaram mais de um tópico, esse fato levanta duas
hipóteses: as diferenças entre as questões não estão claras ou de que não há grandes
diferenças entre as mesmas ou de fato não pertencem ao tópico especificado.
O Quadro 17 mostra os resultados da análise de confiabilidade dos quatro
componentes resultantes utilizando o Alfa de Cronbach. Conforme observado, apenas o
componente 1 está com uma confiabilidade efetiva, entretanto, os demais fatores estão
com a confiabilidade abaixo do limite inferior de aceitabilidade (0,60~0,70).
Quadro 17 – Comparação entre os resultados da análise de regressão múltipla quanto à
confiabilidade – Alfa de Cronbach
Amostra
Todos Respondentes
Gestores da Indústria

Componente / Fator
1
2
3
4
0,879
0,457
0,502
0,431
0,829
0,522
0,206
*

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: * Contempla somente um fator, não sendo possível rodar a análise.
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A baixa confiabilidade e consequentemente baixo grau de consistência interna
nos fatores da análise fatorial exploratória corrobora com os dados obtidos no Quadro
11 onde os resultados apresentaram baixa confiabilidade também. Um instrumento não
confiável demonstra que os respondentes estão entendendo as perguntas de formas
diferentes. Devido à isso, não é possível determinar o que está sendo medido. Note
também que, independentemente do cargo ocupado ou segmento da empresa, ou seja,
ambas as amostras, os resultados exibidos no Quadro 17 não foram adequados. Na
próxima seção, será discutido os resultados deste trabalho.
5 Discussão dos Resultados
Gerar ou manter vantagens competitivas tem sido um desafio para as empresas.
Em parte, isso é causado pela dificuldade que os gestores têm em avaliar as capabilities
da manufatura. Por essa razão, é importante que haja instrumentos funcionais para
avaliação das capabilities da manufatura.
Quanto ao método de trabalho, conforme descrito na seção 3 desta pesquisa,
adotaram-se todos os procedimentos recomendados na literatura para replicação de um
instrumento. Jain, Adil e Ananthakumar (2014) afirmam que “...foi a primeira vez tal
trabalho é realizado.” (p. 2092), devido à isso, deveriam ter seguido um método de
trabalho mais rígido. Onde, a amostra do pré-teste deveria ter sido maior e analisada
estatísticamente também. Pois, com esses primeiros resultados estatísicos,
provavelmente, sinalizariam a necessidade de melhorar o instrumento quanto ao nível
de confiabilidade (Alfa de Cronbach) e quanto à análise de regressão múltipla. Assim
como, deveriam ter executado a análise fatorial exploratória para verificar se o
instrumento está resultando em 10 fatores (10 áreas de decisão da manufatura na visão
de Hayes et. al (1988)).
Ao desenvolver o instrumento, Jain, Adil, Ananthakumar (2014), deveriam ter
focado em somente uma área de decisão da manufatura, no caso, as 10 áreas de decisão
de Hayes et al. (1988). Ao adaptar para as áreas de decisão na visão Skinner (1969),
Miltenburg (2005) e Slack e Lewis (2008), as questões apenas foram agrupadas em
menos áreas de decisão da manufatura de forma subjetiva e com isto, diluindo-se
possíveis problemas estatísticos.
Os resultados obtidos nesta pesquisa evidenciam que determinadas questões do
instrumento não estão aptas para avaliação das capabilities identificadas na literatura na
manufatura. Isso se deve ao baixo desempenho na análise de confiabilidade e na análise
de regressão múltipla, onde parte dos resultados estão abaixo do limite inferior de
aceitabilidade. Quanto às questões que ficaram no limite de aceitabilidade, referente à
confiabilidade, essas devem ser melhoradas para se obter uma melhor
representatividade, ou seja, resultados distantes do limite inferior. Referente aos
resultados da análise de regressão múltipla, é necessário realizar um estudo para
verificar as causas do baixo desempenho, as possíveis causas são: as questões (variáveis
independentes) realmente não dependem do resultado do cálculo da competência da
produção (PC) (variável dependente), as variáveis do formulário 1 não caracterizam a
variável PC obtida utilizando o formulário 2 (anexo 2) como base para o cálculo da PC,
o cálculo da PC não é aplicável para essa situação, entre outras possíveis razões.
Adicionalmente, esta pesquisa executou a análise fatorial exploratória, onde ao
contrário do esperado, obteve somente 4 fatores. Todo o instrumento está embasado nas
10 áreas da manufatura elaboradas por Hayes et al. (1988), por essa razão, era esperado
que o instrumento obtivesse 10 fatores. Ao efetuar a análise de confiabilidade dos 4
fatores resultantes, os resultados não foram, em sua maioria, adequados. O resultado da
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análise fatorial exploratória corrobora para a necessidade de se melhorar as questões do
instrumento.
Porém, ao comparar esta pesquisa com a de Jain, Adil e Ananthakumar (2014),
observa-se que os resultados foram similares, ou seja, o instrumento não está pronto
para avaliação das capabitilies na indústria. Esse fato vai de encontro ao afirmado por
Jain, Adil e Ananthakumar (2014, p. 2099) onde “Os gerentes podem avaliar as
capabilities da manufatura ao longo das áreas de decisão individuais de sua empresa
operacionalizando o modelo”.
Todas as análises estatísticas desta pesquisa foram executadas em duas amostras,
“todos respondentes” e “gestores da indústria”, onde a amostra “todos respondentes”
obteve melhores resultados. É possível enumerar diversas teorias para esse fato, para
comprová-las seria necessário um estudo aprofundado, sendo elas: a amostra “todos
respondentes” obteve um resultado superior pois diluiu as respostas ruins com as
respostas melhores; os gestores não responderam com total atenção o instrumento; os
gestores estão afastados da parte operacional da empresa contribuindo para um
resultado inferior; ou que os gestores estão desatualizados e somado ao fato do
instrumento ter sido distribuído de maneira online, não foi possível retirar suas dúvidas
ao responder; entre outras possíveis causas.
O instrumento mostrou-se aplicável em outro contexto econômico e cultural,
com isso, mostra-se uma ferramenta viável para avaliação das capabilities da
manufatura. Quanto à validade, é necessário efetuar melhorias no instrumento para que
o mesmo esteja apto para ser utilizado. Esta pesquisa contribuiu com a pesquisa de Jain,
Adil, Ananthakumar (2014), pois foi evidenciado que a partir da questão 12, o
instrumento se mostra confiável. Dessa maneira, basta efetuar ajustes nas demais
questões e na categorização de todas as questões para que o instrumento represente as
10 áreas de decisão, tornando-se válido em sua totalidade. Ambas as pesquisas
contribuíram para obtenção de um instrumento para avaliação das capabilities da
manufatura, conforme explanado durante esta pesquisa, cada vez mais os gestores têm
dificuldade em identificar as mesmas e consequentemente, manter a empresa a frente
dos concorrentes. Na próxima seção serão apresentadas as conclusões deste trabalho.
6.0 Conclusão
Esta pesquisa buscou replicar um instrumento que foi desenvolvido para avaliar
as capabilities da manufatura. Esses métodos de avaliações são cada vez mais
importantes para os gestores da manufatura, visto que a competividade entre as
empresas está cada vez mais acirrada e os custos devem ser cada vez menores.
Conforme citado anteriormente, foi a primeira vez que o instrumento foi aplicado em
um país considerado emergente.
Este trabalho se limitou a replicar o instrumento e conforme exposto
anteriormente, utilizaram-se as práticas recomendadas de tradução. Consequentemente,
aplicou-se exatamente o instrumento traduzido sem efetuar qualquer incremento, apenas
melhorias pontuais nos problemas verificados durante o pré-teste. Este trabalho limitase a contribuir com pontos de melhoraria no instrumento em questão e não em
evidenciar os motivos das diferenças, uma das razões, seria a necessidade de ter acesso
a mais dados para posterior análise e comparações.
Pode-se dividir este trabalho em 5 etapas, são elas: tradução do instrumento de
Jain, Adil, Ananthakumar (2014); pré-testes; distribuição, coleta de dados e análise
estatística. Quanto à confiabilidade, encontraram-se índices de confiabilidade similares
ao trabalho base desta pesquisa, porém devem-se incrementar principalmente as
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questões de número um a onze. Quanto à análise de regressão múltipla, os resultados
encontrados foram abaixo do mínimo aceitável, evidenciando que as questões não estão
dependendo da variável PC. Adicionalmente, esta pesquisa executou a análise fatorial
exploratória, entretanto, obteve somente 4 fatores onde a maioria apresentou baixa
confiabilidade. Para ser considerado um instrumento válido para uso na indústria, os
índices de todas as análises estatísticas executadas deveriam ser adequados e não estar
abaixo do limite de aceitabilidade, além da análise fatorial exploratória encontrar a
mesma quantidade de fatores que o número de áreas de decisão da manufatura na visão
de Hayes et al. (1988).
Com esta pesquisa foi possível verificar a importância do instrumento elaborado
por Jain, Adil, Ananthakumar (2014). Conforme explicitado, cada vez mais os gestores
necessitam de ferramentas para avaliar as capabilities da manufatura. Os resultados
deste trabalho contribuíram para o aperfeiçoamento do instrumento elaborado por Jain,
Adil, Ananthakumar (2014). Isso se deve a possibilidade de ser viável considerar os
resultados obtidos nesta pesquisa como ponto de partida para incremento do
instrumento. Sendo o foco desses aperfeiçoamentos as questões que não obtiveram
índices de confiabilidade adequados. Também será possível determinar quais questões
devem ser alteradas ou remanejadas, com base na análise fatorial exploratória, para
atender as 10 áreas de decisão da manufatura na visão de Hayes et al. (1988).
Para trabalhos futuros, as questões do instrumento deverão ser revisadas a fim de
que as mesmas, realmente, retratem as dez áreas de decisão da manufatura, além de ter
como objetivo alvo, obter melhores resultados estatísticos. O estudo futuro poderá
utilizar os anexos 7 e 8 deste trabalho como ponto de partida, visto que a análise fatorial
exploratória apontou diversas questões que se misturaram em mais de um componente.
Também ajudará para evidenciar quais questões estão bem definidas e quais precisam
ser incrementadas. Sugere-se também, analisar qual o método ideal de distribuição do
instrumento, diminuição do tamanho do instrumento e novas questões utilizando o
Quadro 6, onde trabalhos similares sugerem para pesquisas futuras, questões que podem
ser incorporadas ao instrumento deste trabalho, são algumas delas: identificar fatores
específicos para cada uma das capabilities, executar uma análise de sensibilidade para
relacionar os impactos da alteração das capabilities e modificações para atender
aplicações específicas (customização do instrumento) (HUM; LEOW, 1996;
MOUSAVI et al., 2007). Adicionalmente, aplicar tanto o instrumento como o pré-teste
em uma amostra maior.
Dados os fatos expostos acima e os resultados evidenciados nesta pesquisa, o
autor deste trabalho não recomenda que o instrumento seja aplicado como método de
avaliação de capabilities no Brasil até que seja aperfeiçoado, porém é uma ferramenta
válida para ser utilizada na manufatura futuramente. Deve-se incrementar suas questões
e replicar o instrumento novamente no Brasil para atestar sua validade e eficácia.
Contudo, é interessante que este estudo seja reproduzido em outro país emergente (esta
pesquisa) ou desenvolvido (pesquisa de Jain, Adil e Ananthakumar (2014)) para nova
comparação de dados. Com esta nova pesquisa será possível analisar se o instrumento
está sujeito a particularidades específicas de cada país ou se o problema está somente
nas inconsistências em suas questões.
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Anexos
Anexo 1 – Instrumento para avaliar as capabilities da manufatura
Observação: Versão traduzida utilizando o método back translation
Fonte: Jain, Adil e Ananthakumar (2014, p. 2100 - 2103)
Capacidade
(1)

A estratégia de Capacidade (ex., quantidade e tempo que leva para adicionar
capacidades de acordo com as alterações de demanda) de sua planta é:
1

2

3

4

Capacidade não
atende a demanda
(2)

Capacidade atende a
demanda

A justificativa para decisões relacionadas à capacidade é principalmente baseada
em:
1

2

Somente ferramentas
de investimento de
capital
(3)

5

3

4

Mesma
importância

5
Vantagem
Competitiva
estratégica

O horizonte de planejamento (em quantos anos a seguir) da capacidade de
planejamento da empresa é:
5
1
2
3
4
Curto (até 1 ano)

Longo (mais que 5
anos)

Instalações
(4)

Grau de especialização do seu equipamento comparado ao padrão da indústria
(Indique a porcentagem do equipamento conforme as diferentes classificações):
____%

____%

____%

____%

____%

1

2

3

4

5

Uso Geral
(utilizado por ampla
gama de produtos)

Igual à
média da
indústria

Especializado
(customizado para
uso de uma gama
restrita de produtos)
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(5)

O quanto as modificações, melhorias ou adaptações são feitas internamente nos
equipamentos da sua organização:
____%

____%

____%

____%

____%

1

2

3

4

5

Projeto estático
(sem modificações)

Evolução de Projeto
(melhoria de
performance)

Tecnologias de Processo
(6)

Fonte de informação sobre novas tecnologias de equipamentos/processos:
1

2

3

5

4

Fonte externa
(ex.: fornecedores,
concorrente)
(7)

Fonte interna
(ex.: P&D,
empregados)

A justificativa para adoção de equipamento/tecnologias de processo é
primariamente baseada em:
1

2

Corte de custos

3

5

4

Mesma
importância

Melhoria de
capacidade

Integração vertical - fornecedores
(8)

Decisão de terceirização
principalmente:
1
Para redução de
custos

2

(produzir

internamente

3
Mesma
importância

4

ou

externamente)

5
Para ganhar vantagem
estratégica
(ex.: aumento de
capacidade)

é

36
(9)

Relacionamento com fornecedores (mostre a porcentagem sobre as diferentes
possibilidades):
____%

____%

____%

____%

____%

1

2

3

4

5

Compra no mercado
(sem retalhamento
com fornecedores)
(10)

Parceria
(compartilhamento de
responsabilidades)

Frequência de assistência aos fornecedores para cumprimento dos objetivos da
sua empresa:
1

2

3

4

Frequentemente

Nunca
(11)

5

Número médio de fornecedores (mostre o porcentual de itens em relação as
diferentes composições de fornecedores):
____%

____%

____%

____%

____%

1

2

3

4

5

Médio (10)

Muitos (>20)

Poucos (<5)

Recursos Humanos
(12)

O quanto os trabalhadores estão envolvidos com a melhoria do processo/sistema
de produção da empresa:
1

2

3

4

Muito pouco
(estabilidade dos
processos)
(13)

5
Muito alto (processos
em evolução)

Escopo do trabalho dos empregados (ex.: número de trabalhos realizados):
1
Estreito (poucos)

2

3

4

5
Amplo (muitos)
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(14)

Nível de qualificação dos trabalhadores quando comparado ao padrão da
indústria:
1

2

3

Muito pouco (sem
qualificação)

(15)

Mesmo
padrão da
indústria

Muito alto (altamente
qualificado)

Frequência de treinamentos na sua empresa quando comparado à média da
indústria:
1

2

Muito pouco

(16)

5

4

3

5

4

Muito alto

Mesmo
padrão da
indústria

A filosofia sobre como lidar com os trabalhadores na sua empresa é:
1

2

3

5

4

Comando e controle

Delegação (fonte de
aprendizado)

Qualidade
(17)

O objetivo das “medições de qualidade” na sua empresa são:
1

2

3

4

Para identificar
produtos defeituosos
(ex.: papel de
policiamento)

(18)

5
Para identificar e
eliminar fontes de
erros no processo

O objetivo geral da “função de controle e planejamento da qualidade” na sua
empresa é:
1
Principalmente para
estabelecer o nível de
aceitação de um
produto

2

3

4

5
Principalmente para
melhorar a
performance de um
produto
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Planejamento de Produção / Controle de Materiais
(19)

Envolvimento de diferentes setores da organização (ex.: marketing, compras e
produção) na preparação dos planos de produção:
1

2

3

5

4

Muito baixo (setores
são preparados para
uma única função)
(20)

Muito alto
(coordenado)

Maneira com que a incerteza quanto à previsão de demanda é gerenciada em sua
empresa:
1

2

3

Reativa (procura
formas para
adaptação da
demanda incerta)

4

Mesma
importância

5
Proativa (procura
formas para reduzir /
eliminar incertezas
de demanda)

Desenvolvimento de Novos Produtos
(21)

Grau de interação entre os diversos departamentos (ex.: marketing, produção,
projeto) no desenvolvimento de produtos:
1

2

3

4

Muito baixo
(Desenvolvimento de
processo e produto é
sequencial)
(22)

5
Muito alto
(desenvolvimento de
projetos e produtos
em conjunto)

Frequência com que são lançados/apresentados novos produtos em relação aos
concorrentes:
1
Muito baixo

2

3

4

5
Muito alto
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Medições de Performance e Sistema de Recompensa

(23)

Ênfase dada à avaliação de desempenho de sua empresa é:
1

2

Focada na
mensuração das
contribuições para
realizações
individuais

3

5

4

Mesma
ênfase

Focada na
mensuração das
contribuições em prol
de objetivos
organizacionais

Organização / Sistemas
(24)

Nível de interação entre os departamentos e a hierarquia gerencial:
1

2

3

5

4

Muito alto (Integrado)

Baixo (fragmentado)
(25)

Nível de autoridade da linha de produção em relação às equipes de apoio:
1
Baixo (coordenação
da equipe)

2

3

4

5
Alto (linha de
produção
responsável, equipe
presta suporte)
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Anexo 2 – Análise comparativa de desempenho (Benchmarking)
Observação: Versão traduzida utilizando o método back translation
Fonte: Jain, Adil e Ananthakumar (2014, p. 2104)
Considere as dimensões da capacidade de produção abaixo com seus
significados:
Dimensão
Significado
1. Custo
Produção e distribuição do produto à um baixo
custo
2. Qualidade
Produzir os produtos com alta qualidade e
padrões de performance
3. Desempenho na Entrega
Cumprir cronogramas de entregas ou promessas
 Confiabilidade da entrega
 Velocidade de entrega
4. Flexibilidade
 Mix de produto


Volume

Reagir rapidamente aos pedidos dos clientes
Reagir rapidamente às mudanças nos tipos de
produtos produzidos
Reagir rapidamente às mudanças de quantidade
para um determinado mix de produção

Para cada dimensão da capacidade de produção, classifique a importância que
está relacionada a venda de seus produtos no Formulário I e classifique a performance
do seu produto relacionada com seus principais concorrentes no Formulário II.
Formulário 1 – Importância das Prioridades Competitivas
Para cada dimensão (ex.: coluna), assinale (√) na caixa apropriada.
Dimensão
da IMPORTÂNCIA de seus principais produto(s)
Capacidade de 1. Não
2. Um pouco 3. Bem
Manufatura
importante
importante
importante
1. Custo
2. Qualidade
3. Desempenho
na Entrega
A) Confiabilida
de de entrega
B) Velocidade
de entrega
4. Flexibilidade
A) Mix
de
produtos
B) Volume de
produção
5. Capacidade
de inovação

4. Muito
5. Extremamente
importante
importante
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Formulário 2 – Performance de Prioridades Competitivas
Para cada dimensão (ex.: coluna), assinale (√) na caixa apropriada.
Dimensão
Capacidade
Manufatura

da PERFORMANCE (quando comparado com seus principais concorrentes)
de 1. Significativamente 2. Um tanto 3. Praticamente 4. Um
5. Significati
inferior
quanto
igual
tanto
vamente
inferior
quanto
superior
superior

1. Custo
2. Qualidade
3. Desempenho
na Entrega
A) Confiabilida
de de entrega
B) Velocidade
de entrega
4. Flexibilidade
A) Mix
de
produtos
B) Volume de
produção
5. Capacidade
de inovação
Custo está em escala inversa. Ex.: quanto mais alto o custo pior é a performance.
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Anexo 3 – Gráficos – Análise de Regressão Múltipla - Distribuição Normal
– Todos Respondentes
Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Hayes et al. (1988):
Gráfico 1 - Análise da Distribuição dos Resíduos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Skinner (1969):
Gráfico 2 - Análise da Distribuição dos Resíduos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)
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Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Miltenburg (2005):
Gráfico 3 - Análise da Distribuição dos Resíduos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Slack e Lewis (2008):
Gráfico 4 - Análise da Distribuição dos Resíduos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Anexo 4 – Gráficos – Análise de Regressão Múltipla - Distribuição Normal
– Gestores da Indústria
Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Hayes et al. (1988):
Gráfico 5 - Análise da Distribuição dos Resíduos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Skinner (1969):
Gráfico 6 - Análise da Distribuição dos Resíduos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Miltenburg (2005):
Gráfico 7 - Análise da Distribuição dos Resíduos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Slack e Lewis (2008):
Gráfico 8 - Análise da Distribuição dos Resíduos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Anexo 5 – Análise de Regressão Múltipla – Análise de Multicolinearidade –
Todos Respondentes
Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Hayes et al. (1988):
Quadro 18 - Análise de Multicolinearidade
Variáveis
C_H1
F_H2
PT_H3
VI_H4
HR_H5
Q_H6
PP_H7
NP_H8
PM_H9
OS_H10

VIF
1,477
1,221
1,636
1,419
2,547
2,059
2,679
2,384
2,648
2,834

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: Variável Dependente: PC.

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Skinner (1969):
Quadro 19 - Análise de Multicolinearidade
Variáveis
PE_S1
PDE_S2
LS_S3
PPC_S4
OM_S5

VIF
1,081
2,736
2,481
3,027
3,253

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: Variável Dependente: PC.
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Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Miltenburg (2005):
Quadro 20 - Análise de Multicolinearidade
Variáveis
HR_M1
OS_M2
S_M3
PPC_M4
PT_M5
F_M6

VIF
2,494
3,256
1,181
2,267
2,161
1,147

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: Variável Dependente: PC.

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Slack e Lewis (2008):
Quadro 21 - Análise de Multicolinearidade
Variáveis
C_SL1
PT_SL2
SN_SL3
OD_SL4

VIF
1,150
1,451
1,153
1,406

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: Variável Dependente: PC.
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Anexo 6 – Análise de Regressão Múltipla – Análise de Multicolinearidade –
Gestores da Indústria
Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Hayes et al. (1988):
Quadro 22 - Análise de Multicolinearidade
Variáveis
C_H1
F_H2
PT_H3
VI_H4
HR_H5
Q_H6
PP_H7
NPD_H8
PM_H9
OS_H10

VIF
1,480
1,510
2,076
1,297
2,167
2,432
2,946
2,930
2,718
4,417

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: Variável Dependente: PC.

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Skinner (1969):
Quadro 23 - Análise de Multicolinearidade
Variáveis
PE_S1
PDE_S2
LS_S3
PPC_S4
OM_S5

VIF
1,133
3,428
2,060
3,417
5,656

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: Variável Dependente: PC.
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Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Miltenburg (2005):
Quadro 24 - Análise de Multicolinearidade
Variáveis
HR_M1
OS_M2
S_M3
PPC_M4
PT_M5
F_M6

VIF
2,085
6,314
1,159
3,171
2,992
1,290

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: Variável Dependente: PC.

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Slack e Lewis (2008):
Quadro 25 - Análise de Multicolinearidade
Variáveis
C_SL1
PT_SL2
SN_SL3
OD_SL4

VIF
1,167
1,494
1,101
1,333

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
Nota: Variável Dependente: PC.
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Anexo 7 – Análise de Regressão Múltipla – Análise de Homocedasticidade
dos Resíduos – Todos respondentes
Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Hayes et al. (1988):
Gráfico 9 - Análise de Homocedasticidade dos Resíduos – Gráfico de Dispersão

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Skinner (1969):
Gráfico 10 - Análise de Homocedasticidade dos Resíduos – Gráfico de Dispersão

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Miltenburg (2005):
Gráfico 11 - Análise de Homocedasticidade dos Resíduos – Gráfico de Dispersão

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Slack e Lewis (2008):
Gráfico 12 - Análise de Homocedasticidade dos Resíduos – Gráfico de Dispersão

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Anexo 8 – Análise de Regressão Múltipla – Análise de Homocedasticidade
dos Resíduos – Gestores da indústria
Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Hayes et al. (1988):
Gráfico 13 - Análise de Homocedasticidade dos Resíduos – Gráfico de Dispersão

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Skinner (1969):
Gráfico 14 - Análise de Homocedasticidade dos Resíduos – Gráfico de Dispersão

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Miltenburg (2005):
Gráfico 15 - Análise de Homocedasticidade dos Resíduos – Gráfico de Dispersão

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Análise executada de acordo com as áreas de decisão da manufatura na visão de
Slack e Lewis (2008):
Gráfico 16 - Análise de Homocedasticidade dos Resíduos – Gráfico de Dispersão

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Anexo 9 – Resultados – Análise Fatorial Exploratória – Todos respondentes
Quadro 26 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 1

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade
de Bartlett

Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Quadro 27 – Matriz de Componente Rotativa – Rodada 1
Componente
1
2
3
4
5
6
Q16
0,802
Q13
0,781
Q12
0,713
Q25
0,681
Q15
0,659
Q14
0,633
Q23
0,62
Q24
0,554
0,503
Q6
0,438
0,408
Q22
0,747
Q21
0,495
0,683
Q19
0,4
0,634
Q8
0,513
Q9T
0,821
Q5T
0,664
Q10
0,582
Q2
0,752
Q17
0,414
0,691
Q18
0,604
Q3
0,709
Q1
0,604
Q20
0,59
Q7
0,538
Q11T
0,818
Q4T
0,441
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

0,828
1012,692
300
0,000
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Quadro 28 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 2

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade
de Bartlett

Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Quadro 29 – Matriz de Componente Rotativa – Rodada 2
Componente
1
2
3
4
5
6
Q16
0,818
Q13
0,78
Q12
0,744
Q25
0,711
Q15
0,703
Q14
0,658
0,412
Q23
0,648
Q1
0,643
Q22
0,637
Q8
0,579
Q7
0,553
Q20
0,463
0,435
Q9T
0,825
Q5T
0,676
Q10
0,567
Q2
0,755
Q18
0,659
Q3
0,838
Q11T
0,801
Q4T
0,507
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

0,798
615,193
190
0,000
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Quadro 30 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 3

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade
de Bartlett

Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Quadro 31 – Matriz de Componentes Rotativa – Rodada 3
Componente
1
2
3
4
5
Q13
0,81
Q16
0,793
Q12
0,753
Q23
0,729
Q25
0,715
Q15
0,693
Q18
0,434
Q22
0,675
Q1
0,617
Q8
0,611
Q7
0,524
Q9T
0,841
Q5T
0,613
Q10
0,495
-0,49
Q4T
0,454
Q3
0,794
Q2
0,73
Q11T
0,809
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

0,792
499,753
153
0,000
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Quadro 32 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 4

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade
de Bartlett

Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Quadro 33 – Matriz de Componente Rotativa – Rodada 4
Componente
1
2
3
4
Q13
0,85
Q16
0,789
Q12
0,78
Q23
0,751
Q15
0,677
Q25
0,674
Q3
0,791
Q2
0,668
Q1
0,534
0,423
Q8
0,629
Q22
0,605
Q7
0,495
Q18
0,411
0,48
Q11T
-0,437
0,469
Q9T
0,787
Q5T
0,611
Q4T
0,58
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

0,806
441,596
136
0,000
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Quadro 34 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 5

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Aprox. Qui-quadrado
Teste de esfericidade
df
de Bartlett
Sig.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Quadro 35 – Matriz de Componente Rotativa – Rodada 5
Componente
1
2
3
4
Q13
0,855
Q16
0,799
Q12
0,784
Q23
0,7
Q25
0,697
Q15
0,666
Q3
0,791
Q2
0,758
Q9T
0,798
Q4T
0,624
Q5T
0,585
Q22
0,747
Q8
0,417
0,629
Q7
0,553
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

0,816
357,352
91
0,000
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Quadro 36 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 6 (final)

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Aprox. Qui-quadrado
Teste de esfericidade
df
de Bartlett
Sig.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Quadro 37 – Matriz de Componente Rotativa – Rodada 6 (final)
Componente
1
2
3
4
Q13
0,843
Q16
0,816
Q12
0,772
Q23
0,701
Q25
0,685
Q15
0,662
Q3
0,785
Q2
0,768
Q9T
0,771
Q4T
0,696
Q5T
0,611
Q22
0,844
Q7
0,489
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

0,823
342,385
78
0,000
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Anexo 10 – Resultados – Análise Fatorial Exploratória – Gestores da
indústria
Quadro 38 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 1

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade
de Bartlett

Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.

0,679
708,851
300
0

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Q21
Q19
Q24
Q22
Q23
Q20
Q17
Q13
Q12
Q16
Q10
Q14
Q4T
Q9T
Q6
Q3
Q15
Q25
Q2
Q5T
Q11T
Q18
Q8
Q7
Q1

Quadro 39 - Matriz de componente rotativa – Rodada 1
Componente
1
2
3
4
5
6
7
0,884
0,833
0,694
0,685
0,581
0,545
0,536
0,511
0,508
0,468
0,777
0,771
0,739
0,647
0,427
0,578
0,788
0,745
0,43
0,401
0,846
0,471
0,596
0,462
0,511
0,481
0,819
0,53
0,631
0,882
0,409
0,5
0,834

8

0,521

0,759
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Quadro 40 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 2

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade
de Bartlett

Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Quadro 41 – Matriz de Componente Rotativa – Rodada 2
Componente
1
2
3
4
5
6
Q19
0,831
Q22
0,787
Q21
0,71
0,421
Q2
0,608
0,505
Q24
0,604
0,553
Q1
0,452
0,409
Q13
0,801
Q16
0,793
Q12
0,758
Q4T
0,833
Q9T
0,777
Q8
0,872
Q6
0,438
-0,528
Q3
0,868
Q11T
0,867
Q7
0,401
0,511
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

0,633
292,620
120
0,000
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Quadro 42 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 3

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade
de Bartlett

Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Quadro 43 – Matriz de Componente Rotativa – Rodada 3
Componente
1
2
3
4
Q24
0,859
Q19
0,821
Q16
0,735
Q22
0,719
Q13
0,719
-0,436
Q12
0,606
0,444
Q9T
0,813
Q4T
0,778
Q3
0,834
Q8
0,693
Q11T
0,628
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

0,694
159,245
55
0,000
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Quadro 44 - Teste de KMO e Bartlett – Rodada 4 (final)

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade
de Bartlett

Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Quadro 45 – Matriz de Componente Rotativa – Rodada 4 (final)
Componente
1
2
3
4
Q19
0,872
Q24
0,863
Q22
0,825
Q16
0,628
Q4T
0,81
Q9T
0,801
Q3
0,776
Q8
0,604
Q11T
0,917
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

0,695
94,390
36
0,000
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Anexo 11 – E-mail – Contato com os autores do artigo base deste trabalho
Artigo: JAIN, B.; ADIL, G. K.; ANANTHAKUMAR, U. Development of
questionnaire to assess manufacturing capability along different decision areas.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, v. 71, n. 9–12, p.
2091–2105, 2014

De: Douglas Rhoden Calderaro <douglasrhodencalderaro@outlook.com>
Enviado: sexta-feira, 30 de setembro de 2016 08:36
Para: bcjain@iitb.ac.in; adil@iitb.ac.in; usha@som.iitb.ac.in; usha@iitb.ac.in
Assunto: Re: Informations about a published article

Dear Bhurchand, Gajendra, Usha,
I would like to confirm this informations to make sure that i'm doing the same process
that you did.
Keep waiting your return.
Thanks your attention,
Regards,
Douglas Calderaro

De: Douglas Rhoden Calderaro <douglasrhodencalderaro@outlook.com>
Enviado: segunda-feira, 26 de setembro de 2016 15:09
Para: bcjain@iitb.ac.in
Assunto: Re: Informations about a published article

Dear Mr. Bhurchand,
Do you have any doubt about the e-mail?
Keep waiting your return.
Thanks your attention,
Regards,
Douglas Calderaro
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De: Douglas Rhoden Calderaro <douglasrhodencalderaro@outlook.com>
Enviado: quinta-feira, 22 de setembro de 2016 21:19:48
Para: bcjain@iitb.ac.in
Assunto: Informations about a published article

Dear Mr. Bhurchand,
My name is Douglas Calderaro and I’m student of UNISINOS University from Brazil. I’m
replicating your article “Development of questionnaire to assess manufacturing
capability along different decision areas” published in 2014 at International Journal of
Advanced Manufacturing as term paper of my production engineering undergraduate
course.
I would like to confirm some information to make sure that I’m following the same
process that you used to execute this research.
About Cronbach’ alpha (α):
About result, which you choose in SPSS. “Cronbach’s Alpha” or “Cronbach's Alpha
Based on Standardized Items”?
About Criterion validity measure multiple correlation coefficient:
Just to confirm, this criterion validity measure multiple correlation coefficient is the
multiple regression analysis, right?
About result, which you choose in SPSS. “R”, “R Square” or “Adjusted R Square”?
Just to confirm, in multiple regression analysis, to execute dependent variable, did you
do the average between questions, right? For example: Hayes – Capacity average
between questions 1 to 3. Right?
Extra question:
There are any specific reason that you didn’t do factorial analyses? Exploratory or
confirmatory?
And can you send to me the SPSS results sheet?
Thanks your attention, awaiting return.
Regards,
Douglas Calderaro
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Advanced Manufacturing Technology”
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60805
Should you have further questions regarding the journal, please feel free to email me.
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---tel (outside the US): 001-630-468-7784 | 001-630-468-7786
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