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Resumo
O mercado vitivinícola é heterogéneo, principalmente para empresas que atuem em
contexto internacional, tendo em conta que alguns mercados ainda consideram o vinho
como um produto pouco diferenciado.
Por um lado, as uvas são uma matéria-prima que exige paciência e cuidado, sendo o
seu processo vínico rigoroso e, por vezes, demorado. Assim, responder às necessidades de
um mercado dinâmico e volátil, com consumidores exigentes, como é o mercado dos bens
de consumo, é um enorme desafio.
Neste sentido, é necessário ter um processo produtivo flexível, para responder às
necessidades do mercado com celeridade e, simultaneamente, garantir uma vantagem
competitiva.
O objetivo desta investigação passa por analisar o processo de compra e as suas
implicações na cadeia de abastecimento das empresas, como um contributo para que esta se
mantenha competitiva.
É feita uma análise que visa compreender quais as variáveis determinantes para a
tomada de decisão num processo de compra. Especificamente, abordar-se-á uma
metodologia intitulada Total Cost of Ownership, que considera diferentes variáveis, quantitativas
e qualitativas, num processo de compra.
Consequentemente, procurar-se-á avaliar se um processo de compra tendo por base
essa metodologia permite trazer ganhos operacionais à organização.
Numa vertente prática aplicada em mercado de trabalho, este estudo foi aplicado na
empresa Sogrape Vinhos, S.A..
O estudo contempla uma primeira fase de entrevistas que, com o suporte na revisão
de literatura, permitiu a construção de um questionário. Posteriormente, procedeu-se a
análises estatísticas ao questionário, de forma a determinar os fatores mais importantes de
um processo de compra para a organização.
A investigação mostrou que o preço é o fator que mais significativamente tem
condicionado a compra, contudo, o tempo de espera de produção revelou-se outro parâmetro
determinante de decisão.
No final desta investigação, são elencadas algumas recomendações estratégicas para
a Sogrape Vinhos, S.A., assim como propostas de trabalho futuro.

Palavras Chave: Compras, Cadeia abastecimento, Custo, Planeamento, TCO

Abstract
The wine market is heterogeneous, especially when it comes to companies operating
in an international context, considering that in some markets buying wine is almost
considered a commodity.
On one hand, grapes are a raw material that requires patience and care, and their
vintage process is rigorous and sometimes time-consuming. Thus, responding to the needs
of a dynamic and volatile market, with demanding consumers such as fast-moving consumer
goods market, is a huge challenge.
Therefore, it is necessary to have flexible production processes, to answer market’s
demands quickly and, at the same time, to ensure a competitive advantage.
The purpose of this thesis is to analyze the purchasing process and its implications
on enterprises’ supply chains, as a contribution to keep them competitive.
An analysis is made to understand which variables are relevant for decision making
in a purchasing process. Specifically, we will approach the Total Cost of Ownership
methodology, which considers both quantitative and qualitative variables of a purchasing
process and allows the organization to take costs into account throughout their products’ life
cycle.
Consequently, it will be evaluated if a purchasing process based on that methodology
brings operational gains to the organization.
The scope of this investigation was applied in the company Sogrape Vinhos, S.A..
Firstly, the literature was combined by a bunch of interviews that supported the
construction of a questionnaire. Subsequently, several statistical analyzes were performed on
the questionnaire, to determine what are the most important factors of a purchasing process
for the organization.
The research showed that price is the factor that most significantly has conditioned
the purchase, however, the production’s lead time was another decisive parameter of
decision.
At the end of this investigation, some strategic recommendations for Sogrape
Vinhos, S.A. are presented, as well as proposals for future work.

Key-words: Purchasing, Sourcing, Procurement, Supply Chain, Total Cost of Ownership
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1. INTRODUÇÃO
“A penny saved is a penny earned.” provérbio inglês
O consumidor tornou-se extremamente exigente. Ao mesmo tempo, as cadeias de
abastecimento das organizações estão a crescer e a tornar-se cada vez mais complexas.
Existem principalmente três grandes forças que desafiam as cadeias de abastecimento
e as tornam mais difíceis de gerir: uma pressão implacável para reduzir continuamente custos;
a procura constante por novos mercados e novos canais, mais rentáveis; e o ritmo acelerado
da inovação nos produtos (O'Connor, 2004).
Estas forças afetam diretamente as estratégias de planeamento, bem como ações
táticas de procurement, e cada decisão nesta área tem impacto na rentabilidade e produtividade
da supply chain como um todo. Com operações como a produção e distribuição espalhadas
por todo o mundo, com os ciclos de vida dos produtos cada vez mais curtos e níveis de
procura cada vez mais incertos, a cadeia de abastecimento é sujeita a uma enorme
complexidade e torna-se difícil sincronizar todas as suas operações.
Assim, estes fatores obrigam as organizações a procurar a diminuição constante do
valor agregado interno, pelo que a seleção adequada de fornecedores e a sua gestão
competente tornaram-se fatores chave de sucesso de uma empresa. Como consequência, os
departamentos de compras revelaram-se uma arma poderosa para contribuir na vantagem
competitiva de uma empresa ao longo de dimensões como custo, qualidade e inovação. Cabe
aos departamentos de compras trazer a inovação para dentro da organização, na medida em
que estes são o maior ponto de contacto com o exterior.
Tal contribuição, no entanto, depende criticamente do alinhamento das estratégias e
práticas de compras com a estratégia de negócios global da empresa. De facto, só se a função
de compras suportar a posição competitiva da empresa, poderá o processo de compra
efetivamente melhorar a performance da organização (Baier, 2008).
No que toca ao setor vitivinícola, a necessidade de se ser competitivo é imperativa
graças, sobretudo, à incerteza dos mercados, à globalização e crescente aumento da
concorrência, às mais recentes alterações climáticas, pois trazem consequências profundas
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na composição dos solos e têm repercussão na capacidade produtiva das empresas, e ainda
à alteração dos gostos e perfis dos consumidores.
Num mundo onde cada vez mais a capacidade de reação de uma empresa é fator
determinante para o seu sucesso, a flexibilidade é um requisito. Não obstante, recorrendo à
macroeconomia, o modelo de equilíbrio AS-AD diz-nos que no curto prazo a curva da oferta
agregada é constante. Tal deve-se ao facto de os fatores produtivos demorarem bastante mais
tempo a ajustarem-se do que as variáveis do lado da procura (Burda & Wyploss, 2011).
Esta dissertação terá como principal objetivo analisar a importância do total cost of
ownership, isto é, uma ferramenta que procura facilitar a tomada de decisão num processo de
compra tendo por base a ponderação de várias variáveis no seu cálculo. Assim, pretende-se
estudar como o processo de compra tem implicações na flexibilização das operações e viceversa. Mais ainda, procurar-se-á evidenciar como os resultados decorrentes dessa estratégia
de compras podem trazer mais-valias organizacionais e ao capital acionista.
Desta forma, a estrutura desta investigação passará inicialmente por uma revisão de
literatura, sobre a importância das cadeias de abastecimento, a importância do processo de
compras numa organização, o conceito de total cost of ownership, porque deverão a função
compras e a cadeia de abastecimento trabalhar de forma interligada e em que medida a
empresa beneficia com isso.
Posteriormente, será elaborado um enquadramento sobre a organização em que este
estudo será aplicado. De seguida, far-se-á uma análise das variáveis e dos resultados obtidos,
procurando compreender as implicações do TCO: quais as variáveis que devem ser
consideradas numa metodologia TCO, quais as que poderão/deverão ser consideradas fora
dessa análise (como outros custos) e quais as mais-valias da utilização desta ferramenta na
performance da empresa.
Apesar da inúmera literatura presente nas últimas décadas, as pesquisas existentes
ainda não possuem bases empíricas para fornecer orientações detalhadas aos profissionais
sobre como o alinhamento entre a função compras e a estratégia da organização pode ser
alcançado, e qual o impacto que esta ligação deve ter no seu desempenho.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
O presente capítulo pretende compreender quais os conceitos subjacentes à temática
abordada nesta dissertação. Desta forma, a revisão de literatura procurará explanar,
inicialmente, o que se entende pela gestão da cadeia de abastecimento; qual o papel das
compras e os seus objetivos e responsabilidades agregados a esta.
De seguida, ir-se-á estudar quais as variáveis relevantes que o comprador – ou decisor
– deve ter em conta num processo de compra, nomeadamente, à luz de uma ferramenta de
cálculo intitulada “Total Cost of Ownership” em todas as suas componentes, e quais as vantagens
e desvantagens desta ferramenta.
Finalmente, far-se-á uma breve conclusão daquilo que as diferentes investigações
aferem, que servirá como ponto de partida para a análise metodológica e para consequente
conclusão do estudo.

2.1. Gestão da Cadeia de Abastecimento
Para o termo "gestão da cadeia de abastecimento", parece haver pouco consenso
quanto à sua definição. Kathawala e Abdou (cit in Burgess, Lawson, Cousins, Singh, &
Koroglu, 2006) concluem que o termo supply chain management foi mal definido e há um
elevado grau de variabilidade na mente das pessoas sobre o que se entende acerca deste
conceito. Mentzer et al. (2001) tentaram propor uma definição ampla, não confinada a
qualquer área específica do conhecimento e refletindo adequadamente a amplitude de
questões que geralmente são cobertas por este termo:
“Supply chain management is deﬁned as the systemic, strategic
coordination of the traditional business functions and the tactics across these
business functions within a particular company and across businesses within
the supply chain, for the purposes of improving the long-term performance of
the individual companies and the supply chain as a whole” (Mentzer et al.,
2001)
Segundo Balou (cit in McLaren, Head, & Yuan, 2002) a cadeia de abastecimento
consiste no aglomerado de atividades operacionais onde matérias-primas são transformadas
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em produto acabado para vender ao consumidor final.
A figura 1 ilustra aquilo que é tipicamente considerada uma supply chain: uma rede de
materiais, informação e serviços que visa criar elos entre as características da oferta, da
procura e da capacidade produtiva da organização. O termo cadeia de abastecimento tem
sido usado para explicar o planeamento e controlo de materiais, de fluxos de informação e
de atividades logísticas de uma empresa, não só internamente mas também entre esta e todas
as entidades com que esta se relaciona (Chen & Paulraj, 2004).

Figura 1 - Ilustração de uma cadeia de abastecimento (Chen & Paulraj, 2004).

O conceito de cadeia de abastecimento foi sofrendo alterações ao longo do tempo.
Para Carvalho et al. (2017), a cadeia de abastecimento foi durante muito tempo desenhada
para mera gestão de aprovisionamentos, cujo enfoque era a eficiência e a produtividade na
produção. Porém, graças sobretudo ao desenvolvimento da tecnologia e à possibilidade de
automatização de muitos processos, o século XXI trouxe um novo mote à cadeia de
abastecimento, onde se destaca a flexibilidade e agilidade das operações (figura 2).

Figura 2 - Evolução da classificação da cadeia de abastecimento no tempo (Carvalho et al., 2017)
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De facto, as dimensões centrais da cadeia de abastecimento, ou as suas variáveis
principais são, a saber: o tempo, o custo e a qualidade do serviço. Quer isto dizer que a gestão
da cadeia de abastecimento se faz por recurso a um instrumento de gestão (decisão sobre)
que inclui estas três dimensões e que promove raciocínios e decisões, essencialmente através
de equilíbrios e trocas (trade-offs) entre elas. Pode constatar-se na figura abaixo o trinómio da
gestão da cadeia de abastecimento (Carvalho et al., 2017).

Figura 3 - Trinómio das dimensões da Cadeia de Abastecimento.(Carvalho et al., 2017)

Assim, porque é tão relevante a definição de cadeia de abastecimento para o tema
que se pretende investigar? Qual é a ligação entre o processo e departamento de compras, e
a cadeia de abastecimento?
Historicamente, a função de compras tinha um papel passivo na organização. Com
o passar do tempo, a capacidade do departamento de compras para influenciar o
planeamento estratégico aumentou, tal que autores como Carr e Smeltzer (cit in Chen &
Paulraj, 2004) evidenciam que o processo de compra é cada vez mais visto como uma arma
estratégica para estabelecer relações com fornecedores e melhorar a posição competitiva da
empresa. No entanto, como evidenciado na figura 1, o processo de compra é reconhecido
como uma unidade fundamental da cadeia de abastecimento. Logo, existe uma relação entre
cadeia de abastecimento e processo de compra.
As conceções teóricas de compras, gestão de fornecimento ou gestão da cadeia de
abastecimento são múltiplas, complexas e diversas. De facto, conceitos como purchasing,
procurement, sourcing ou purchasing and supply management – todos eles, frequentemente utilizados
para expressar a função de compras – acabam por se tornar confusos, uma vez que diferentes
autores associam diferentes significados a cada uma das expressões.
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2.2. Compras na Gestão da Cadeia de Abastecimento
Segundo Tracey, Lim, & Vonderembse (2005), de um ponto de vista abrangente, a
função de compras fornece os "parafusos" – materiais, equipamentos e serviços externos –
sobre os quais a organização deve atuar para ir ao encontro das necessidades dos clientes.
Esta função determina quanto comprar, os fornecedores escolhidos, o nível de qualidade
entregue, o preço pago e quando e onde os produtos serão apresentados.
Para Carvalho et al. (2017), o termo compras refere-se “à obtenção de fontes externas
de todos os bens, serviços, competências e conhecimentos que são necessários para a
execução e gestão de todas as atividades primárias e de suporte da organização nas condições
mais favoráveis”.
O impacto da função de compras numa empresa, contudo, vai muito além de
"comprar coisas". Os departamentos de compras desempenham um papel fundamental na
organização, na medida em que estabelecem uma fronteira e têm a responsabilidade de
mediar a interação entre os clientes internos da empresa e os fornecedores no exterior
(Tracey et al., 2005).
Assim, esta relação de cooperação e interdependência da função de compras com
todas as outras áreas da organização tem repercussões importantes no desempenho da
empresa, nomeadamente pelo impacto que traz à capacidade geral da cadeia de
abastecimento em satisfazer os clientes. Na figura 4, pode-se constatar as competências
inerentes a um departamento de compras de uma determinada organização.

Figura 4 - As competências da função de compras (Burt, Dobler, & Starling, 2003).
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Segundo Monckza et al. (1998) o termo purchasing pode ser definido como a gestão
diária dos fluxos de informação sobre materiais. Esta definição refere-se a uma cadeia de
tarefas transacionais centradas no contrato que estabelece um acordo de fornecimento entre
duas partes e, portanto, por essa via, têm um impacto a curto prazo sobre o desempenho da
organização. Identificar fornecedores, qualificá-los se for caso disso, comprar, negociar,
contratualizar e otimizar termos e condições representam atividades de compras típicas.
De natureza muito semelhante, o termo sourcing é definido como incluindo as
principais atividades ou processos necessários para adquirir os inputs capazes de criar
produtos ou serviços. Este termo é também atribuído à formalização de especificações e
consequente análise de mercado.
Em contraste com o purchasing, onde as atividades são realizadas mais ou menos
exclusivamente pela função de compras (Kaufmann, 2002), o sourcing é definido como um
processo multifuncional que envolve membros da empresa para além daqueles que trabalham
exclusivamente no departamento de compras, nomeadamente para a definição das
especificações do bem ou serviço a comprar (Monczka et al., 1998).
Por sua vez, o termo procurement é definido como sendo ainda mais abrangente.
Procurement inclui desenvolvimento de especificações, análise de mercado dos fornecedores,
negociação, atividades de compra, administração de contratos, controlo de stocks, transporte,
entrega e distribuição (Dobler & Burt, 1996). Por conseguinte, este termo é visto como um
processo de toda a empresa onde, além da responsabilidade em assegurar o fornecimento,
envolvem ainda atividades de natureza estratégica.
A figura 5 evidencia as diferentes etapas associadas a um processo de compra e
clarifica a diferença entre os diferentes conceitos.

Figura 5 - Etapas do processo de compra (Carvalho et al., 2017).
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Conforme evidenciado na figura acima, o processo de compra envolve as seguintes
etapas: identificação da necessidade e formalização das especificações; seleção dos
fornecedores; preparação e condução das negociações, de preço, entrega e pagamento;
colocação e monitorização da encomenda; avaliação.
Este modelo de processo de compra pode auxiliar os responsáveis de compra a
estruturar os seus processos de tomada de decisão, o que se pode traduzir não só numa
redução dos custos de aquisição dos bens e serviços, mas também em menores custos
organizacionais (Carvalho et al., 2017).
Quanto maiores forem os montantes de dinheiro e investimento envolvidos, e maior
for a complexidade técnica da compra, maior será o risco subjacente, e mais pessoas e
funções parte integrante da toma de decisão. Assim, a cooperação entre os diferentes
departamentos é fundamental (Carvalho et al., 2017).
Neste sentido, surge o conceito de total cost of ownership, como ferramenta de auxílio a
que o processo de compra seja o mais rápido e assertivo possível e, consequentemente, a
função de compras traga valor acrescentado à organização.

2.3. Total Cost of Ownership
As decisões de compra envolvem escolhas entre ofertas de fornecedores alternativos,
caracterizadas por diferentes atributos, como o preço de aquisição, a qualidade do produto e
a confiabilidade de entrega do fornecedor.
Muitas vezes, estes atributos diferentes não são comparáveis, porque as suas unidades
de medida não são comensuráveis, tornando a tomada de decisão extremamente difícil para
os responsáveis de compra.
Neste sentido, o total cost of ownership envolve a quantificação monetária de atributos
não financeiros e a agregação subsequente desses atributos numa ferramenta comparativa de
diferentes alternativas de fornecimento (Morssinkhof, Wouters, & Warlop, 2011).
Para Burt et al. (2003), o total cost of onwership é uma filosofia que visa compreender
todos os custos da cadeia de abastecimento, associados à relação comercial com fornecedor,
para um bem ou serviço.
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Assim, trata-se de numa metodologia inerente ao processo de compra, que se
encontra “condensada” numa ferramenta de cálculo, com o propósito de elencar todos os
custos que a organização terá que acarretar antes, durante e depois daquela compra.
O custo de aquisição deve ser apenas um componente do custo de um determinado
material, produto ou serviço, já que demasiado ênfase no preço de compra frequentemente
origina posteriores falhas que, muitas vezes, acarretam custos significativos (Burt et al., 2003).
Deste modo, o total cost of ownership distingue o que um material “deve custar” ou
deverá custar e o que realmente custa. Por exemplo, um desvio favorável de preço (o custo
do material é inferior ao previsto), quando comparado com uma variação de quantidade
desfavorável (consumiu-se mais material do que o previsto), pode indicar que, embora o
material tenha sido menos dispendioso, era de uma qualidade inferior e, portanto, gerou
maiores consumos. Se considerarmos que o maior desperdício origina uma variação negativa
na eficiência do fator trabalho (mais trabalho foi usado para produzir o mesmo material do
que o previsto), torna-se claro que um custo de aquisição inferior pode traduzir-se em custos
de produção mais elevados (Burt et al., 2003).
De acordo Burt et al. (2003), é possível agregar todos estes custos em três
componentes: custos de aquisição, de ruptura e de posse.
O modelo deve incluir custos para além do custo de aquisição, nomeadamente: custos
de capital, custos logísticos, como transporte, armazenagem e seguro; custos de reparação e
manutenção de equipamentos; custos de alienação e ainda custos com gestão de risco (Baier,
2008).
Da mesma forma, cabe ao TCO quantificar variáveis qualitativas de análise – que
impactem a tomada de decisão – como o tempo de produção do fornecedor, o tempo médio
de pagamento ao fornecedor, a sua preocupação com sustentabilidade e responsabilidade
social, a qualidade do serviço que presta – quer pelo histórico de rejeições ocorridas quer
pelo número de datas de entrega cumpridas – e ainda a sua mentalidade inovadora.
Todos estes custos, bem como muitos outros que sejam considerados relevantes,
devem ser estimados e incluídos na análise. Assim, a metodologia TCO agrega informações
que podem potencialmente apoiar a tomada de decisão num processo de compra, tendo em
consideração não só os custos monetários antes e depois da transação comercial, mas
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particularmente os atributos que não são inicialmente expressos em unidades financeiras de
medida e são ''traduzidos'' em métricas financeiras (Morssinkhof et al., 2011).
Importa ressalvar que existem modelos de portfolio de compras com o propósito de
auxiliar os responsáveis de compra a minimizar as vulnerabilidades da organização e tirar o
máximo partido do seu poder (Carvalho et al., 2017).
Mais que isso, para um departamento de compras centralizado, que compra inúmeros
artigos de diferentes categorias de compra, a estratégia a adotar será distinta para cada
categoria, em função da importância relativa da compra e da complexidade da gestão do seu
abastecimento (figura 6):
Figura 6 - Matriz de Kraljic por Carvalho et al. (2017).

Para Carvalho et al. (2017), o modelo mais “famoso” é o de Kraljic, mencionado na
figura acima, que tipifica e classifica os produtos/serviços integrantes do portfolio de
compras da organização e, com base nessa informação, formula estratégias de compra.
Segundo Lisa Ellram (1995), contudo, a análise TCO tende a ser exaustiva para ser
concluída, pelo que geralmente não se justifica aplicá-la em artigos de baixo valor ou de baixo
impacto.
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No entanto, se a organização tiver a ferramenta totalmente automatizada para
discriminar os custos, esta técnica pode e deve ser aplicada a todas as categorias de compra,
independentemente de esses materiais representarem baixa importância relativa de compra
ou baixo risco de abastecimento.
Além disso, pode ser também uma ferramenta útil para melhoria contínua, quando
utilizada como uma técnica de análise estratégica de custos.
Desta forma, o total cost of ownership é relevante para a organização, não só para esta
reduzir o seu custo de fazer negócios, mas também para que possa ambicionar a conceção
de produtos ou serviços que ofereçam, cada vez mais, um menor custo para os seus
consumidores finais, e garantir vantagem competitiva (Ellram, 1995).
As informações financeiras são particularmente influentes na tomada de decisão, e as
variáveis subjetivas tendem a ser negligenciadas. Como resultado, a introdução desses fatores
numa análise TCO pode inadvertidamente desviar a atenção de atributos que não são
expressos financeiramente, o que retira alguma sensibilidade de análise ao responsável de
compra.
Por outro lado, quando tudo é expresso na mesma unidade de medida, a tomada de
decisão em condições de “desempate” sobre escolha da melhor alternativa de fornecimento
torna-se mais óbvia, pois ainda que dois fornecedores diferentes pratiquem o mesmo custo
de aquisição para um determinado artigo, dificilmente terão o mesmo custo TCO.
Assim, nos próximos pontos deste capítulo, iremos abordar os principais fatores do
total cost of ownership, que influenciarão a tomada de decisão num processo de compra.

2.3.1. Custos de Posse de Stock
Segundo Carvalho et al. (2017), os stocks são uma componente fulcral de qualquer
organização, não só porque imobilizam capital mas também porque implicam igualmente
outros custos.
Para os autores, o custo de posse de stock consiste no custo incorrido pela empresa
por armazenar artigos durante um período de tempo, e contempla o custo com a
armazenagem, o custo de oportunidade do capital e ainda o custo de obsolescência (Carvalho
et al., 2017).
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O custo de oportunidade do capital define-se como o custo que a empresa tem ao
investir o capital em stock, quando o poderia investir noutras aplicações financeiras1 (Carvalho
et al., 2017).
Além deste, o custo de obsolescência é uma outra variável que chega a acarretar
custos significativos, principalmente em modelos de procura não-determinísticos. Este custo
corresponde ao custo em que a empresa incorre por ficar com excedentes de stock (Carvalho
et al., 2017).
O custo de armazenagem diz respeito a custos com pessoal, instalações físicas,
equipamentos e seguros, entre outros componentes, considerando que estes são custos
variáveis. Os custos que não dependem de uma quantidade de compra e são, portanto, custos
fixos, não devem estar incluídos neste custo (Carvalho et al., 2017).
Comummente, o custo de posse de stock é expresso em função de uma percentagem
do custo dos bens, como uma representação do investimento que a empresa fez em stock.
Esta percentagem obtém-se pelo rácio entre o custo total com o armazém e o valor do stock
médio dos produtos armazenados (Carvalho et al., 2017).
Da mesma forma, para Reis (2017), o custo de armazenagem pode ser determinado
pela taxa de posse dos stocks e o valor do stock médio, sendo que a taxa de posse dos stocks
é constituída por despesas com os armazéns, juros do capital imobilizado e a desvalorização
dos stocks.
Por sua vez, os juros do capital imobilizado representam um custo de oportunidade
que advém do facto da organização ter o capital imobilizado pelos stocks, ao invés de ter
investido em aplicações alternativas (Reis, 2017).

2.3.2. Custo de Aquisição
Os custos de aquisição são os custos iniciais associados à compra de materiais,
produtos e serviços. São um custo de curto-prazo, pois representam uma saída de caixa quase
imediata – em função do tempo médio de pagamento a fornecedores.

1

Na literatura de gestão financeira, o custo de oportunidade do capital é referido como o “Custo
Médio Ponderado de Capital” ou WACC (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2008).
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Além disso, podem incluir custos como ferramentas, moldes, selos ou outros custos
que estejam subjacentes à necessidade de produção de determinado artigo (Burt et al., 2003).
O custo de aquisição de um artigo é uma variável primordial de qualquer processo
de compra. Contudo, está intrinsecamente relacionado a duas variáveis: a quantidade de
compra e a política de gestão de stocks da organização2.
Deste modo, ainda que o preço do produto seja um input dado pelo fornecedor, é
uma consequência da quantidade a comprar que, por sua vez, está também intimamente
ligada à política de gestão de stocks. (figura 7).

Figura 7 - Representação da função do custo de aquisição em função da quantidade de compra
(Carvalho et al., 2017).

Neste sentido, importa salientar que a política de gestão de stocks a escolher será
aquela que comporta um menor custo total da encomenda, composto pela soma entre os
custos de posse de stock (mencionados no ponto anterior), os custos de encomenda, e os
custos de aquisição. Por conseguinte, os custos de encomenda dizem respeito a custos
organizacionais fixos, com o lançamento e receção de cada encomenda (Carvalho et al.,
2017).

Para efeitos de investigação, abordar-se-á o modelo da quantidade económica de encomenda com
descontos de quantidade, assumindo que o custo de aquisição unitário varia negativamente à medida que
aumenta a quantidade de compra (Carvalho et al., 2017).
2
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2.3.3. Lead time
Do ponto de vista do cliente só há um tempo de espera decorrido desde o pedido
até a entrega. É evidente que o tempo de espera e/ou produção – lead time – é uma variável
competitiva crucial, na medida em que cada vez mais e mais mercados se tornam
competitivos em torno disso. No entanto, representa apenas um ponto de vista. Tão
importante quanto a visão do cliente é o ponto de vista do fornecedor, sob o qual o tempo
de espera diz respeito ao tempo que se leva para converter uma encomenda em dinheiro, ou
seja, o tempo total que o capital está cativo desde o recebimento da ordem de compra e
aquisição das matérias-primas para a produção do material, até ao recebimento do pagamento
pelo cliente (Christopher, 2005).
Vamos, então, examinar esses dois conceitos de tempo de produção:

1. Order-to-delivery cycle
Do ponto de vista do marketing o tempo necessário a partir do recebimento da
encomenda de um cliente até a entrega (por vezes referido como tempo de ciclo do pedido
(OCT)) é crítico. No ambiente just-in-time atual, curtos tempos de espera são uma importante
fonte de vantagem competitiva. Igualmente importante, no entanto, é a fiabilidade ou a
coerência deste tal lead time. Aliás, pode dizer-se que a confiabilidade do tempo de espera é
mais importante do que a duração do ciclo do pedido - pelo menos até certo ponto – pelo
que o impacto de falha numa entrega atempadamente é mais grave do que a necessidade de
fazer o pedido mais cedo, que exige apenas um planeamento antecipado da necessidade. No
entanto, precisamente porque longos prazos de entrega exigem previsões de longo prazo,
consequentemente, a pressão do cliente continuará a ser para entregas a serem feitas em
prazos cada vez mais curtos (Christopher, 2005).
Quais são os componentes de tempo de ciclo do pedido? A figura 8 destaca os
elementos principais.

Figura 8 - O ciclo de uma encomenda (Christopher, 2005).
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Cada uma das etapas supramencionadas irá consumir tempo. Graças a alguns pontos
de congestionamento ou bloqueio em particular, de processos ineficientes e flutuações no
volume de encomendas tratadas, haverá frequentemente variações consideráveis no tempo
necessário para que cada uma destas diversas atividades seja concluída. O efeito global pode
levar a uma redução substancial na fiabilidade de entrega por parte do fornecedor. A título
de exemplo, a figura abaixo evidencia o efeito cumulativo de variações num ciclo de ordem
de compra.

Figura 9 - Tempo estimado para as etapas de uma ordem de compra (Christopher, 2005).

Nas situações em que as ordens de compra não se encontram em stock no parceiro
em questão e os materiais podem ter de ser fabricados, montados ou são em parte
provenientes de outros fornecedores externos, então, este tempo de espera será cada vez
mais ampliado, com a possibilidade de ainda maiores variações no tempo total que vai desde
o pedido à entrega.

2. Cash-to-cash cycle
Uma preocupação fundamental de qualquer organização é: quanto tempo leva para
converter uma encomenda em dinheiro? Na realidade, a questão não é apenas o tempo que
leva para processar pedidos, faturar e receber o pagamento, mas também quanto tempo
decorre na sequência de operações que vai desde o fornecimento das matérias-primas até ao
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produto acabado, pois ao longo desta sequência os recursos vão sendo consumidos e capital
precisa de ser financiado.
A partir do momento em que são tomadas decisões sobre o fornecimento e aquisição
de materiais e componentes, durante o processo de fabrico e montagem até à distribuição
final, o tempo está a ser consumido. Esse tempo é representado pelo número de dias de stock
ou inventário no fornecedor, seja como matérias-primas, materiais em produção ou
mercadorias em trânsito; bem como o tempo necessário para processar reposições de
pedidos ou o tempo gasto na fabricação. O controlo do tempo total desta sequência de
operações interligadas e interdependentes é o verdadeiro âmbito da gestão logística em
função do lead-time. A figura 10 ilustra o modo em que o tempo de espera se acumula desde
o aprovisionamento ao pagamento.

Figura 10 - Gestão estratégica do lead time (Christopher, 2005).

Quanto mais longa for a sequência de operações que perfazem o processo produtivo
(pipeline), desde a aquisição das matérias-primas até à entrega do produto acabado junto do
consumidor final, menos sensível a variações e mudanças na procura será o sistema.
Contudo, é também um facto que quanto maior for este processo, menor será a “visibilidade”
da procura, de modo que se torna mais difícil tomar decisões de produção e vincular compras
em função de requisitos de mercado.
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Assim, encontra-se uma inevitável acumulação de inventários como um buffer em
cada uma das etapas ao longo da cadeia de fornecimento. Neste sentido, Martin Christopher
defende que a quantidade de stock de segurança numa sequência varia com a raiz quadrada
do comprimento da própria sequência.
A superação desses problemas e garantir resposta atempada à procura volátil exige
uma abordagem nova e fundamentalmente diferente à gestão de prazos de entrega
(Christopher, 2005).

2.3.4. Qualidade
Segundo Jacobs e Chase (2011), a gestão da qualidade total (TQM) pode ser definida
como a “gestão de toda a organização para que ela se destaque em todas as dimensões de
produtos e serviços que são importantes para o cliente”. Esta gestão de qualidade foca-se em
dois objetivos operacionais fundamentais:
1. Escolha criteriosa do produto ou serviço que se apresentará ao consumidor/cliente;
2. Garantir que os sistemas da organização podem sempre produzir este produto ou
serviço mediante o objetivo estabelecido.
Assim, estes dois objetivos só podem ser alcançados se toda a organização for
orientada em direção a eles - daí o termo gestão de qualidade total. Desta forma, no âmbito
de um processo de compra, a qualidade também acarreta custos.
Há um número alargado de definições e interpretações para o termo custo de
qualidade. De um ponto de vista, assumir que a qualidade poderá acarretar custos significa
que os custos atribuíveis à produção de qualidade refletem que o produto não é cem por
cento perfeito. Por outro lado, uma definição menos rigorosa considera que esses custos são
apenas a diferença entre o que pode ser esperado de um excelente desempenho e os custos
já atualmente existentes (Jacobs & Chase, 2011).
Quão significativo é o custo de qualidade? Estima-se que seja entre 15 e 20 por cento
de cada dólar de vendas – o custo de refazer, demolir, repetir serviços, inspeções, testes,
garantias e outros itens relacionados com a qualidade (Jacobs & Chase, 2011).
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São três os pressupostos básicos para justificar uma análise dos custos da qualidade:
(1) falhas e causas, (2) a prevenção é mais barato, e (3) o desempenho pode ser medido.
De acordo com Jacobs e Chase (2011) os custos da qualidade são geralmente
classificados em quatro tipos:
1. Custos de avaliação: são os custos da inspeção, os testes e outras tarefas com vista
a assegurar que o produto ou processo é aceitável.
2. Custos de prevenção: a soma de todos os custos para evitar defeitos, tais como os
custos para identificar a causa do defeito, para implementar ações corretivas de modo a
eliminar a causa, formar colaboradores, redesenhar o produto do sistema, e para comprar
novos equipamentos ou fazer modificações.
3. Custos de falhas internas: são os custos para os defeitos incorridos dentro do
sistema, sejam estes enviar equipamentos para a sucata, reformular ou reparar máquinas.
4. Custos de falhas externas: os custos para os defeitos que passam através do
sistema: substituições em garantia ao cliente, perda de clientes ou de boa vontade, tratamento
de reclamações e reparo do produto.

2.3.5. Custos de Transporte
A escolha sobre o meio de transporte a adotar num processo de compra é uma
decisão primordial da gestão de transportes numa Cadeia de Abastecimento, mais ainda
quando o transporte envolve movimentações internacionais dos produtos (Carvalho et al.,
2017). Segundo Reis (2017), existem quatro modos de transporte:
•

Transporte terreste (rodoviário e ferroviário): diz respeito ao transporte de
pessoas e mercadorias por terra, e inclui automóveis, camiões, autocarros, comboios
e TGV;

•

Transporte aéreo: trata-se da movimentação de pessoas e mercadorias por ar, sejam
estes aviões, helicópteros ou balões;

•

Transporte marítimo (incluindo o fluvial): forma de transportar pessoas e
mercadorias por mar e rios, em barcos e navios;
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•

Transporte de energia: corresponde ao transporte através de tubos, podendo ser
gasodutos, oleodutos ou minerodutos, dependendo se as substâncias são,
respetivamente, gasosas, líquidas ou sólidas.
De acordo com Carvalho et al. (2017), no âmbito da gestão da Cadeia de

Abastecimento, as empresas deparam-se com vários problemas de transportes, dos quais vale
a pena destacar:
•

A escolha do meio de transporte;

•

A definição da rede de transportes, nomeadamente, dos nós e rotas pelos quais os
produtos devem ser movimentados;

•

A medição da performance do sistema de transportes;

•

A opção pela exploração própria, subcontratação, ou adoção de uma solução
“híbrida”;

•

A integração dos inventários com os transportes, principalmente, na gestão do tradeoff existente entre custo de transporte (eficiência) e capacidade de resposta
(responsiveness).
A comparação entre os diferentes modos de transporte deve ser realizada em função

das características fundamentais de cada modo, que refletem o desempenho das diferentes
alternativas: preço, tempo de trânsito médio e variabilidade de trânsito, flexibilidade,
capacidade, frequência e atrasos e perdas (Carvalho et al., 2017).
Os anexos I e II evidenciam as vantagens e desvantagens de cada meio de transporte,
bem como a estrutura de custos um, que terá necessariamente impacto no TCO de um
processo de compra.
Além disso, para empresas em contexto internacional, falar em custo de transporte
implica também falar em incoterms.
“A expressão incoterms (Internacional Comercial Terms) refere-se a um conjunto de
regras oficiais da Câmara de Comércio Internacional (CCI) que visam estabelecer as
condições em que é efetuada uma transação internacional” (Carvalho et al., 2017).
Os incoterms, representados por um conjunto de três siglas, definem um conjunto de
direitos e deveres recíprocos entre exportador e importador, dentro da estrutura de um
contrato de compra e venda internacional. Esta nomenclatura revela-se crucial pois permite
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a adoção de uma linguagem universal que facilita os processos de negociação no comércio
internacional (Carvalho et al., 2017). A descrição detalhada dos incoterms em vigor encontrase no anexo III.

2.3.6. Outras variáveis
Existem ainda inúmeros outros fatores que podem influenciar o total cost of ownership.
As condições contratuais são, desde logo, um parâmetro relevante, pois o tempo de
pagamento a fornecedores influenciará o custo de oportunidade associado a cada compra.
É possível também elencar fatores subjetivos como a inovação ou sustentabilidade,
que poderão afetar a tomada de decisão de um processo de compra, tendo em conta que os
fornecedores desempenham um papel relevante no acompanhamento das tendências de
mercado (Baier, 2008).
Para além destes, as oscilações dos mercados financeiros são outra variável
influenciadora, pois afetarão o preço de compra do produto tanto mais quanto mais próxima
de uma commodity for a matéria-prima do mesmo – por exemplo, o preço de cápsulas roscadas
é influenciado pelas oscilações da cotação do alumínio em bolsa.

2.3.7. Vantagens e Desvantagens do TCO
Segundo Lisa Ellram (1995) a complexidade do TCO pode limitar a sua adoção
generalizada, bem como a falta de dados mensuráveis e de custeio prontamente disponíveis.
A inexistência de uma abordagem tipo ou padrão para análise TCO é outra barreira
importante, já que a literatura existente evidencia uma multiplicidade de modelos TCO
utilizados, porém estes que podem variar de empresa para empresa, ou até dentro de uma
mesma organização, dependendo da classe de materiais a comprar.
Assim, a aprendizagem dos utilizadores do modelo é essencial para o sucesso do
mesmo, já se afigura de difícil aplicação. Além disso, a adoção de um modelo TCO pode
exigir uma mudança cultural, longe de uma orientação do processo de compra visto de uma
ótica mais transacional, baseado quase exclusivamente no custo de aquisição, ao invés de
uma análise discriminada da totalidade dos custos.
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Um outro fator limitativo é o facto dos seus custos serem frequentemente específicos
de determinada situação. Os custos que são significativos e relevantes para a tomada de
decisões variam em função de muitos fatores – como a natureza, a magnitude e a importância
da compra (Bhutta & Huq, 2002).
Não obstante, o modelo total cost of ownership não deixa de apresentar inúmeras
vantagens documentadas na literatura e confirmadas por estudos de caso (Bhutta & Huq,
2002). Em primeiro lugar, a abordagem TCO fornece uma ferramenta de avaliação de
fornecedores consistente, ao melhorar o valor das comparações de desempenho dos
fornecedores entre si e ao longo do tempo; depois, ajuda a esclarecer e definir expectativas
de desempenho do fornecedor, apoiando a melhoria contínua e criando grandes
oportunidades.
Comparando o TCO com outras metodologias, a abordagem tradicional para a
tomada de decisão no processo de compras, que incluiria seleção e avaliação de fornecedores,
seria baseada principalmente no preço de compra e, ainda que não exclusivamente,
consideraria alguns aspetos qualitativos ponderados, nomeadamente através de pontuações
dadas para os diferentes critérios de avaliação de fornecedores.
Desta forma, embora a inclusão de parâmetros qualitativos seja preferível a uma
abordagem baseada exclusivamente no preço de compra, essa metodologia não abordaria
impactos nos custos associados aos diferentes desempenhos dos fornecedores, ignoraria os
custos internos da organização e outras externalidades (Ellram, 1995).
Neste sentido, o TCO melhora a compreensão do comprador sobre problemas de
desempenho do fornecedor e da sua estrutura de custos, fornece excelentes dados para
negociações, bem como oferece uma oportunidade para justificar preços iniciais mais
elevados com base em melhor qualidade ou custos totais mais baixos a longo prazo (Bhutta
& Huq, 2002).
Em suma, as análises de TCO diferem da maioria dos restantes modelos que
investigam o custo de realizar projetos com um fornecedor, por dois importantes
argumentos: por um lado, pelo facto de este instrumento considerar uma gama mais
abrangente de custos de aquisição; por outro lado, tem em conta custos ao longo de todo o
ciclo de vida do produto, incluindo custos que ocorrem pré e pós-compra, como testes de
mercado ou custos de alienação (Ellram, 1995).
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3. CONTEXTO

DE

INVESTIGAÇÃO:

A

SOGRAPE

VINHOS, S.A.
A “Sociedade Comercial dos Vinhos de Mesa de Portugal”, atualmente designada por
Sogrape Vinhos, S.A., foi fundada em 1942 com o objetivo de promover os vinhos
portugueses em todo o mundo, com base em vinhos de qualidade com capacidade de
promoção internacional. A visão da Sogrape, ser “a referência dos vinhos portugueses de
qualidade e dos valores tradicionais familiares, com foco no desenvolvimento de marcas
relevantes para o consumidor em mercados prioritários” (Sogrape, 2017), foi consumada
com sucesso, desde que a empresa é dona de marcas de enorme reputação e oferece um valor
acrescentado baseado na qualidade dos seus vinhos. Os valores familiares tradicionais ainda
permanecem, uma vez que a Sogrape continua a ser liderada pela família fundadora,
atualmente já na terceira geração.
A maior prova do sucesso internacional da Sogrape foi ter sido eleita em 2015 e 2016
a melhor empresa de vinhos do mundo, pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores
de Vinhos e Bebidas Espirituosas (WAWWJ). O produto mais conhecido da empresa é, sem
dúvida, o Mateus Rosé, criado em 1942, no mesmo momento da fundação da própria
empresa, sendo reconhecido como a marca mais internacional de todos os vinhos de mesa
portugueses. Apesar do sucesso do produto, a Sogrape não parou por aí e tem vindo a criar
um portefólio de vinhos de qualidade que representam as principais regiões vinícolas
portuguesas - Dão, Vinhos Verdes, Bairrada, Douro e Alentejo (figura 11).

Figura 11 - As regiões de vinho Sogrape (Alves & Ferreira, 2016).
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Em 1987, a Sogrape Vinhos entrou no setor de Vinho do Porto com a aquisição da
prestigiada AA Ferreira, S.A. com as marcas Ferreira para Vinho do Porto e Casa Ferreirinha
para os vinhos do Douro e, em 1996, adquiriu Forrester & Cª S.A., a empresa proprietária
da marca Offley. Em 2002, a Sogrape consolidou a sua posição como o maior operador
internacional no negócio do vinho com a aquisição de todos os ativos da Sandeman.
Atualmente, possui um total de 18 quintas, 15 adegas e 9 linhas de engarrafamento.
Apesar de todas as aquisições no território nacional, a Sogrape ainda olhou alémfronteiras e decidiu produzir em regiões vinícolas internacionais, tendo adquirido a argentina
Finca Flichman, em 1997, a neozelandesa Framingham, em 2007, a chilena Viña Los Boldos,
em 2008 e, mais recentemente, a espanhola Bodegas LAN, em 2012.
A Sogrape é essencialmente uma empresa detentora de marcas, tendo desenvolvido,
ao longo dos anos, as marcas que são relevantes para os consumidores. Com vista a
implementar com sucesso essas marcas, a empresa tem os seus próprios distribuidores,
dedicados à distribuição e promoção das suas marcas em mercados prioritários, tais como
Portugal, Estados Unidos da América, Angola, China, Reino Unido e Brasil, como ilustrado
na figura 12.

Figura 12 - Produção e distribuição Sogrape em todo o mundo (Alves & Ferreira, 2016).
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3.1. Marcas e Mercados Sogrape
Todas as informações sobre as famílias de produtos Sogrape (consideradas marcas
umbrella) foram retiradas do Relatório Anual de Gestão Consolidado da Sogrape S.G.P.S.,
S.A. de 2016 (Sogrape, 2017).
O Grupo Sogrape tem 25 famílias de produtos. A figura abaixo realça algumas marcas
que merecem destaque, todas estas produzidas em território nacional:

Figura 13 – Algumas marcas Sogrape produzidas em Portugal (Sogrape, 2017).

Esta grande diversidade de marcas torna único o portefólio da Sogrape e faz com
que esta seja capaz de reagir às diferentes necessidades de um mercado internacional cada
vez mais exigente e competitivo. Contudo, algumas marcas merecem especial atenção, graças
às suas rentabilidades, potencial de crescimento e posicionamento estratégico, de tal modo
que são consideradas marcas prioritárias para a empresa. Essas famílias de produtos são
Mateus, Gazela e Casa Ferreirinha na categoria de vinhos de mesa, e Sandeman na categoria
de vinhos do Porto. Juntas, representam 45% das vendas da Sogrape em valor em 2016,
como ilustrado na figura 14.

Figura 14 - Vendas Sogrape por marca, em valor (Sogrape, 2017).
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O vinho Mateus, que se apresenta como o mais icónico e mais antigo produto da
família de produtos da Sogrape, mostra ainda grande vitalidade, tendo registado um aumento
nas vendas de 10% em 2016, o que é extraordinário para uma marca de quase 75 anos de
idade.
A Casa Ferreirinha é merecedora de holofotes, registou de novo resultados muito
positivos em 2016, com um crescimento nas vendas de 18%, impulsionada pelo excelente
desempenho de vinhos de gama alta. O maior reconhecimento dado a esta marca ocorreu
em 2017, quando a revista Wine Enthusiast, uma das mais prestigiadas em avaliações de
vinho, concedeu ao Barca Velha de 2008 a pontuação máxima – 100 pontos – sendo o
primeiro vinho português não fortificado a alcançar esta pontuação.
No que toca aos mercados, a Sogrape opera em mais de 120 mercados nos cinco
continentes e, da mesma forma que acontece com produtos de marca, há alguns mercados
que foram definidos como prioritários devido ao seu potencial de crescimento e volume de
vendas.
Tais mercados prioritários são responsáveis por 56% do total das vendas em valor e
referem-se a Portugal (26%), EUA (15%), Espanha (8%) e Reino Unido (7%), como
ilustrado na figura 15.

Figura 15 - Vendas Sogrape por mercado, em valor (Sogrape, 2017).

Portugal e Espanha são considerados mercados principais para a Sogrape,
representando 34% do volume de negócios da empresa, sendo Portugal o mercado mais
importante para a empresa em termos de vendas e de produção. Nestes mercados, a
prioridade é alcançar posições de liderança. Em Portugal, registou-se em 2016 um
crescimento nas vendas de 11%, principalmente devido ao desempenho positivo das marcas
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prioritárias Casa Ferreirinha e Mateus, em que o crescimento foi superior a 15%, quando
medido em euros. Espanha, que no global é o terceiro maior mercado do Grupo, registou
um crescimento global de 9%, em euros, em comparação com 2015.
O Reino Unido e os EUA são classificados como grandes mercados para a Sogrape
devido ao seu potencial de crescimento e estabilidade macroeconómica. Além destes, a
Sogrape destaca ainda Angola e Brasil como principais oportunidades nos mercados de língua
portuguesa, dadas as suas afinidades culturais e a predominância de vinhos portugueses
vendidos nesses mercados.
Na região da Ásia-Pacífico, classificada pela Sogrape como mercados para
crescimento, por se encontrarem ainda relativamente imaturos e terem um elevado potencial
de desenvolvimento, as vendas das principais marcas, Mateus, Sandeman, Gazela e Casa
Ferreirinha cresceram cerca de 30%. Na Austrália as vendas subiram mais de 50% em grande
parte devido à subida de posição de Mateus no mercado, onde a marca já assumiu um papel
de liderança na categoria de vinho rosé. Na China, o maior mercado da Ásia e o quarto maior
mercado do mundo, as vendas da Sogrape subiram cerca de 16%.

3.2.

A Cadeia de Abastecimento do Vinho

A cadeia de abastecimento do vinho é composta por várias etapas, desde os
produtores de uva e materiais secos, passando pela adega, distribuidores, grossistas,
retalhistas, até chegar ao consumidor final, como ilustrado na figura 16.

Figura 16 – Cadeia de Abastecimento do Vinho (Alves & Ferreira, 2016).

Ao projetar a sua cadeia de abastecimento, uma empresa pode liderar o processo
produtivo por estratégias push ou pull, ou ainda uma combinação entre elas. Numa estratégia
pull, as necessidades do cliente dirigem todo o processo de produção, começando com a
encomenda do cliente e a empresa apenas produz as quantidades necessárias para satisfazer
esse pedido. Na estratégia push, a produção baseia-se no histórico de vendas de longo prazo.
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No entanto, a maioria das empresas usam uma estratégia híbrida, combinando o melhor de
ambas as estratégias. Assim, as empresas usam um sistema baseado na capacidade de
armazenar os produtos acabados nos seus centros de distribuição e esperam por encomendas
que levem os bens para perto de lojas próximas dos clientes. Outra abordagem para a
estratégia híbrida pode ser a de construir stocks de matérias-primas, em vez de produto
acabado, à espera de serem utilizadas para produção futura, que será iniciada apenas aquando
da chegada de uma encomenda.
As uvas, que são a primeira e mais fulcral matéria-prima na produção de vinho, são
colhidas apenas uma vez por ano, durante um período de tempo curto e específico, o que
significa que durante este período, os produtores de vinho devem produzir a quantidade de
vinho que será vendida ao longo de todo o ano. Desde a colheita, a qual não pode ser feita
sob encomenda, os produtores de vinho têm que manter grandes quantidades de vinho em
inventário para serem capazes de atender às necessidades dos clientes assim que uma
encomenda for despoletada, pelo que uma estratégia pull não pode considerar-se adequada
nesta situação.
Desta forma, o inventário pode ser mantido sob a forma de produto acabado ou na
forma de produto semi-acabado, sendo os processos de acabamento adiados para quando é
recebido um pedido do cliente. No entanto, a maioria dos distribuidores e retalhistas do setor
vitivinícola seguem uma estratégia pull, avançando com encomendas apenas quando o
mercado as formaliza, portanto, esta permite forçar os produtores vinícolas a seguir uma
estratégia de push-pull.
Outra particularidade da cadeia de abastecimento do vinho é a necessidade que alguns
tipos de vinho têm de envelhecimento, um processo que pode levar de um mês a várias
décadas. Este processo pode ocorrer quando os vinhos estão na forma de produtos semiacabados ou finais. Embora estes processos requeiram elevados níveis de inventário, dão ao
vinho as características de que este necessita para atingir o seu carácter, de acordo com o
enólogo.
No entanto, a fim de proporcionar vinhos de elevada qualidade, mais importante do
que esta prática é a qualidade das uvas. Obviamente, os produtores de uva são os
fornecedores mais estratégicos para as produtoras vitivinícolas e a Sogrape compra a terceiros
mais de 90% do volume total de uvas que usa para produzir o vinho. A Sogrape conta ainda
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com vinhas de auto-propriedade para vinhos premium, onde desde a produção minimiza o
uso de tecnologia e de produtos químicos, sendo a sua qualidade ainda mais dependente da
qualidade das uvas.
A indústria do vinho é fortemente regulamentada, e todo o processo de produção de
vinho é rigorosamente controlado em todas as suas fases, desde a vinha até ao consumidor
final. Para se desenvolverem, algumas uvas necessitam de características de regiões
específicas, e para que o vinho possa ganhar a denominação dessa região de origem. Estas
regiões estão geograficamente delimitadas e algumas das suas características estão
relacionadas com o tipo de solo, as variedades de uvas autorizadas e recomendadas, as
práticas culturais e enológicas, e o teor de álcool mínimo natural (Diário da República, 1985).
Além disso, as regiões estão em conformidade com as normas estabelecidas, garantindo a
qualidade dos vinhos associados a essas regiões e, para garantir o cumprimento das normas
estabelecidas, os produtores devem enviar amostras dos seus vinhos a comissões vitivinícolas
regionais (Diário da República, 1985).
As empresas exportadoras, como a Sogrape, também estão obrigadas a cumprir com
os regulamentos/legislação de cada mercado, que podem exigir rótulos personalizados
contendo informações sobre o país importador, bem como adaptado para a língua do país
de destino, aumentando a complexidade da cadeia de abastecimento (por exemplo, países
com alfabeto cirílico ou árabe).

3.3. Base de Fornecedores
A base de fornecedores com que uma empresa do setor vitivinícola se depara e com
a qual tem de trabalhar é bastante extensa. Desde logo, para o processo produtivo são
necessários inúmeros materiais, que vão desde gases enológicos, adubo para as quintas,
barricas de madeira para o envelhecimento do vinho, e até prensas e desengaçadores para
trabalhar as uvas.
Para a produção de uma garrafa de vinho são necessários vários materiais – que a
Sogrape apelida de matérias-primas secas (MPS) – tais como garrafa, rolha (de cortiça ou
vidro), rótulo, contra-rótulo, cápsula de fecho ou decorativa (no caso de possuir rolha) e
selos das regiões denominadas (figura 17).
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Figura 17 - Materiais de produção diretos utilizados na produção de uma garrafa de vinho
(Alves & Ferreira, 2016).

Depois disso é necessário guardar as garrafas e, portanto, as caixas e o
armazenamento estão também considerados na categoria de matérias-primas secas que têm
que sem contemplados.
A Sogrape trabalha com cerca de 70 fornecedores de MPS, contudo, cerca de 80%
delas são adquiridas a apenas cerca de 10% dos fornecedores, mantendo uma relação
irregular com a maior parte deles para o fornecimento de materiais específicos e ocasionais.
A Sogrape compra as diferentes matérias-primas secas a diferentes fornecedores, evitando
casos de fornecimento único, pois situações dessas aumentam o risco de não-fornecimento
se o fornecedor falha ou simplesmente se afasta do negócio. Este modus operandi permite
também à Sogrape ganhar capacidade negocial, na medida em pode a qualquer momento
mudar de fornecedor se não se encontrar satisfeita com o fornecedor atual. Contudo, muitos
fornecedores mostram-se interessados em trabalhar com a Sogrape, sendo a maior parte
deles portugueses (representam cerca de 70%) (Lima, 2017), uma vez que reconhecem na
Sogrape uma empresa líder na indústria do vinho.

29

3.4. Estratégias de Produção
A escolha da melhor estratégia de produção deve levar em consideração a procura
do consumidor, o tempo de entrega solicitado e a capacidade produtiva da empresa. Estas
três estratégias diferem na forma como abordam as necessidades do consumidor e no
montante de capital retido que assumem.

3.4.1. Estratégia Make-to-stock
Numa estratégia make-to-stock (figura 18), que pode ser também apelidada de
produção push-type, os produtos Sogrape são produzidos para stock com base no histórico de
pedidos do consumidor. A partir daí os produtos estão disponíveis em stock e prontos para
serem enviados, sendo esta estratégia a que, dentre os três modelos estratégicos de produção,
apresenta o mais curto tempo de resposta ao fornecedor. Por outro lado, é também a que
apresenta o maior volume de capital retido, devido ao facto da existência de uma grande
quantidade de produto acabado, e com limitação na flexibilidade do produto existente, pois
necessita que os produtos pré-determinados e nas quantidades necessárias estejam
disponíveis em stock para responder às solicitações do consumidor. Este modelo de
produção é frequentemente usado em SKU de grande volume, tais como os SKU
portugueses como mercado preferencial. Além disso, também se usa nos SKU compostos
de vinhos de grande valor acrescentado com vista a produzir grandes quantidades e reduzir
a necessidade de engarrafamentos mais frequentes, e a partir de aí diminuir perdas nestes
vinhos caros.

Figura 18 - Estratégia make-to-stock (Alves & Ferreira, 2016).
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3.4.2. Estratégia Assemble-to-order
Por sua vez, a estratégia assemble-to-order (figure 19) caracteriza-se por conjugar
produtos finais a partir de produtos semi-acabados standard. Os produtos semi-acabados são
produzidos seguindo uma orientação make-to-stock, uma vez que são produzidos de acordo
com o histórico de encomendas, enquanto os produtos acabados são produzidos apenas
depois de rececionada uma encomenda, segundo o modelo make-to-order.

Figura 19 - Estratégia assemble-to-order (Alves & Ferreira, 2016).

Este modelo híbrido, ilustrado na figura 20, não só permite tempos de entrega mais
curtos, como o tempo de montagem é significativamente menor que o processo de produção
desde o início, e permite maior flexibilidade, já que a etapa de inclusão dos rótulos e das
restantes matérias primas, é adiada até à chegada da encomenda, permitindo uma
customização mais tardia (apelidada também como late configuration).
Na Sogrape, os produtos semi-acabados encontram-se numa garrafeira
exclusivamente com garrafa e rolha ou cápsula. Desta forma, uma vez que a empresa exporta
para mais de 120 países, esta estratégia de produção acaba por ser a mais utilizada, pois as
garrafas podem ser armazenadas e personalizadas de acordo com as especificações
necessárias para o mercado de destino.
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Figura 20 - Transformação de produtos semi-acabados em produtos acabados através do método
assemble-to-order (Alves & Ferreira, 2016).

3.4.3. Estratégia Make-to-order
Por fim, o uso de uma estratégia make-to-order, como a figura 21 mostra, consiste num
processo inteiro de produção (engarrafamento, arrolhamento, rotulagem e embalamento)
que se inicia apenas depois de existir uma encomenda associada a esse produto. Nesta
estratégia de produção, não existem nem produto acabado nem semi-acabado armazenados
antecipadamente, mas apenas as matérias-primas secas separadamente, bem como o vinho.
Este método é o que permite maior flexibilidade para a organização, porém também
se torna na estratégia com maior lead time. É particularmente adequado para produtos com
uma procura imprevisível, pois o risco de sobreprodução ou de rutura de stock é
consideravelmente diminuído. Como se irá detalhar mais adiante, alguns produtos da
Sandeman, marca sobre a qual incidirá esta dissertação, encontram-se nesta estratégia de
produção.

Figura 21 - Estratégia make-to-order (Alves & Ferreira, 2016).
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
Neste capítulo é exposta a metodologia de investigação adotada nesta dissertação,
visto que o momento crucial de uma investigação passa pela seleção da metodologia a utilizar
(Stevens, 2012).
Assim, foi feita uma revisão de literatura, na qual foram apurados os conceitos de
cadeia de abastecimento, compras e a sua interdependência. Evidenciou-se também quais os
diversos fatores que influenciam o custo total de posse de um produto.
Neste sentido, a revisão de literatura revelou-se um suporte fundamental para elencar
todas as variáveis relevantes num processo de compra de acordo com o que a literatura
evidencia. Por outro lado, alguns componentes do custo total de posse revelaram-se de difícil
mensuração a nível empírico.
Assim, a circunstância de que nesta área de estudo as investigações académicas
frequentemente diferem de casos empíricos, posicionou o estudo sob um ponto de vista
indutivo e dedutivo, e conduziu a metodologia por diferentes abordagens em duas fases
distintas, uma qualitativa e outra quantitativa.
Na primeira fase, optou-se por um estudo exploratório, através de entrevistas a
diversos colaboradores da organização, de forma a reforçar as ideias que emergiram da
revisão da literatura e identificar novas variáveis que influenciam o total cost of ownership.
A segunda etapa, que representou uma fase quantitativa do estudo, teve por base a
recolha e utilização de dados primários. Para tal, recorreu-se ao método de inquéritos por
questionários, estruturados com perguntas fechadas.
O facto de a cada inquirido serem apresentadas as mesmas questões, torna mais fácil
a análise e o tratamento de dados. Além disso, segundo Saunders et al. (2009), a utilização
deste tipo de inquéritos tem como grande vantagem permitir uma a recolha de um elevado
volume de respostas com um baixo custo para o investigador.
Dado o propósito da investigação empírica, o inquérito é uma das técnicas de recolha
de dados mais adequada para analisar e explicar relações entre variáveis (Saunders et al.,
2009).
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Assim, para auferir o propósito deste estudo – quais são as variáveis relevantes de
um processo de compra, para a Sogrape Vinhos, S.A.? – importa salientar que o intuito
consistiu em apurar todas as variáveis que influenciam um processo de compra na Sogrape
Vinhos, S.A.; dessas, compreender quais as estatisticamente significantes; e, a partir daí,
desenvolver uma ferramenta à medida da Sogrape Vinhos, S.A., que permitisse determinar a
melhor alternativa de fornecimento.
Na figura 22 estão expostas todas as fases de investigação seguidas no estudo. A
revisão de literatura foi efetuada em simultâneo com as entrevistas, o que originou uma maisvalia na formulação do questionário. É de ressalvar também que, durante o estudo
exploratório, foi realizada uma apresentação sobre o custo total de posse, o seu propósito,
quais as mais e menos valias da ferramenta, e quais as áreas intervenientes neste processo,
pelo que todos os colaboradores que preencheram o questionário se encontravam
familiarizados com o tema.

Figura 22 - Fases de investigação (Elaboração própria).

4.1. Âmbito da Investigação
Quando presenciamos um fenómeno complexo correlacionado com a realidade,
torna-se difícil distinguir os dois estados, pelo que é vantajoso retratar um estudo de caso que
analise essas mesmas diferenças (Yin, 2009). Assim, segundo este autor (1994), encontrar
uma conclusão num caso de estudo é muito mais convincente e exato, para que a realidade
e a teoria coincidam.
Segundo Dubois e Gadde (2002), o principal objetivo de qualquer pesquisa passa por
confrontar a teoria com o mundo empírico, pois uma pesquisa padronizada seguindo uma
série de fases previamente planeadas, não potencia as vantagens de um caso de estudo.
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Assim, o âmbito da metodologia de investigação que se escolheu teve o propósito de
ir ao encontro de um caso de estudo, neste caso, da Sogrape Vinhos, S.A.. Para a definição
de uma ferramenta de cálculo do custo total de posse para a Sogrape foi, inicialmente, feita
uma análise de mercado.
Esta análise de mercado, ou benchmarking, pode ser simplesmente definida como a
medição contínua de produtos, serviços, processos e práticas face aos padrões dos melhores
concorrentes e outras empresas não concorrentes mas que são reconhecidas como líderes
(Christopher, 2005).
Os objetivos do benchmarking são: determinar quais e onde é que as melhorias são
necessárias; analisar como é que outras organizações atingem altos níveis de desempenho; e
usar essas informações para melhorar o desempenho da própria organização. Assim, a análise
de mercado não é mais do que definir medidas padrão usadas por outras organizações e
adaptá-las às necessidades da organização em causa (Christopher, 2005).
Autores como Chase e Jacobs (2011) corroboram esta visão, reforçando que as
abordagens de melhoria contínua descritas até à data são, na sua generalidade, introspetivas,
e procuram encontrar potenciais de melhoria através da análise em detalhe das práticas atuais
da própria empresa. O benchmarking, no entanto, vai muito para além da própria organização
para examinar o que os concorrentes da indústria e excelentes players fora da indústria estão
a fazer, na ótica das best practices. Este processo normalmente envolve as seguintes etapas:
•

Identificar os processos que necessitam de melhorias: identificar uma

empresa que é líder mundial num determinado processo, sendo que pode ser uma empresa
que não está sequer na mesma indústria.
•

Analisar dados: isto implica olhar para as lacunas entre o que “nossa” empresa

está a fazer e o que a empresa escolhida para se ter como exemplo está a fazer, num mesmo
processo.
Adaptando esta boa prática à dissertação em estudo, o intuito dessa análise visou
compreender quais as ferramentas disponíveis neste momento no mercado de trabalho, quais
as organizações que já trabalham sob esta metodologia e quais as variáveis que essas mesmas
organizações consideram relevantes para a tomada de decisão.
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Este benchmarking revelou-se um fator chave de sucesso na implementação da
ferramenta, pois o contacto com outras organizações foi fundamental para perceber quais as
dificuldades com que estas empresas se depararam na definição da ferramenta e de que forma
mensuraram cada uma das variáveis de cálculo, bem como quais foram as variáveis que se
revelaram estatisticamente significantes, entre outros parâmetros.
Parte dos contactos foram feitos através de uma rede de parceiros e a partilha de
informação e know-how foi feita em visitas às instalações dessas organizações. Foi possível
constatar que organizações como a Bosch já trabalham com ferramentas deste tipo3. Além
disso, há também ferramentas desta natureza que estão a ser utilizadas por outras empresas
e que inclusivamente se encontram disponíveis para utilização gratuita. Exemplos disso são
a Amazon, Healthcare Supply Chain Network, Federal Eletronics Challenge, entre outras
organizações. A Microsoft Azure oferece uma ferramenta de cálculo no próprio site e a
Phillips criou uma ferramenta de custo total de posse para os seus clientes, acerca do
consumo de lâmpadas LED (figura 23).

Figura 23 - Exemplo de uma ferramenta de cálculo do TCO.

Embora nenhuma destas empresas atue no setor vinícola foi, em todo o caso,
possível evidenciar as mais-valias da utilização de uma ferramenta de cálculo do custo total
de posse, pois permite transparecer muitos mais custos para além do custo de aquisição do
produto, e fazer um acompanhamento dos custos para a organização ao longo da sua vida
útil (ou até para lá desta, como é o caso dos custos de obsoletos). Além disso, no que diz
respeito ao horizonte temporal a considerar para o cálculo do custo total de posse, evidenciou

3

Por questões de confidencialidade, não foi possível agregar exemplos dessas ferramentas a este estudo.

36

a importância de construir uma ferramenta mediante determinado horizonte temporal que
deverá ajustar-se necessariamente à realidade de cada organização.

4.2. Amostra
Segundo Malhotra (2007), uma amostra consiste num subgrupo de elementos de uma
determinada população, selecionados para participar num estudo. De acordo com Marôco
(2003), a amostra deve ser constituída de tal forma que as conclusões obtidas a partir desta
possam ser generalizáveis para a população teórica, isto é, têm de ser representativas das
populações em estudo (Inferência Estatística).
Dada a natureza do estudo e o propósito da investigação, considerou-se que a
amostragem deveria ser reduzida aos colaboradores da Sogrape Vinhos, S.A. sendo, por isso,
uma amostragem não probabilística. Tal deve-se ao facto de, mais uma vez, se reforçar a
importância de construir uma ferramenta à medida das necessidades da organização.
Por outro lado, evidenciou-se, tanto pela experiência empírica como pela revisão de
literatura, que o processo de compra começa no despoletar de uma necessidade para a
organização e acaba no pagamento ao fornecedor pelo bem ou serviço que foi consumido
(ao longo da sua vida útil). Neste sentido, procurou-se não confinar a amostra apenas a
elementos da área de Compras, mas de todos os departamentos intervenientes na cadeia de
abastecimento, a saber: Planeamento, Compras, Qualidade, Logística e Produção. Além
disso, pela importante visão que trazem daquilo que são as necessidades dos clientes, decidiuse incluir também na amostra elementos do Marketing – tanto gestores de marca como
gestores de mercado.
Tendo em conta a relevância desta ferramenta a nível de otimização e discriminação
de custos e, também com o propósito de que a amostra fosse o mais vasta e abrangente
possível, optou-se por incluir neste estudo elementos dos departamentos de Controlo de
Gestão e Financeira.
É de notar que a ferramenta de cálculo do custo total de posse abrange praticamente
todas os departamentos da empresa – desde o Marketing na conceção do material, ao
Departamento de Embalagem na sua materialização e desenvolvimento técnico, as Compras
para análise de mercado e definição da melhor alternativa de fornecimento, ao Planeamento
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para gestão de aprovisionamento, nomeadamente, quantidades e datas de entregas, pela
Produção e Logística na execução dos planos de garrafeira bem como todas as atividades aí
associadas e, por último, a Financeira para gestão de fluxos de caixa.
Em suma, evidenciou-se a necessidade de que todos os elementos destas áreas
manifestassem a sua opinião sobre a ferramenta em causa, podendo estas ter funções a nível
operacional, tático ou estratégico não tendo sido, portanto, feita qualquer distinção
hierárquica. Por este motivo, os inquéritos foram anónimos.
A amostra selecionada teve em especial atenção o número de observações necessárias
para ser considerada uma amostra aceitável, mesmo tratando-se de uma ferramenta
desenvolvida à medida. Segundo Hair et al. (2005) deverá obter-se, no mínimo, cinco vezes
mais observações do que o número de variáveis em análise.
O questionário utilizado na investigação empírica é composto por 17
questões/variáveis, tendo sido obtidas 151 respostas, o que significa que esta amostra tem
uma dimensão considerada aceitável (aproximadamente 8 vezes o número de variáveis).
Importa salientar que esta foi a população alvo tida em conta tanto para as entrevistas
como para o preenchimento dos questionários.

4.3. Metodologia Qualitativa
Nesta secção é exposta a metodologia seguida para concretizar o estudo qualitativo,
que ocorreu através de entrevistas não-estruturadas. Dessas entrevistas, conjuntamente com
a revisão da literatura, foram apuradas todas as variáveis a ter em conta num processo de
compra, especificamente, num processo de compra baseado uma ferramenta TCO.
Para Punch (2013), a metodologia qualitativa trata-se de uma investigação empírica
onde os dados de análise não se tratam de números. Este método de investigação tem como
objetivo estudar um fenómeno e compreender experiências e comportamentos que lhe estão
associados. Desta forma, destaca tais perceções e projeta-as num meio natural, encorajando
os intervenientes a participar e acrescentar informações relevantes sob as suas perspetivas,
em vez de serem confinados exclusivamente às áreas pré-definidas pelo investigador.
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Assim, a metodologia mais adequada para um estudo que combina sistematicamente
teoria com evidência empírica é a Systematic Combining, e foi essa a metodologia adotada para
a abordagem qualitativa desta dissertação.
Systematic Combining é uma metodologia usada no âmbito das ciências sociais, que
centra o esforço da pesquisa num constante confronto entre fazer questões, gerar hipóteses
e fazer comparações (Dubois & Gadde, 2002).
Esta metodologia revê-se num processo que estuda simultaneamente a apreciação
teórica com o trabalho de campo e a análise de caso, e é por isso especialmente útil para o
desenvolvimento de novas teorias. Pode-se dividir a metodologia systematic combining em duas
fases principais: a primeira de ligação da teoria à realidade, e a segunda, a fase da direção e
redirecção. Este processo é influenciado por quatro fatores: (1) a apreciação concreta da
realidade, (2) a avaliação das diferentes teorias, (3) a evolução do caso em estudo e (4) a
análise analítica (Dubois & Gadde, 2002).

Figura 24 - Metodologia Systematic Combining (Dubois & Gadde, 2002).

A metodologia systematic combining torna-se assim um processo não linear, com o
objetivo final de estabelecer ligação entre teoria e realidade. Sublinhe-se, no entanto, que a
ligação dos processos não é evidente, visto que a correspondência entre teoria e realidade
pode seguir várias direções (Yin, 2009).
Numa primeira fase através da consulta de literatura, procuramos identificar as
variáveis relevantes de um processo de compra que permitissem, posteriormente, a criação
de uma ferramenta de cálculo total cost of ownership.
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A partir das dimensões relevantes identificadas, foi construído um questionário
inicial. Este questionário foi apresentado nas entrevistas referidas no ponto anterior, com o
objetivo de validar se, para os entrevistados, havia outras questões que considerassem
pertinentes abordar, bem como adaptar e melhorar as questões que fariam parte do
questionário, tendo em conta a realidade da Sogrape Vinhos, S.A..
Importa ressalvar que as entrevistas foram não-estruturadas e ocorreram em grupo
(por departamento) para promover o debate de ideias e a discussão de diferentes pontos de
vista.
As entrevistas não-estruturadas funcionam como conversações livres sobre o tema
fluindo de acordo com o interesse do entrevistador. Nas entrevistas em grupo os
entrevistados discutem um determinado tópico de maneira informal e são conduzidos por
um entrevistador (ou moderador). Esse moderador garante a discussão sobre os principais
aspetos do problema observando e registando opiniões e reações dos participantes (Silva &
Menezes, 2005).
O período de entrevistas alargou-se de 1 de março a 31 de maio de 2018 e, de acordo
com o cronograma apresentado abaixo:
Figura 25 - Cronograma das entrevistas (Elaboração própria).

Assim, a metodologia qualitativa aplicada na fase de entrevistas – ou dinâmicas de
grupo – levou à comparação constante entre a análise teórica com a realidade empírica, com
o intuito de descobrir novas variáveis que pudessem influenciar o propósito da investigação.
Considerou-se, assim, que seria importante esta constante direção e redireção trazida
pela metodologia de systematic combining, pois poderia traduzir-se num elemento enriquecedor
para o estudo, contribuindo para uma melhor construção do questionário final.
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É de salientar que o objetivo do systematic combining passa por conciliar esforços com
o propósito de corresponder a teoria e a realidade (Dubois & Gadde, 2002).
Para a elaboração deste estudo exploratório, procedeu-se a entrevistas aos elementos
acima identificados, dos vários departamentos da Sogrape Vinhos, S.A., o que se traduziu
numa recolha de dados bastante útil, simultaneamente com a revisão da literatura. Este
método permitiu combinar a revisão da literatura com o testemunho dos colaboradores aos
mais diferentes níveis hierárquicos, o que levou a apurar inúmeras variáveis perante o
objetivo do estudo em questão, e foi possível atingir correspondências entre as evidências
empíricas e a revisão da literatura.
Durante as nove entrevistas – Planeamento, Qualidade, Departamento de
Embalagem, Produção, Logística, Controlo de Gestão, Financeira, Departamento de
Marketing (nas suas duas vertentes: Marcas e Mercados) – surgiram variáveis que não
estavam contempladas na literatura, como por exemplo os custos de obsoletos, ou a
disponibilidade para apresentar protótipos.
A literatura tende a focar-se em torno de quatro variáveis: custo de armazenagem,
custo de transporte e custo de capital, para além do custo de aquisição ou preço. Não
obstante, os custos de obsoletos foram muito frisados pelos entrevistados, bem como o
tempo de produção, uma das variáveis mais críticas para a organização.
Desta forma, tal como referido pelos autores Dubois e Gadde (2002), os novos
termos ou ideias surgiram de forma espontânea, que corroborou a importância do momento
de direção e redirecção da investigação neste tipo de metodologia, para atingir
correspondências mais exatas. Tal só foi possível face à intervenção ativa dos entrevistados,
que acabaram por proporcionar mais e mais valiosa informação ao entrevistador,
passivamente.
A estrutura analítica é revela-se fulcral no processo da metodologia systematic combining,
sendo que existem dois tipos de estrutura possíveis de seguir: uma estrutura emergente, ou
em alternativa uma pré-estruturada. Ambas têm vantagens e desvantagens: uma estruturação
em demasia do estudo pode levar ao investigador a não prestar atenção a algumas
características do caso em estudo; por outro lado, a falta de uma pré-estrutura de recolha de
dados pode resultar numa excessiva sobrecarga de dados (Dubois & Gadde, 2002).
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No entanto, para Dubois e Gadde (2002), nenhum destes contextos se enquadra na
metodologia systematic combining, pois em alternativa às hipóteses anteriores, é sugerido seguir
uma estrutura bem definida mas em constantemente evolução. Por este motivo, seguiu-se
uma estrutura “apertada” nas entrevistas mediante a apresentação do questionário inicial,
fomentando o espírito crítico e o debate de ideias para redirecionar o questionário e fazê-lo
evoluir em torno do que acabou por ser a sua versão final.
Neste estudo a teoria apresenta inúmeros inibidores e catalisadores intrínsecos à
ferramenta de cálculo que se pretende desenvolver, principalmente pela necessidade de
ajustar a ferramenta à realidade do setor vinícola e, especificamente, à Sogrape Vinhos, S.A..
Por exemplo, a organização trabalha com incoterm DDP, o que significa que não gere
transportes e, logo aí, uma das variáveis mais relevantes propostas pela teoria não se revela
determinante a nível empírico.
Neste sentido, esta combinação sistemática entre realidade e teoria contribuiu para
entrevistas mais completas, e permitiu o desenvolvimento de um questionário adaptado à
realidade no caso em análise, isto é, da Sogrape Vinhos, S.A..
Após ter sido ministrado ao painel a versão inicial do inquérito, algumas questões
sofreram uma adaptação quer para se tornarem mais compreensíveis e explícitas para os
inquiridos quer para melhor se adequarem à realidade em estudo. Desta forma, após cada
Departamento ter feito as suas sugestões, o questionário foi revisto para a sua versão final,
que é possível consultar nos anexos IV e V. Este questionário foi o ponto de partida para a
metodologia quantitativa que se abordará no próximo ponto deste estudo.

4.4. Metodologia Quantitativa
De acordo com Punch (2013), uma metodologia quantitativa consiste numa
investigação empírica onde os dados em estudo são números.
As técnicas de investigação devem ser tidas em consideração mediante a finalidade
de cada estudo, de modo a garantir a sua adequabilidade, isto é, que revelam a informação
sem condicionantes. O tema em estudo suscita claramente a utilização de uma metodologia
de carácter quantitativo na sua análise. Tratando-se, sem dúvida, de uma metodologia de
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natureza quantitativa, a metodologia aplicada revelou-se não enquadrável em nenhum
modelo dos tradicionalmente utlizados em trabalhos académicos.
Para Malhotra (2007) o questionário trata-se de uma técnica estruturada de angariar
dados que se encontram agregados numa série de questões, escritas ou verbais, aos quais os
elementos do estudo devem responder.
Tal como referido anteriormente, o questionário foi efetuado a colaboradores da
Sogrape Vinhos, S.A.. A amostra foi composta por 151 indivíduos, que responderam às
questões apresentadas de acordo com o grau de importância que atribuíam a cada uma das
variáveis, considerando uma escala tipo Likert de 1 a 5, em que 1= nada importante e 5=
muito importante.
Após formulação do inquérito final, este foi apresentado no período de 1 a 30 de
Junho de 2018. Foi possível obter um total de 151 respostas válidas. O motivo pelo qual não
se registaram questionários inválidos, prende-se com o facto de os inquéritos terem sido
efetuados presencialmente.
No que diz respeito ao tratamento de dados, recorreu-se ao software IBM – Statistical
Package for the Social Science (SPSS 25.0). Paralelamente, para elaboração da análise descritiva,
recorreu-se também ao Microsoft Excel 2007.

4.4.1. Análise Estatística Descritiva
Para Pestana e Gageiro (2014), a estatística destina-se a descrever dados através de
métricas chamadas estatísticas, nomeadamente, a média, moda, mediana e desvio-padrão.
Para os autores, a estatística descritiva é também conhecida como estatística indutiva e
centra-se na análise de caraterísticas não uniformes dos elementos em estudo, com o intuito
de generalizar as conclusões obtidas para um domínio mais vasto.
Neste sentido, procedeu-se à análise estatística descritiva. Na tabela abaixo apresentase o número de respostas por variável:
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Tabela 1- Nº Respostas ao Inquérito por nível categórico (Elaboração própria).

1
Nada
importante
0

2

3

4

0

7

48

5
Muito
importante
96

Fornecedores nacionais

8

12

36

71

24

Sustentabilidade

0

11

52

60

28

Inovação

4

4

32

87

24

Custo de armazenagem

4

4

35

60

48

Custo de capital

0

4

31

80

36

Custos de desenvolvimento

0

0

43

76

32

Custos de ferramentas

4

7

40

76

24

Custos de obsolescência

0

8

20

79

44

Custos de transporte
Disponibilidade para
apresentar
protótipos/provas de cor
Tempo de resposta a
pedidos de orçamentação
Condições contratuais
Lead time de produção e calloffs
Lead time de
desenvolvimento
Custos de conceção

0

8

43

68

32

4

4

44

71

28

0

4

36

55

56

0

4

31

56

60

0

0

0

79

72

0

8

24

83

36

4

4

48

67

28

Preço do produto

Através das respostas ao inquérito, procurou-se analisar os valores mínimos,
máximos e médios de cada variável, bem como a mediana e desvio-padrão de cada uma, com
o intuito de apurar as variáveis que geravam mais consenso da sua importância entre os
inquiridos. Veja-se, na tabela 2, os valores apresentados para cada variável:
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Tabela 2 - Mínimo, máximo, média, mediana e desvio-padrão de cada variável do inquérito (Elaboração própria).

Variável
Preço do produto

Breve descrição da variável para a realidade da Sogrape Vinhos, S.A.
Custo de aquisição do bem/material no momento da compra.

Custo de
armazenagem

Importância da localização geográfica do parceiro. Nalgumas categorias, por
exemplo rotulagem, o custo de transporte custa mais que o próprio material
e, além disso, a aprovação de novos materiais pela Sogrape implica
aprovação em máquina, de tal forma que a localização do parceiro se torna
ainda mais relevante.
Preocupação do parceiro com um crescimento e desenvolvimento
sustentável. Por exemplo, certificação FSC nas embalagens de cartão
canelado ou tintas aquosas no caso da rotulagem.
Preocupação do parceiro em apresentar novos produtos ou novas soluções,
nomeadamente: cápsulas que permitem detetar se o produto chegou
inviolável ou não ao consumidor final, ou rotulagem que indica a
temperatura de consumo ideal do vinho através da utilização de tintas
termocromáticas.
Representa o custo do espaço físico propriamente dito e o custo do seguro
dos materiais.

Custo de capital

WACC – custo médio ponderado do capital para a organização.

Fornecedores
nacionais

Sustentabilidade

Inovação

Custos de
desenvolvimento
Custos de
ferramentas

Custos de o parceiro fazer constantes alterações no desenvolvimento.
Normalmente, existe um número de iterações por desenvolvimento sob as
quais não existem custos. Acima desse número de iterações, o parceiro deixa
de acarretar esse custo e passa a ser um encargo da Sogrape.
Custos de moldes, gravuras, fotopolímeros – dependendo da categoria de
compra.
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Mínimo Máximo Média Mediana

Desviopadrão

3

5

4,59

5

0,580

1

5

3,60

4

1,020

2

5

3,70

4

0,856

1

5

3,81

4

0,828

1

5

3,95

4

0,948

2

5

3,98

4

0,744

3

5

3,93

4

0,703

1

5

3,72

4

0,881

Corresponde ao auto de destruição do material, por este se ter tornado
obsoleto para a organização (por exemplo, excedentes de stocks da imagem
antiga de determinado produto após a sua mudança de imagem).
Custo de transporte do bem desde o ponto de origem até ao ponto de
destino. Dependendo se se trata de um material para vinho de mesa ou vinho
Custos de
do porto, o local a entregar pode diferir entre Avintes ou Santa Marinha.
transporte
Conforme referido anteriormente, a SV trabalha na maioria das situações
com incoterm DDP, pelo que este custo tem pouca expressão.
Nem todos os parceiros têm disponibilidade para apresentar amostras
físicas, principalmente em categorias de compra com muitas operações no
Disponibilidade
processo produtivo e custos de preparação de maquinaria elevados
para apresentar
(embalagens de cartão compacto). No entanto, nalguns projetos,
protótipos/provas
principalmente paras marcas representadas pela SV, a apresentação de
de cor
amostra física é exigência do Brand Owner, pelo que esta variável se torna
num ponto GO/NO GO do desenvolvimento.
Tempo que um parceiro demora a apresentar determinada proposta – depois
de informado de todas as especificações do projeto/material ou, pelo
menos, as especificações determinantes para apresentação de uma estimativa
Tempo de resposta de preços. Este tempo torna-se relevante principalmente porque alguns
a pedidos de
mercados para os quais a Sogrape exporta exigem desenvolvimento de
orçamentação
materiais específicos. Neste sentido, as artes finais do material em questão
necessitam da aprovação de um cliente (distribuidor no mercado) e a SV
precisa de avaliar quais os custos de desenvolver aquele produto específico
versus especificações de um produto neutro para vários mercados.
Condições
Prazo de pagamento a fornecedores, rappel, descontos financeiros por
contratuais
antecipação de pagamento, etc.
Tempo de espera até à primeira entrega do bem e tempo entre entregas
(comummente chamado call-off): estes tempos são muito utilizados para
Lead time de
acordos que permitem uma compra de montante mais elevado (para obter
produção e call-offs
economias de escala e descontos por quantidade) com entregas faseadas, à
medida das necessidades do cliente. Este lead time inclui, no caso das
Custos de
obsolescência
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2

5

4,05

4

0,798

2

5

3,82

4

0,825

1

5

3,76

4

0,877

2

5

4,08

4

0,845

2

5

4,14

4

0,833

4

5

4,48

4

0,501

matérias-primas secas (garrafas, rolhas, cápsulas, rotulagem e embalagem) e
para a maioria dos materiais, tempo para custo de transporte, dado que a
Sogrape Vinhos, S.A. trabalha com incoterm DDP.
Lead time de
Tempo que o parceiro demora para execução ou alteração de artes finais,
desenvolvimento
dependendo da complexidade do projeto e da categoria de compra.
Custos com parceiros no desenvolvimento de novos conceitos e projetos.
Custos de conceção Por exemplo custos com agências criativas para desenvolvimento de artes
finais.

2

5

3,97

4

0,783

1

5

3,74

4

0,885

Qual seria para si o horizonte temporal adequado para uma
análise TCO?
4; 3%

67; 44%

80; 53%

1 ano
3 anos
5 anos

Gráfico 1 - Nº de respostas ao inquérito sobre o horizonte temporal ideal do TCO (Elaboração própria).
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Como se pode verificar na tabela apresentada acima, a variável que mais contribui
para a tomada de decisão num processo de compra é o preço do produto, após ter sido
destacada pelos inquiridos com uma mediana de 5. Todas as restantes variáveis apresentam
uma mediana 4, o que significa que, pelo menos para 50% dos inquiridos, foi atribuído o
mesmo grau de importância a todas estas variáveis. Em todo o caso, destacam-se as variáveis:
lead time de produção e call-offs, custos de obsolescência, tempo de resposta a pedidos de
orçamentação e condições contratuais, cujas médias são todas superiores a 4.
Assim, é possível concluir que as variáveis supramencionadas apresentaram menor
discrepância de respostas pelos inquiridos e que a opinião dos indivíduos é confirmada pelas
respostas que estes deram ao questionário.
Além disso, 53% dos inquiridos afirma que o horizonte temporal do TCO deveria
ser de 1 ano, ao passo que 44% defende a importância de a análise ser projetada a 3 anos
(gráfico 1).
As respostas aos questionários suscitaram também o quão relevante é a colheita do
vinho, sendo que 63% das respostas alegam que o cálculo TCO deveria ser parametrizado
de diferente modo consoante se tratar de produtos com ou sem colheita (gráfico 2).
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Gráfico 2 - Nº de respostas ao inquérito sobre análise TCO com ou sem colheita (Elaboração própria).

Importa esclarecer que, no caso da categoria de compra de rotulagem, esta
informação torna-se crucial. Em vinhos de colheita, o teor alcoólico nem sempre é o mesmo
de colheita para colheita, pelo que cada nova vindima exige, por parte da Enologia, a
definição de um teor alcoólico e, só após essa indicação, poderá o Departamento de
Embalagem desenvolver a rotulagem para o produto em questão. Desta forma, uma análise
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TCO de horizonte temporal superior ao ano de vindima torna-se arriscada, pois mesmo que
o ano de colheita não se encontre discriminado no material (seja rótulo ou contra-rótulo), o
teor alcoólico é um requisito obrigatório nas informações legais pelo que tem de estar sempre
discriminado. A figura abaixo ilustra um exemplo de rotulagem com ano de colheita.

Figura 26 - Exemplo de rotulagem com ano de colheita.

Da mesma forma, foi possível auferir a opinião dos inquiridos quanto à possibilidade
de utilizar uma ferramenta una para as cinco categorias de compra de matérias-primas secas:
sejam elas garrafas, rolhas, cápsulas, embalagem e rotulagem. De acordo com 68% dos
inquiridos, a ferramenta de TCO deveria ser desenvolvida sob diferentes parâmetros em
função da categoria de compra em questão (gráfico 3).
Acha que a análise TCO deveria ser calculada de
forma diferente dependendo da categoria do
produto (garrafas, rolhas, cápsulas, embalagens e
rótulos)?
16; 11%

Acho que é irrelevante para
o cálculo da melhor
alternativa de fornecimento
32; 21%

Não

103; 68%
Sim

Gráfico 3 - Nº de respostas ao inquérito sobre análise TCO em função da categoria de compra (Elaboração
própria).
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4.4.2.

Análise Estatística Multivariada

De acordo com Pestana e Gageiro (2014), a relação entre duas variáveis é estabelecida
pela análise estatística multivariada. A análise multivariada diz respeito a todas as técnicas
estatísticas que, simultaneamente analisam várias métricas sobre indivíduos ou objetos sob
investigação (Hair et al., 2005), estabelecendo ainda que qualquer análise simultânea com
mais de duas variáveis pode ser considerada uma análise multivariada.
Importa ainda destacar a diferença entre duas análises multivariadas: a Análise
Fatorial e Análise de Componentes Principais. Estas duas técnicas pretendem estabelecer
combinações lineares de variáveis que capturem o máximo possível a variância das variáveis
observadas. Na maioria dos casos, desde que o número de variáveis seja superior a 30 ou se
as comunalidades ultrapassarem 60% para a maioria das variáveis, os resultados serão
semelhantes (Hair et al., 2005).

Análise Fatorial
Para Marôco (2003), a Análise Fatorial constituiu-se como uma técnica de análise
exploratória de dados que permite sintetizar a estrutura de um conjunto de variáveis
interrelacionadas, reduzindo-as a um só fator – o fator comum latente. Este método não se
refere exclusivamente uma técnica estatística, antes a um conjunto de técnicas relacionadas,
que possibilitam uma melhor interpretação dos dados. Para se chegar a este ponto, são
analisados os inter-relacionamentos entre as variáveis, de forma a que estas possam ser
descritas convenientemente por um grupo de categorias básicas, que de alguma forma (mais
ou menos explícita) se agregam num número menor que as variáveis originais, chamados
fatores (Malhotra, 2007).

Análise Categórica de Componentes Principais (CAPTA)
“A Análise de componentes principais é uma técnica de análise exploratória
multivariada que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas num conjunto menos
de variáveis independentes, combinações lineares das variáveis originais, designadas por
componentes principais” (Marôco, 2003). O propósito desta análise é o de encontrar uma
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forma de aglomerar a informação contida num número original de variáveis num conjunto
menor de fatores com a mínima perda de informação (Hair et al., 2005).
Segundo Malhotra (2007), a análise dos componentes principais determina o número
mínimo de fatores que será responsável por uma variância máxima nos dados para utilização
em análises multivariadas subsequentes.
Para determinar o número de fatores a extrair, pode recorrer-se a diversos
procedimentos entre os quais o Scree test. Este procedimento consiste na observação gráfica
dos valores próprios a fim de extrair um número de fatores (Malhotra, 2007).
Assim, analisa-se graficamente a dispersão do número de fatores até que a curva da
variância individual de cada fator se torne horizontal ou sofra uma queda abrupta. A partir
daí, isso indicará que muita variância foi perdida e, por isso, deve-se parar a extração de
fatores. Adicionalmente, o pesquisador pode utilizar o critério da variância acumulada para
determinar a quantidade de fatores que devem ser extraídos, sendo que Hair et al. (2005)
sugerem o patamar de 60% como sendo aceitável.
No que concerne à extração dos fatores, esta pode ser realizada recorrendo ao valor
Eigenvalue, que deverá ser superior a 1 para que se possa considerar que o fator extraído
explica uma proporção considerável da variância total das variáveis originais. Para além deste,
considera-se o valor das comunalidades, para averiguar a percentagem da variância de cada
variável explicada pelos fatores comuns extraídos, cujo valor deverá ser superior a 50%
(Marôco, 2003).
Um importante output da análise fatorial é a matriz de fatores. Esta matriz realiza-se
pelo método de rotação varimax ou rotação oblíqua. O método varimax foi o considerado
nesta investigação e consiste num método ortogonal de rotação que minimiza o número de
variáveis com valores elevados no fator, aumentando assim a capacidade de interpretação
dos fatores (Malhotra, 2007).
De modo a quantificar o grau de inter-relação entre as variáveis e a apropriação da
análise fatorial, pode recorrer-se à medida de adequação da amostragem. Um dos métodos
utilizados é o Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O objetivo é avaliar a homogeneidade
das variáveis, através da comparação das correlações simples com correlações parciais
observadas entre as variáveis (Marôco, 2003). Para Pestana e Gageiro (2014), os valores
possíveis de Kaiser são os seguintes:
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Tabela 3 - Valores de Kaiser-Meyer-Olkin (Pestana & Gageiro, 2014).
KMO Análise Fatorial
]0,9 – 1]

Muito Boa

]0,8 - 0,9]

Boa

]0,7 - 0,8]

Média

]0,6 - 0,7]

Razoável

]0,5 - 0,6]

Má

≤0,5

Inaceitável

Adicionalmente, o teste de esfericidade de Barlett é um outro procedimento estatístico
que permite verificar se existe correlação suficientemente forte para que a análise fatorial
possa ser aplicada (Pestana & Gageiro, 2014). Segundo Marôco (2003), o Teste de
Esfericidade de Bartlett deve apresentar um p-value <0.001 para que a hipótese nula seja
rejeitada, concluindo-se que as variáveis estão significativamente correlacionadas. Verifica-se
então um teste de hipóteses:
H0: a matriz de correlação é uma matriz identidade, não há correlação suficiente entre
as variáveis. A análise não é adequada;
H1: a análise é adequada, existe correlação.
Por último, a fim de se medir a consistência interna de cada uma das variáveis, foram
utilizados os valores do Alfa de Cronbach. O coeficiente Alfa de Cronbach verifica a
consistência interna de um grupo de variáveis (itens), podendo definir-se como a correlação
que se espera obter entre a escala utlizada e outras escalas hipotéticas do mesmo universo,
com igual número de itens, que meçam a mesma caraterística (Marôco, 2003). Os valores que
este coeficiente pode tomar encontram-se na tabela abaixo:
Tabela 4 - Classificação do Alpha de Cronbach (Pestana & Gageiro, 2014).
Muito Boa

alpha superior a 0,9

Boa

alpha entre 0,8 e 0,9

Razoável

alpha entre 0,7 e 0,8

Fraca

alpha entre 0,6 e 0,7

Inadmissível

alpha menor que 0,6

No que diz respeito aos resultados dos testes realizados, o valor do KMO da amostra
é de 0,706, o que significa uma adequabilidade da amostra.
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Em relação ao valor das comunalidades, apenas uma variável apresentou um
resultado inferior a 0,5. No entanto, por best pratice, cabe ao investigador decidir se essas
variáveis podem ser eliminadas ou se são importantes para o estudo e, portanto, devem
permanecer. Tratando-se do lead time de produção, uma variável que, empiricamente, se
revela crucial para a organização, e tendo em conta que o valor estava próximo de 0,5 decidiuse manter a variável no modelo para análise.
Da mesma forma, no que concerne ao teste de esfericidade de Barlett, o p-value (sig)
apresentou-se menor que o nível de significância=5%, pelo que mostrou ser estatisticamente
significante (p<0,000) e, consequentemente, rejeitamos H0 e admitimos que a análise fatorial
é adequada.
O Scree plot sugere a adoção de cinco fatores que explicam, na totalidade,
aproximadamente 72,91% da variância, sendo possível consultar a dispersão dos
componentes no gráfico no anexo VI.
No que se refere à consistência interna dos itens que compõem as dimensões, a
mesma está assegurada uma vez que o Alfa de Cronbach é superior a 0,6.
Em suma, foi possível concluir com as análises estatísticas multivariadas, não só a
qualidade dos dados da investigação, mas também a possibilidade de que estes fossem
agregados por fatores para melhor interpretação. Os outputs obtidos a partir do software SPSS
podem ser consultados nos anexos VI e VII.
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5. RESULTADOS
Após apresentação das respostas ao inquérito, importa tecer considerações sobre o
que os resultados do mesmo nos permitiram apurar.
Conforme evidenciado ao longo da investigação, cada vez mais as empresas vivem
sob uma pressão constante para aumentar resultados e adotar estratégias de redução de
custos. Assim, tais estratégias podem tomar dois rumos complementares, como a figura 27
ilustra:

Figura 27 - Estratégias para a redução de custos (Carvalho et al., 2017).

Se cruzarmos os resultados da análise estatística descritiva com a análise estatística
multivariada, concluímos que o total cost of ownership se explica em mais de 70% por 5 fatores,
que parecem ser: preço do produto, lead time de produção e call-offs, custos de obsolescência,
condições contratuais e tempo de resposta a pedidos de orçamentação.
A escolha destas variáveis corrobora o argumento de que é premente a necessidade
de otimizar custos e acelerar a capacidade de resposta ao mercado.
Neste sentido, foi possível apurar a mais-valia que a análise TCO introduziria num
processo de compra que deverá, também este, estar intrinsecamente ligado aos objetivos
organizacionais da empresa.
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Sendo a redução de custos um objetivo, o TCO permitiria, primeiramente, pagar
menos, através da agregação de encomendas, da negociação de melhores contratos com
maiores horizontes temporais e na compra de quantidades superiores – graças não só à
partilha de informação, tendo em conta que a reposição pelo fornecedor seria feita à medida
dos consumos do cliente, mas também permitiria reduzir tempos de espera e obter descontos
de quantidade. Considerando que o lead time de produção e call-offs e o preço do produto
foram variáveis identificadas pelos inquiridos como relevantes – com 4,48 e 4,59 de valores
médios, respetivamente – então estas medidas contribuiriam para a reduzir o custo TCO.
Paralelamente, permitiria reduzir custos, pela diminuição do número de parceiros e
a melhoria dos sistemas empresariais.
Por um lado, a redução do número de parceiros seria feita pela própria análise TCO,
pois de acordo com as conclusões de Lisa Ellram (1995), as análises atuais focam-se num
número reduzido de parâmetros e com um peso significativo no preço de compra. Assim, a
análise TCO, dado considerar a parametrização de mais critérios qualitativos, seria
responsável pela redução do número de parceiros e seleção dos fornecedores capazes de
satisfazer os (novos) requisitos da Sogrape.
Por outro lado, a melhoria dos sistemas empresariais – por exemplo, a adoção de
sistemas de big data para melhorar previsões de vendas ou para melhorar a visão correta de
inventários e necessidades – seria responsável por reduzir custos. Estes sistemas permitiriam
adotar sistemas de qualidade integrada com os diferentes parceiros, o que faria reduzir
drasticamente tempos para controlo de qualidade e, consequentemente, traduzir-se-ia na
redução do tempo de espera do consumidor final. Da mesma forma, melhores sistemas
empresariais permitiriam a gestão de inventários just-in-time, o que reduziria os custos de
armazenagem, capital e obsoletos – esta última identificada pelos inquiridos como relevante.
Mais do que uma análise de custo-benefício, a análise TCO torna-se útil para
mensurar o impacto de um processo de compra em custos menos objetivos, bem como serve
de base para uma análise comparativa entre diferentes parceiros, oferecendo
consequentemente diferentes alternativas de estratégia.
Em suma, estas medidas seriam fundamentais para encontrar a melhor alternativa de
fornecimento para a Sogrape Vinhos, S.A., considerando cada vez mais um processo de
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compra como uma decisão estratégica para a organização e não meramente uma troca
comercial.

5.1. Fatores importantes para um bom cálculo do TCO
Conforme supramencionado, o total cost of ownership corresponde a uma ferramenta
que permite, de forma abrangente, colocar em prática uma avaliação eficiente e comparável
de vários custos e que pode ser aplicada a qualquer área de negócio.
No entanto, para que seja possível alcançar os resultados esperados com a utilização
deste modelo, existem alguns fatores que necessitam ser tidos em consideração para que o
cálculo do TCO seja realizado adequadamente.
Assim, identificaram-se três requisitos considerados indispensáveis à implementação
do total cost of ownership:
1. Indicação clara dos objetivos: conhecer de forma muito clara quais são os
objetivos propostos para o cálculo de TCO é essencial para que os resultados, de
facto, atendam às metas pré-estabelecidas.
2. Definição dos custos relevantes: compreender e fazer o levantamento dos custos
envolvidos na compra de um material em específico. Esta informação é crucial para
um cálculo de TCO satisfatório. Os custos com pessoas, ferramentas, despesas de
operações (como as aprovações em máquina) devem ser todos discriminados,
contudo, deve fazer-se a distinção dos custos comuns e relevantes para que o negócio
corra ordeiramente, e quais os custos considerados “acessórios” ao negócio
(comummente apelidados como overheads).
3. Definição do período do cálculo: tão importante quanto os pontos acima
mencionados é a definição do horizonte temporal para o qual será feita análise TCO.
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6. CONCLUSÃO
No cerne das ideologias convencionais sobre Compras está o argumento de que a
função compras não é estrategicamente importante para a organização ganhar vantagem
competitiva no mercado. Este argumento é, no entanto, infundado, pois durante os últimos
anos, tanto no setor privado como no público, as áreas de compras têm vindo a assumir um
papel cada vez mais preponderante dentro das organizações e do tecido empresarial em geral
(Carvalho et al., 2017).
Para o acréscimo da importância do papel das compras nas organizações, contribuem
inúmeros fatores. Em primeiro lugar, a globalização do comércio vem agravar a diferença
ente custos médios de produção, principalmente quando comparados com alguns mercados
emergentes onde os custos de mão-de-obra ainda se apresentam muito baixos. Além disso,
a eliminação de algumas barreiras alfandegárias, bem como a melhoria dos sistemas de
comunicação, informação e melhores condições de transporte, levam a que as empresas
disponham de um maior leque de opções no que toca a decidir sobre a melhor alternativa de
fornecimento.
Por outro lado, o mercado encontra-se tão complexo e dinâmico que as
consequências de más decisões são cada vez mais severas, o que leva as empresas a
especializarem-se mais e emerge uma tendência crescente para recorrer ao outsourcing. Neste
sentido, os compradores são um excelente elo com o exterior, criando sinergias com os seus
parceiros, pois estes permitem estar mais perto da inovação e de iniciativas de melhoria
contínua. Isto contribui para que o papel das compras acrescente valor à organização, na
medida em que as competências e conhecimentos dos fornecedores permitirão mitigar ou
diminuir as más decisões; e quão mais próxima for a relação comercial estabelecida entre a
área de compras e os seus fornecedores, mais contribuirá para isso.
Da mesma forma, a concentração de alguns setores de atividade, criando autênticos
oligopólios – como é o caso do setor do vidro e do papel – conduz a que existam cada vez
menos fornecedores, mas de maior dimensão e maior poder negocial, o que implica que o
contributo das compras deva ser considerado uma mais-valia, mais uma vez pela relação
comercial que estabelece com os fornecedores.
Estudos recentes comprovam que a gestão estratégica das compras tem um impacto
positivo na performance financeira das empresas, pelo que se torna cada vez mais claro que
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as compras devem ser encaradas como uma atividade estratégica e parte importante das
mesmas (Carvalho et al., 2017).
Assim, é importante sublinhar que o nível de sucesso das compras e o consequente
sucesso da empresa depende do alinhamento entre as diferentes áreas funcionais.
A integração das compras com outros departamentos deve traduzir-se numa
participação ativa da função compras no debate estratégico da organização, com a finalidade
de garantir que as suas práticas e objetivos também se encontram articulados com as
prioridades estratégicas de negócio da empresa (Carvalho et al., 2017).
Vivemos num mundo volátil, complexo, incerto e ambíguo – “VUCA” (Bennett &
Lemoine, 2014). Este termo, tão comummente referenciado em contexto empresarial,
pretende evidenciar o reflexo dos mercados atuais, onde é difícil acompanhar as constantes
alterações nas preferências dos consumidores, e obrigatório lutar constantemente por obter
uma vantagem competitiva.
Foi por este motivo que, tanto a metodologia qualitativa como quantitativa,
induziram aos mesmos resultados e destacaram duas variáveis predominantes da tomada de
decisão num processo de compra: o custo de aquisição e o lead time de produção.
Neste sentido, “antecipar” decisões, ou seja, ter boas previsões, trabalhar de forma
proactiva e não reativa ao mercado, pode e deve ser a resposta.
Quantos mais atributos forem incluídos na medida global TCO, isto é, quanto maior
for a abrangência da ferramenta, mais complexa e longa será a sua análise.
Paradoxalmente, existe uma necessidade crescente de tomar decisões rápidas, pelo
que surge um trade-off entre: tomar uma decisão totalmente informada e completa ou, por
outro lado, decidir de forma célere e intuitiva.
Deste modo, o total cost of ownership consegue balancear estas duas dimensões sem que
haja grande necessidade de abdicar de qualquer um dos fatores. A metodologia TCO permite
tomar melhores decisões, e mais rápido.
Além disso, ambas as metodologias comprovaram que, frequentemente, menos é
mais. Isto é, muitas vezes a organização procura olhar demasiado ao detalhe com o intuito
de tomar a melhor decisão possível quando, na verdade, bastam quatro ou cinco variáveis
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críticas para se tomar uma boa decisão e os restantes fatores não acrescentam grande
contributo para se decidir sobre a melhor alternativa de fornecimento.
Desta forma, o total cost of ownership permite a parametrização das variáveis desejáveis
para cada organização, encurtando assim o tempo de tomar uma decisão assertiva e
garantindo, assim, que foi escolhida a melhor alternativa de fornecimento em função das tais
variáveis relevantes.
Em suma, assegurado o trabalho multidisciplinar para alcançar a melhor alternativa
de fornecimento, é possível fazer frente ao mundo VUCA adotando diferentes estratégias:

Figura 28 - Tipos de abordagens ao mundo VUCA (Bennett & Lemoine, 2014).

Por fim, importa acrescentar que, embora não seja de natureza académica, este estudo
permitiu a construção de uma ferramenta que se encontra implementada na Sogrape Vinhos,
S.A., ainda que com algumas métricas de análise em falta, dada a sua difícil determinação.
A ferramenta foi aplicada para as cinco categorias de compra de matérias-primas
secas – garrafas, rolhas, cápsulas, embalagem e rotulagem – por serem considerados produtos
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estratégicos (de acordo com a Matriz de Kraljic) e representarem tanto elevado risco de
fornecimento como elevada importância relativa das suas compras.
Assim que estiver completa a parametrização da ferramenta TCO nestas categorias
de compra, ponderar-se-á adotá-la aos restantes produtos do portfolio de compras.

6.1. Limitações e Questões de investigação futura
Como qualquer investigação, o presente estudo revela algumas limitações, que se
enumeram e para as quais se propõem eventuais questões de investigação futura.
Primeiramente, no que se refere à amostra obtida para a investigação empírica,
importa realçar que o estudo foi efetuado a vários departamentos da Sogrape Vinhos, S.A. e
foi notória, através da realização das entrevistas não-estruturadas, alguma falta de conexão
entre os mesmos, sendo pouco partilhada a visão estratégica daquilo que é um processo de
compra como um todo.
Quer isto dizer que, por este motivo, o próprio questionário poderá estar ligeiramente
enviesado por aquilo que os inquiridos entendem ser as variáveis relevantes para o seu
departamento ou para a execução das suas funções, e não as variáveis que são mais relevantes
e que servem o melhor interesse da Sogrape Vinhos, S.A..
Assim, numa investigação futura, seria interessante perceber se existem diferenças
significativas na perceção das variáveis mediante os diferentes inquiridos (através de
inquéritos não anónimos) que permitissem evidenciar padrões de respostas, agregar (em
clusters) esses diferentes perfis e tirar novas conclusões sobre a forma de parametrizar uma
ferramenta de cálculo TCO.
Não obstante, de entre os nove departamentos que responderam ao inquérito, foi
também evidente a coesão que todos apresentaram em torno de 4/5 variáveis. Esse foi, de
facto, o grande ponto de partida para questões de investigação futura.
Apesar do propósito desta investigação ter servido a construção de uma ferramenta
aplicado à Sogrape Vinhos, S.A., há ainda um conjunto de custos por mensurar.
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Deste modo, esta dificuldade em mensurar determinados parâmetros – como o lead
time de produção – levou a um estudo mais profundo da ferramenta TCO e à criação de
outras ferramentas auxiliares para fundamentar a melhor decisão de compra.
Face a esta lacuna, uma investigação futura poderia passar pelo desenvolvimento de
novas formas de mensurar algumas variáveis subjetivas, como a apresentação de protótipos
ou provas de cor. Um exemplo que já está em curso é a criação de uma análise ABC de
fornecedores, baseada na avaliação de fornecedores de histórico – que ocorre mensal,
trimestral, semestral ou anualmente, em função do grau da parceria.
Importa também ressalvar que, em todo o caso, os resultados obtidos com o
questionário para a determinação de uma ferramenta de cálculo TCO enaltecem a
importância da indicação clara dos objetivos e a definição exata de custos relevantes.
Tendo em conta que a adoção de uma ferramenta TCO afetaria a relação comercial
entre compradores e fornecedores, seria igualmente interessante desenvolver um estudo sob
a perspetiva dos fornecedores, principalmente porque a maioria das investigações que
existem na literatura sobre modelos TCO só enfatizam o ponto de vista das empresas
compradoras.
O propósito desta investigação era averiguar se a implementação de uma ferramenta
de cálculo do total cost of ownership traria mais-valias à organização e, em última instância, se
proporcionaria um maior resultado ao acionista. Neste sentido, pode dizer-se que esta última
questão de mantém para investigação futura, pois só depois de terminar a implementação da
ferramenta poderá ser feita essa análise.
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8. ANEXOS
ANEXO I – Vantagens e desvantagens de cada meio de transporte
Tabela 5 - Vantagens e desvantagens de cada modo de transporte (Reis, 2017, p. 158)

VANTAGENS

DESVANTAGENS

Transporte Rodoviário
- Grande mobilidade e flexibilidade nos
- Impacto ambiental negativo
itinerários
- Elevada sinistralidade
- Dispõe de uma rede muito ramificada
- Congestionamento das áreas urbanas
- Prático e económico para distâncias não
- Reduzida capacidade de carga (face aos
muito grandes
transportes ferroviário e marítimo)
Transporte Ferroviário
- Grande capacidade de carga
- Fraca flexibilidade – Limitações da rede
- Pequeno consumo de energia, por unidade (densidade, características e traçados)
transportada
- Custos de exploração elevados
- Fraca sinistralidade
- Necessidade de transbordos
Transporte Marítimo
- Grande capacidade de carga
- É lento, não se adequa a mercadorias
- Adequado para médias e longas distâncias perecíveis
(e curtas para cabotagem)
- Exige transbordos adequados
- Preços concorrenciais (para transporte de
mercadorias)
Transporte Aéreo
- Permite vencer longas distâncias
- Custos operacionais elevados
- Geralmente seguro
- Capacidade limitada para o transporte de
- Adequado para transportes urgentes
mercadorias
- Elevado preço das deslocações
- Localização problemática dos aeroportos
(distância das cidades)
Transporte de Energia (tubular ou dutoviário)
- Pouco poluente
- Não permite o armazenamento de energia
- Económico em relação ao transporte
- Dificuldade em alterar o percurso e a
marítimo
quantidade transportada
- Modo mais seguro de transporte de
energia por terra
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ANEXO II – Estrutura de custos de cada modo de transporte
Tabela 6 - Estrutura de custos de cada modo de transporte (Carvalho et al., 2017, p. 202)

Modo

Aéreo

Custo Fixo

Comentários

Baixo – refere-se ao uso

Alto – custos elevados

Cargas pequenas e de

das infraestruturas: taxas

em combustíveis, mão-

alto valor; situações

e aluguer de espaço

de-obra e manutenção

de emergência

Baixo – as infraestruturas
Rodoviário

Custo variável

rodoviárias são públicas,
não pertencendo ao
operador

15-25% dos custos
Médio – custo de

estão associados às

combustíveis, taxas,

operações de

manutenção

manuseamento,
recolha/entrega

Elevado – investimentos
Ferroviário em infraestruturas,

Baixo

Economias de escala

Baixo – os consumos de

Economias de escala:

combustíveis são baixos

adequado para cargas

(movimento a baixa

contentorizadas e a

velocidade)

granel;

Muito-baixo – custos de

Produtos líquidos e

mão-de-obra baixa

gasosos

equipamentos e terminais
Marítimo
ou fluvial

Condutas
(Pipeline)

Médio – associados aos
custos dos barcos e dos
terminais
Elevados –
infraestruturas,
equipamentos
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ANEXO III – Incoterms
Tabela 7 - Descrição dos Incoterms (Carvalho et al., 2017, p. 220).

Incoterm
Partida

Sigla
E

EXW

Ex Works

Transporte
principal por F
pagar

FOB
FAS
FCA
CFR

Transporte
principal
pago

CIF

Free on Board
Free Alongside Ship
Free Carrier
Cost and Freight
Cost, Insurance and
Freight
Carriage Paid To
Carriage and Insurance
Paid To
Delivered Ex Ship
Delivery Ex Quay
Delivery at Frontier
Delivery Duty Unpaid
Delivery Duty Paid

C

CPT
CIP

Chegada

DES
DEQ
D DAF
DDU
DDP

Modo
transporte
Todos
Marítimo
Outros
Marítimo

Outros

Descrição
O vendedor só tem a responsabilidade de colocar as mercadorias ao dispor
do comprador nas suas próprias instalações.
O vendedor assume a responsabilidade de entregar as mercadorias a um
transportador designado pelo comprador.

O vendedor tem a obrigação de contratar o transporte, mas sem assumir
os riscos de perda ou dano da mercadoria, nem encargos adicionais
devidos a ocorrências supervenientes ao embarque ou à expedição.

Marítimo
Outros

O vendedor tem de suportar todos os custos e riscos necessários para que
a mercadoria chegue ao lugar de destino.
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ANEXO IV – Questionário (versão inicial)
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ANEXO IV – Questionário (versão final)
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ANEXO V – Output SPSS do Resultado da Análise Descritiva
Estatísticas
V1
N Válido

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Média

4,59

3,60

3,70

3,81

3,95

3,98

3,93

3,72

4,05

3,82

3,76

4,08

4,14

4,48

3,97

3,74

Mediana

5,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

Erro Desvio

,580

1,020

,856

,828

,948

,744

,703

,881

,798

,825

,877

,845

,833

,501

,783

,885

Variância

,337

1,041

,733

,685

,898

,553

,495

,775

,637

,681

,769

,714

,694

,251

,613

,783

Mínimo

3

1

2

1

1

2

3

1

2

2

1

2

2

4

2

1

Máximo

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

693

544

558

576

597

601

593

562

612

577

568

616

625

676

600

564

Omisso

Modo

Soma

Onde:
V1 Preço do produto
V2 Fornecedores nacionais
V3 Sustentabilidade
V4 Inovação
V5 Custo de armazenagem
V6 Custo de capital
V7 Custos de desenvolvimento
V8 Custos de ferramentas
V9 Custos de obsolescência
V10 Custos de transporte

V11
V12
V13
V14
V15
V16
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Disponibilidade
para
apresentar
protótipos/provas de cor
Tempo de resposta a pedidos de
orçamentação
Condições contratuais
Lead time de produção e call-offs
Lead time de desenvolvimento
Custos de conceção

ANEXO VI – Output SPSS do Resultado dos Testes KMO e Barlett
Teste de KMO e Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste

de

esfericidade

Bartlett

de Aprox. Qui-quadrado

1365,878

gl

120

Sig.

,000

Comunalidades
Inicial

,706

Extração

V1

1,000

,522

V2

1,000

,845

V3

1,000

,838

V4

1,000

,659

V5

1,000

,489

V6

1,000

,608

V7

1,000

,788

V8

1,000

,772

V9

1,000

,865

V10

1,000

,752

V11

1,000

,894

V12

1,000

,750

V13

1,000

,801

V14

1,000

,699

V15

1,000

,616

V16

1,000

,767

Método de Extração: análise de
Componente Principal.

75

Matriz de correlações entre itens
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

,285

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

,401 -,010

,263

,121

-,042

,257

,127 -,083

,150

V1

1,000 -,187

,122

,340

,377

,259

V2

-,187 1,000

,471

,038

,091

,060 -,115

,084

,124

,295

,370

,470

,411

,217

,454

,237

,409

,163

,388

,384

,559

,375

,356

,400

,181

,378

,092

,426

,280

,329

,557

,389

,514 -,025

,380

,196

-,131

,192

,150

,116

,187

,443

,305

,352 -,032

,322

,275

,038

,304

,328

,214

,272

,443

,501

,047

,461

,402

,087

,338

,169

,274

,357

,721

,387

,379

,404

,189

,325

,251

,287

,483

,249

,500

,397

,173

,544

,363

,337

,418

,055

,018

,508

,109

,270

,301

,171

,272

,097

,764

,336

,158

,373

,422

,447

,139

,573

,743

,325

,414

,407

,457

,479

,333

,412

,372

,347
,413

V3

,122

,471 1,000

V4

,340

,038

,409 1,000

V5

,377

,091

,163

,329 1,000

V6

,259

,060

,388

,557

,443 1,000

V7

,285 -,115

,384

,389

,305

,443 1,000

V8

,401

,084

,559

,514

,352

,501

,721 1,000

V9

-,010

,124

,375

-,025 -,032

,047

,387

,249 1,000

V10

,263

,295

,356

,380

,322

,461

,379

,500

,055 1,000

V11

,121

,370

,400

,196

,275

,402

,404

,397

,018

,272 1,000

V12 -,042

,470

,181

-,131

,038

,087

,189

,173

,508

,097

,422 1,000

V13

,257

,411

,378

,192

,304

,338

,325

,544

,109

,764

,447

,325 1,000

V14

,127

,217

,092

,150

,328

,169

,251

,363

,270

,336

,139

,414

,479 1,000

V15 -,083

,454

,426

,116

,214

,274

,287

,337

,301

,158

,573

,407

,333

,372 1,000

V16

,237

,280

,187

,272

,357

,483

,418

,171

,373

,743

,457

,412

,347

,150

76

,413 1,000

Variância total explicada
Autovalores iniciais
% de

Somas de extração de

Somas de rotação de

carregamentos ao quadrado

carregamentos ao quadrado

%

% de

%

% de

%

Componente Total variância cumulativa Total variância cumulativa Total variância cumulativa
1

5,606

35,036

35,036 5,606

35,036

35,036 3,220

20,122

20,122

2

2,301

14,382

49,418 2,301

14,382

49,418 2,591

16,194

36,316

3

1,368

8,550

57,968 1,368

8,550

57,968 2,345

14,653

50,969

4

1,240

7,751

65,720 1,240

7,751

65,720 1,800

11,248

62,217

5

1,151

7,191

72,911 1,151

7,191

72,911 1,711

10,694

72,911

6

,862

5,385

78,296

7

,719

4,494

82,790

8

,582

3,637

86,427

9

,539

3,371

89,799

10

,426

2,665

92,464

11

,337

2,108

94,572

12

,288

1,797

96,369

13

,203

1,266

97,635

14

,166

1,039

98,674

15

,121

,759

99,433

16

,091

,567

100,000

Método de Extração: análise de Componente Principal.
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Matriz de componentea
Componente
1

2

3

4

5

V8

,789

V13

,730

V16

,696

-,497

V11

,689

-,504

V7

,679

,497

V10

,669

-,326

V3

,645

V6

,642

-,368

V15

,597

,449

V5

,506

-,334

V12

,458

,668

V2

,411

,583

V1

,345

-,557

V4

,506

-,543

V9

,337

,384

V14

,524

-,331

,322

,323
-,499

-,463

,402

,311

,716
,617

Método de Extração: análise de Componente Principal.
a. 5 componentes extraídos.
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ANEXO VII – Output SPSS do Cálculo do Alpha de Cronbach
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