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Resumo 

 A criação de valor de uma empresa não parte só daquilo que a mesma detêm e 

controla. Esse valor é também obtido através de relacionamentos desenvolvidos com 

outras entidades, entre elas os fornecedores. Através de um estudo de caso singular, 

Projeto C09 da empresa Celbi, e considerando as funções de valor criado através de 

relacionamentos desenvolvidos com fornecedores, procurou-se analisar como é que uma 

empresa consegue criar valor tanto para si como para os seus clientes. Constatou-se que 

os relacionamentos com os fornecedores de matérias-primas se evidenciam pelas 

funções diretas sendo considerados como relacionamentos transacionais. Já os 

relacionamentos com os fornecedores implementadores do Projeto se destacam por 

criarem valor através das funções indiretas e por se caracterizarem por serem 

relacionamentos de valor acrescentado.  

 

Palavras-chave: Criação de Valor, Funções de Valor dos Relacionamentos, 

Fornecedores, Relacionamentos com Fornecedores.   
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Abstrat 

The creation of a company’s value is not only part of what it holds and controls. 

This value is also obtained through relationships developed with other entities, 

including suppliers. Through a unique case study, Project C09 of Celbi, and considering 

the functions of value created by relationships developed with suppliers, we tried to 

analyze how a company can create value for itself and for its customers. It was 

concluded that relationships with suppliers are important for the creation of different 

types of value for the company under study. The relationships with raw material 

suppliers are evidenced by direct functions being considered as transactional 

relationships. The relationships with the project implementers’ suppliers are evidenced 

for creating value through indirect functions and are characterized by being value-added 

relationships. 

 

Keywords: Value Creation, Value Functions of Relationships, Relationships 

with Suppliers, Suppliers. 
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I. Introdução 

A criação de valor em conjunto, através de parcerias e de redes industriais, é um 

tema de interesse atual (Möler e Törrönen, 2003), sendo considerado como o principal 

objetivo para uma empresa-cliente e um empresa-fornecedora se envolverem em um 

relacionamento (Walter et al., 2001).  

As redes industriais podem ser consideradas como uma estrutura composta por 

empresas relacionadas entre si através de relacionamentos específicos, onde o seu 

conteúdo resulta de interações, adaptações e investimentos dentro e entre empresas 

ocorridos ao longo do tempo (Håkansson e Ford, 2002). Nesse sentido, esses 

relacionamentos específicos podem ocorrer entre uma empresa-cliente e uma empresa-

fornecedora, tornando-se em uma importante forma de criação de valor para a empresa-

cliente (Sheth e Sharma, 1997). Por sua vez, podem existir vários tipos de 

relacionamentos com os fornecedores pois os mesmos diferem nas competências e nos 

recursos entregues à empresa-cliente (Ford et al., 2003). 

O valor criado por esses relacionamentos pode ser classificado de várias formas, 

nomeadamente através das dimensões Eficiência, Eficácia e Rede (Mӧller e Tӧrrӧnen, 

2003), que por sua vez são compostas por várias funções diretas e indiretas (Walter et 

al., 2001). A produção de valor classificada através dessas funções pode ser ainda 

medida através de um spectrum de complexidade de relacionamentos (Mӧller e 

Tӧrrӧnen, 2003). 

No presente trabalho e partindo desta classificação, procura-se avaliar e 

caracterizar qual o tipo valor criado pelas partes num Projeto de aumento da capacidade 
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produtiva de uma fábrica, focando a relevância dos relacionamentos que ocorreram 

entre a empresa focal e os seus fornecedores.  

Quanto à estrutura da dissertação, após a presente Introdução, segue-se a Secção 

2, onde se apresenta a Revisão de Literatura. Esta secção começa por apresentar o tema 

dos Relacionamentos em Rede (2.1), seguindo-se o tema dos Relacionamentos com 

Fornecedores (2.2), com uma subsecção que evidencia quais os Tipos de 

Relacionamentos com Fornecedores (2.2.1) e outra que contém o assunto de A Criação 

de Valor Através dos Fornecedores (2.2.2). Termina-se a secção 2 com a Síntese e 

Propósito do Estudo (2.3). A secção 3 discute a Metodologia adotada e a secção 4 

apresenta o Estudo de Caso – Empresa Celbi e o Projeto C09, encontrando-se 

segmentada pela Caracterização do Setor (4.1), pelo Enquadramento da Empresa (4.2) e 

pela apresentação do Projeto C09 (4.3). Por fim, expõe-se na Secção 5 a Análise 

Conclusiva, composta pelas Principais Conclusões (5.1) e pelas Limitações e Sugestões 

de Pesquisa Futura (5.2). 
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II. Revisão de Literatura 

Esta revisão de literatura pretende enquadrar na teoria o presente estudo. 

Começa-se por introduzir o tema de relacionamentos em rede entre empresas, revelando 

a sua crescente importância para a criação e sustentação de vantagens competitivas. Na 

segunda parte desta revisão, existe um foco na vertente de relacionamentos com os 

fornecedores uma vez que estes têm vindo a ter uma crescente importância. Por fim é 

abordado o tema da criação de valor através de relacionamentos com fornecedores. 

Neste último ponto são abordadas as várias funções de criação de valor e a produção de 

valor através dos vários tipos de relacionamentos com fornecedores. 

 

2.1. Relacionamentos em Rede 

Uma rede, em termos abstratos é uma estrutura em que um número de nós está 

relacionado entre si através de ligações específicas, sendo que os nós constituem as 

empresas e os relacionamentos entre eles as ligações. Tanto as ligações como os nós 

têm o seu conteúdo particular que resulta de interações, adaptações e investimentos 

dentro e entre empresas ao longo do tempo (Håkansson e Ford, 2002; Ritter et al., 

2004).  

Segundo Håkansson e Snehota (1995) um relacionamento em rede pode ser 

descrito em termos de atividades, recursos e atores. Em primeiro lugar, um 

relacionamento é composto por atividades que se conectam, ou seja atividades internas 

de ambas as partes que estão conectadas. À medida que um relacionamento se 

desenvolve, existe a necessidade de se ligar recursos controlados por ambas as partes. 

Em terceiro lugar, um relacionamento pode envolver diversos tipos de vínculos entre 
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atores, nomeadamente legais e sociais (Håkansson e Snehota, 1995). As três variáveis 

não são independentes, sendo que existe interação entre elas (Ford, et al., 2003). As 

variáveis encontram-se ligadas entre si: os atores executam atividades e controlam 

recursos; as atividades são desenvolvidas pelos atores que trocam recursos entre si; e os 

atores, por um lado ao estabelecerem relacionamentos permitem aceder e desenvolver 

recursos, e por outro são em si mesmo recursos (Axelsson e Easton, 1992).  

Estudos sobre processos de interação no contexto de relacionamentos 

concluíram que a constante mudança em um relacionamento é considerada como um 

processo de organização contínua. O que isto sugere é que a continuidade da mudança, 

ao contrário da estabilidade, é uma característica fundamental nos relacionamentos, pois 

a evolução dos relacionamentos ao longo do tempo faz com que ocorra efeitos 

importantes no seu processo de desenvolvimento (Håkansson e Senhota, 1995).  

Outra característica dos relacionamentos é a conectividade dos mesmos que está 

na base da noção de redes. Devido a essa característica, os relacionamentos fornecem à 

empresa a oportunidade de influenciar os outros, sendo eles também uma oportunidade 

de os outros a influenciarem (Håkansson e Ford, 2002). E é por isso que os 

relacionamentos fazem com que existam restrições no padrão das interações externas 

(Ford et al., 2003). Devido à conetividade, o que acontece num relacionamento entre 

duas empresas não depende apenas das duas partes envolvidas, mas também daquilo 

que acontece nos relacionamentos com os outros intervenientes da rede (Håkansson e 

Senhota, 1995). 

Cada empresa pode ser vista como ocupando uma posição na rede que muda e 

desenvolve-se através de interações com outras empresas presentes em diferentes 
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posições da mesma (Ford, et al., 2003). Por sua vez é através de interação que as 

empresas podem criar conhecimento conjunto (Håkansson, 1993). A aprendizagem 

conjunta ocorre quando duas empresas, ao utilizarem os recursos de cada uma, 

estabelecem um processo de interação para desenvolverem conhecimentos; é uma 

especialização mútua que inclui adaptações e onde as duas partes se tornam 

especialistas na produção de valores comuns (Håkansson e Snehota, 1995). Essa 

produção requer uma combinação de conhecimentos e capacidades apropriadas por 

vários atores, verificando-se em redes colaborativas (Mӧller e Tӧrrӧnen, 2003). 

O conhecimento é e sempre foi importante para as empresas (Håkansson e 

Ingemansson, 2011) e por isso é que a parceria com os fornecedores, ou seja a partilha 

de conhecimentos valiosos através de redes organizadas, pode ser uma fonte de 

vantagem competitiva sustentável (Dyer e Hatch, 2004). É também necessário que os 

atores tenham capacidades tecnológicas complementares pois se as suas capacidades 

forem muito semelhantes existe menos oportunidades de se criar novos conhecimentos. 

Contudo, deve existir algum conhecimento comum para assim facilitar os processos de 

aprendizagem recíproca (Mӧller e Tӧrrӧnen, 2003). 

2.2. Relacionamentos com Fornecedores 

A obtenção de vantagens competitivas, que segundo Jap (2000) traduzem-se em 

recursos ou capacidades que permitem uma empresa competir de forma mais eficaz no 

mercado, não reside apenas nas próprias capacidades inatas de uma empresa, mas sim 

nos relacionamentos e ligações que a empresa pode estabelecer com organizações 

externas (Gadde e Snehota, 2000). Os relacionamentos com fornecedores podem ser 

uma importante e duradora fonte de vantagem competitiva, tornando difícil a tarefa de 



6  

 

imitação por parte dos concorrentes. Contudo, é de notar que o funcionamento de redes 

de fornecimento depende das capacidades dos intervenientes, bem como os 

relacionamentos entre eles (Ritter et al., 2004).  

Para a maioria das empresas, os custos dos bens e serviços adquiridos 

representam a maioria dos seus custos totais. Isto acontece devido à crescente 

dependência do outsourcing, fazendo com que as compras mais eficientes se tornem 

essenciais para o desempenho financeiro da empresa (Dubois, 2003). Relacionamentos 

com fornecedores podem originar, a longo-prazo, uma redução de custos operacionais, 

fluxos de materiais e de serviços. Por outro lado, a empresa-cliente consegue tirar 

vantagens das capacidades dos seus fornecedores, melhorando as suas ofertas, que por 

sua vez conduz a receitas (Gadde e Snehota, 2000). É por isso que é importante 

reconhecer os fornecedores como clientes, sendo que esse reconhecimento é 

considerado um processo de aprendizagem de como as empresas atuam numa rede de 

fornecedores para assim saberem agregar valor à sua oferta, integrar atividades de 

compras com as de outras empresas e tomar decisões de compra (Anderson e Narus, 

2004). 

O desenvolvimento tecnológico de uma empresa também pode ser obtido através 

de relacionamentos com fornecedores (Dubois, 2003). A empresa-cliente pode utilizar 

os seus fornecedores para desenvolvimento de produtos, nomeadamente na criação de 

novas ofertas e no melhoramento das já existentes. (Araujo et al., 1999). Segundo 

Handfield et al. (1999), a integração efetiva das empresas-clientes com os seus 

fornecedores no que toca ao desenvolvimentos de produtos é o fator-chave para as 

empresas atingirem as melhorias necessárias para se manterem competitivos. Contudo, é 

importante reconhecer que os fornecedores diferem nas capacidades e nos benefícios 
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que podem oferecer os seus clientes. Alguns fornecedores podem fornecer benefícios 

em termos de racionalização de custos enquanto outros podem fornecer novas ideias e 

práticas. É necessário referir que essas contribuições dependem do quão são estreitos ou 

não esses relacionamentos (Araujo et al., 1999).  

Apesar das vantagens que estes relacionamentos podem proporcionar, quanto 

mais fortes as ligações estabelecidas com fornecedores, maiores as restrições existentes 

(Hakansson e Ford, 2002). Além disso, os benefícios dos relacionamentos não podem 

ser alcançados sem a devida coordenação, adaptação e interação, o que implica custos 

(Gadde e Snehota, 2000). Por outro lado, como os relacionamentos mais cooperativos 

requererem uma elevada utilização de recursos, existe a necessidade de as empresas 

reduzirem consideravelmente o número de fornecedores (Gadde e Snehora, 2000) de 

maneira a que haja um foco naqueles que realmente criam valor. 

2.2.1. Tipos de Relacionamentos com os Fornecedores 

As empresas desenvolvem vários tipos de relacionamentos com os seus 

fornecedores uma vez que os mesmos têm diferentes competências e recursos (Ford et 

al., 2003). Alguns relacionamentos com fornecedores são importantes devido ao volume 

de negócios que representam, já outros porque afetam o futuro da empresa na medida 

em que podem representar fontes de desenvolvimento técnico e importante para a 

qualidade e desempenho do produto (Gadde e Snehota, 2000). Os primeiros são 

considerados relacionamentos de baixo envolvimento e os segundos de alto 

envolvimento (Ford et al., 2003), podendo também denominar-se por relacionamentos 

transacionais e cooperativos (Anderson e Narus, 2004), respetivamente.   
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Segundo Gadde e Snehota (2000), existem três dimensões que afetam os 

resultados que definem o grau de envolvimento dos relacionamentos com os 

fornecedores: a coordenação de atividades, adaptações de recursos e interação entre os 

indivíduos. Em relacionamentos transacionais, as trocas dizem respeito a bens e 

serviços padronizados a preços altamente competitivos (Anderson e Narus, 2004), 

existindo por isso fracas interações entre os intervenientes e a inexistência de 

adaptações específicas minimizando, assim, os recursos utilizados no relacionamento 

(Ford et al., 2003). Este tipo de relacionamento justifica-se quando o contexto é estável 

e quando o conteúdo do relacionamento pode ser normalizado. Nestas situações, os 

requisitos do cliente podem ser satisfeitos através da utilização de soluções existentes 

(Gadde e Snehota, 2000). 

Em relacionamentos cooperativos existe a criação de uma parceria de longo-

prazo, e a vários níveis, com a intenção de reduzir custos totais e de aumentar o valor 

para ambas as partes (Anderson e Narus, 2004). Neste caso, a empresa-cliente conta 

com os recursos dos seus fornecedores e as suas atividades são coordenadas com as dos 

mesmos. Este aspeto faz com que ambas as empresas tenham de adaptar as suas 

atividades e investir recursos no relacionamento. (Ford et al., 2003). Os benefícios deste 

tipo de relacionamento vão compensar os investimentos feitos para estabelecer e manter 

o mesmo (Araujo et al., 1999). No passado existia recomendações no sentido de se 

evitar este tipo de relacionamentos com os fornecedores pois o alto envolvimento 

implicava demasiada dependência e era custoso (Gadde e Snehota, 2000). Contudo, hoje 

em dia, a maioria das empresas perceberam que para crescer é necessário deterem este 

relacionamentos deste tipo com alguns dos fornecedores (Anderson e Narus, 2004), 
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fazendo com que reflita uma crescente atenção estratégica por parte das empresas aos 

benefícios que podem ser adquiridos a partir do mesmo (Gadde e Snehota, 2000). 

Estratégias baseadas em baixo envolvimento aplicam-se essencialmente quando 

se pretende que os custos de compra direta sejam baixos, existindo por isso vários 

fornecedores competindo entre si. Já as estratégias baseadas em alto envolvimento 

aplicam-se quando a intenção é obter reduções de custos, bem como a melhoria do 

serviço e aumento da flexibilidade. Além disso, é possível a empresa-cliente tirar 

proveito das habilidades e capacidades de fornecedores para melhorar a qualidade de 

seus produtos e serviços, obtendo, por sua vez, benefícios de receitas (Dubois, 2003 

citando Gadde e Håkansson, 2001). 

A distinção entre relacionamentos de alto e baixo envolvimento, ou cooperativos 

e transacionais, está na base da tipologia desenvolvida por Anderson e Narus (2004) 

para orientações de aprovisionamento. Para estes autores, é possível distinguir entre três 

estratégias de aprovisionamento: Buying Orientation, Procurement Orientation e Supply 

Management Orientation. A Buying Orientation está associada a relacionamentos mais 

transacionais ou de baixo envolvimento. Tem como objetivo a obtenção da melhor 

combinação em termos de preço, qualidade e disponibilidade por parte dos 

fornecedores. Por outro lado, os relacionamentos de natureza mais cooperativa ou de 

alto envolvimento são associados à Procurement Orientation e Supply Management 

Orientation. No primeiro caso, a ênfase predominante está em melhorias de 

produtividade através da melhoria de qualidade e da redução do custo total e, no 

segundo caso, o trabalho conjunto com fornecedores visa igualmente a criação de novas 

ofertas para os clientes.  
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2.2.2 A Criação de Valor Através dos Fornecedores 

A criação de valor por parte dos fornecedores tornou-se em uma área de 

interesse para as empresas-cliente visto que as mesmas perceberam que a aquisição de 

valor se pode obter através de relacionamentos com fornecedores, o que por sua vez 

lhes irá proporcionar uma vantagem competitiva sustentável (Sheth e Sharma, 1997). 

Um fornecedor pode oferecer valor aos seus clientes de várias formas. Da forma mais 

simples, o valor pode ser refletido pelo preço dos recursos transacionados em mercados 

competitivos, contudo quando a criação de valor exige um esforço conjunto, o valor 

depende das características do relacionamento cliente-fornecedor (Mӧller e Tӧrrӧnen, 

2003).  

Walter et al., (2001), que adotam a perspetiva do valor do cliente para o 

fornecedor, explicam que o contributo para o sucesso da empresa pode ser adquirida a 

partir de relacionamentos com os clientes. Segundo os autores, o fornecedor tem de 

proporcionar um valor para os seus clientes, ao mesmo tempo que obtêm benefícios dos 

mesmos. Para estes autores a criação de valor nos relacionamentos pode ser descrita 

através das funções diretas e indiretas dos relacionamentos.  

As funções diretas são relativas às atividades e recursos do fornecedor e do 

cliente, e não dependem de outros relacionamentos. As funções diretas são as seguintes: 

Profit, Volume e Safeguard Function. A Profit Function refere-se à obtenção de receitas 

por parte do cliente, uma vez que a realização de lucros é uma condição necessária para 

a sobrevivência de uma empresa. A Volume Function refere-se ao volume de negócio 

gerado pelo cliente, visto que é necessário as empresas superarem um determinado 

limite na utilização das capacidades a fim de obterem economias de escala. Por fim a 
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Safeguard Function refere-se à possibilidade de garantir um nível de negócio e receitas 

através de contratos com clientes específicos.  

Já as funções indiretas, não influenciam diretamente o desempenho da empresa, 

pois os relacionamentos estão diretamente ou indiretamente ligados a outros 

relacionamentos, mas por outro lado são influenciadas pelos efeitos indiretos que 

decorrem da conectividade com outros relacionamentos. As funções indiretas são: 

Innovation Development, Market, Scout e Access Function. A Innovation Development 

Function refere-se à possibilidade de captar benefícios em termos de inovação de 

produtos e processos com certos atores. A Market Function refere-se à possibilidade de 

estabelecer relacionamentos com novos clientes/distribuidores através de 

relacionamentos com um específico cliente. A Scout Function refere-se à possibilidade 

de obter informação sobre redes e o mercado através dos seus relacionamentos. 

Finalizando, a Access Function refere-se à possibilidade de ter acesso a conhecimentos 

de outros atores através dos relacionamentos existentes.  

Mӧller e Tӧrrӧnen (2003) sugerem uma tipologia adaptada para o valor de um 

fornecedor para um cliente. Segundo os autores, cada vez mais as empresas-clientes 

estão a concentrar-se nas suas competências essenciais, exteriorizando outras atividades 

de valor, o que faz com que esta externalização dependa de criação de fortes parcerias 

com fornecedores. Nesse sentido, a empresa-cliente deve utilizar as diferentes 

competências dos seus fornecedores para obter valor. 

Ao basear-se nas funções acima descritas, Mӧller e Tӧrrӧnen (2003) sugeriram 

que o valor que um fornecedor é capaz de fornecer a um cliente pode ser classificado 

através das dimensões Eficiência e Eficácia, e Rede.  
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Figura I: Dimensões da Criação de Valor Através dos Fornecedores 

(Mӧller e Tӧrrӧnen, 2003) 
 

 

Fonte: Mӧller e Tӧrrӧnen (2003), p. 112.  

 

Eficiência refere-se ao uso eficaz dos recursos existentes, ou seja, retirar mais 

proveito dos recursos utilizados. Um ganho em eficiência resulta em menores custos de 

produção ou de transação e pode ser alcançado ao ajustar os processos de negócio do 

fornecedor com os do cliente e os processos de troca que os ligam. A eficiência é a 

principal função subjacente nas funções diretas: Profit Function, Volume function e 

Safeguard Function. A eficiência pode estar presente em um relacionamento cliente-

fornecedor sem quaisquer adaptações por parte dos atores, contudo ao ajustarem as suas 

operações a fim de obter uma melhor adaptação nos processos, os atores podem obter 

ganhos de eficiência significativos. 

Já a eficácia refere-se à capacidade de uma ator produzir soluções que ofereçam 

mais valor aos clientes do que aquelas já existentes, sendo que essas soluções cada vez 

mais são criadas através da coprodução entre várias entidades. Através da Innovation 
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Figura II: O Spectrum de Valor Relacional (Mӧller e Tӧrrӧnen, 2003) 

 

 

 

Function um especifico fornecedor ou a ação conjunta entre cliente e fornecedor pode 

produzir novas soluções de produtos e processos. Um único fornecedor pode produzir 

novas soluções eficazes, contudo existe dificuldades e custos envolvidos em dominar as 

múltiplas tecnologias geralmente envolvidas, assim, o desenvolvimento de produtos e 

processos geralmente ocorre através da ação conjunta entre o cliente e o fornecedor.  

Por fim a função de rede cobre as restantes funções indiretas propostas por 

Walter et al. (2001) e descreve as ligações de rede de um específico fornecedor, 

incluindo também as suas ligações com outros fornecedores e entidades. Essas ligações 

podem fornecer à empresa-cliente acesso a atores que possuem recursos relevantes e 

que possam melhorar os seus processos.  

De acordo com Mӧller e Tӧrrӧnen (2003), o potencial de criação de valor ocorre 

num spectrum que simultaneamente expressa o nível de complexidade de um 

relacionamento e o horizonte de tempo da realização do valor. 

 

 

Fonte: Mӧller e Tӧrrӧnen (2003), p. 113 
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No lado esquerdo do spectrum situam-se os relacionamentos com baixa 

complexidade e que têm uma orientação de tempo corrente – Transaction-oriented 

Relationships. Aqui a produção de valor não precisa de grande adaptação por parte dos 

atores, nem a criação de novos recursos. O objetivo é obter a máxima eficiência em 

termos dos atuais recursos e da tecnologia dos processos existente. Consequentemente, 

os produtos e serviços oferecidos por um determinado fornecedor são facilmente 

substituídos por ofertas de fornecedores concorrentes. É neste lado do spectrum da 

produção de valor que as funções indiretas Profit, Volume e Safeguard se situam, 

obtendo a maior parte dos ganhos relativos à eficiência.  

O meio do spectrum é composto pelos relacionamentos de agregação de valor – 

Value Production. Neste caso a ideia fundamental é que através de investimentos e de 

adaptações mútuas, um cliente e um fornecedor podem criar novas soluções para 

produtos e processos que sejam mais eficazes do que as existentes, ou que melhorem a 

eficiência do relacionamento cliente-fornecedor. Assim, este tipo de desenvolvimento 

de relacionamento cria valor agregado em termos das soluções já disponíveis.  

No lado direito do spectrum situam-se os relacionamentos de alta complexidade, 

aqueles que são orientados para o futuro – Partnering Relationships. Neste lado estão 

presentes inovações radicais que são realizadas no futuro, e o valor criado depende de 

muitos atores da rede. Aqui, o valor é mais difícil de avaliar antecipadamente e com 

maior precisão, contudo o alto risco associado à produção de valor no futuro é 

parcialmente compensado pelas altas potenciais receitas. Este lado do spectrum 

possibilita os gestores a fazerem melhores estimativas de futuros projetos de produção 

de valor inestimável. 
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Cada empresa, como notam os autores, pode estar envolvida em relacionamentos 

que cobrem parte ou a totalidade do value spectrum. Assim, uma empresa pode adquirir 

produtos de consumo corrente a fornecedores no quadro de relacionamentos de baixa 

complexidade e, em simultâneo, estar a implementar mudanças no seu processo de 

produção em conjunto com alguns fornecedores e/ou estar envolvida em projetos de 

desenvolvimento de novas ofertas com outros fornecedores no âmbito de 

relacionamentos de maior complexidade e num ambiente de maior incerteza quanto aos 

resultados.  

2.3. Síntese e Propósito do Estudo 

Como se viu, para as empresas criarem e sustentarem vantagens competitivas é 

necessário que estabeleçam redes de relacionamento com outras empresas, sendo que 

cada vez mais existe uma aposta na gestão de relacionamentos com fornecedores. Isto 

traduz-se em reconhecer que existe uma variedade de relacionamentos com diferentes 

propósitos. Alguns relacionamentos são distantes e estão próximos do que se poderia 

considerar trocas de mercado e outros, mais exigentes em investimentos e adaptações, 

traduzem-se em ligações profundas entre as empresas.  

O valor que um fornecedor é capaz de fornecer a um cliente pode ser entregue de 

várias formas. Segundo a literatura, o mesmo pode ser classificado através das 

dimensões Eficiência e Eficácia, e Rede (Mӧller e Tӧrrӧnen, 2003) e o potencial de 

criação de valor dos relacionamentos pode ser mapeado num value spectrum. 

Tipicamente, uma empresa poderá estar envolvida em relacionamentos posicionados em 

diferentes pontos do value spectrum. 
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Neste estudo pretende-se explorar a relevância deste quadro para descrever 

eventuais inter-relações entre diversos relacionamentos no âmbito do value spectrum. 

Isso é feito considerando uma empresa focal e, em particular, em que medida e como é 

que a realização de Projeto, visando alterações substanciais no seu sistema de produção, 

reflete diferentes combinações de funções diretas e indiretas associadas aos 

implementadores do Projeto, dos fornecedores da empresa focal e seus clientes.  



17  

 

III. Metodologia 

 O valor que um fornecedor fornece a um cliente pode manifestar-se de várias 

formas ou dimensões, nomeadamente na Eficiência, Eficácia e Rede (Mӧller e 

Tӧrrӧnen, 2003) e o potencial de criação de valor dos relacionamentos pode ser 

mapeado num value spectrum. Tipicamente, uma empresa poderá estar envolvida em 

relacionamentos posicionados em diferentes pontos do value spectrum. Neste estudo 

pretende-se explorar a relevância deste quadro para descrever eventuais inter-relações 

existentes entre diversos relacionamentos no âmbito do value spectrum, e ao longo do 

tempo, através de um estudo de caso.  

 Os estudos de caso são particularmente adequados para o desenvolvimento da 

teoria partindo de fenómenos particulares (Dubois e Araújo, 2007; Yin, 1994). Os 

estudos de casos podem se vistos como configurações complexas de eventos em 

contextos espaciais e temporais que preservam o caráter integrante dos fenómenos 

sociais (Dubois e Araújo, 2007, citando Mitchell, 1983; Ragin, 1997). Por isso, este tipo 

de abordagem pode ser adequadas para se compreender a interação entre um fenómeno 

e o seu contexto (Dubois e Gadde, 2002) mantendo uma perspetiva real e holística do 

mundo (Yin, 1994).  

Em geral, os estudos longitudinais tendem a focar-se em processos de mudança. 

Este tipo de abordagem pretende descrever, analisar e explicar o “quê”, o “porquê” e o 

“como” de uma sequência de ações individuais e coletivas realizadas ao longo do tempo 

(Pettigrew, 1997). A captura de visões do passado, presente e futuro em diferentes 

pontos no tempo, bem como a reflexão sobre o seu desenvolvimento, pode ser feita 

através de uma combinação de narrativas e desenhos de rede (Aaboen et al., 2013). 
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 Segundo Yin (1994) os estudos de caso podem-se diferenciar por estudos de 

caso únicos e múltiplos. Selecionou-se o estudo de caso único com análise holística, 

devido à possibilidade de examinar as eventuais inter-relações existentes entre diversos 

relacionamentos no âmbito do value spectrum ao longo do tempo.  

O estudo foi realizado na empresa portuguesa Celbi, do Grupo Altri, mais 

especificamente sobre o Projeto de aumento da capacidade de produção de celulose da 

Celbi e que se denomina por “Projeto C09”. Este Projeto provocou uma alteração 

profunda no sistema de produção envolvendo fornecedores especializados (ver figura 

III). O Projeto C09, que ocorreu num período concentrado no tempo, pode ser visto 

como uma atuação sobre um sistema de recursos e atividades de forma a aumentar o 

potencial da Celbi para gerar valor para os seus clientes. Adicionalmente, o Projeto 

poderia influenciar o potencial de criação de valor dos fornecedores da Celbi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III: Projeto C09 e Rede de Relacionamentos 

 

Fonte: Elaboração Própria 



19  

 

Com base neste quadro de referência (figura III) pretende-se analisar: 1) em que 

medida e como é o Projeto afetou o potencial de criação de valor da Celbi junto dos 

seus clientes; 2) em que medida e como o Projeto afetou o potencial de criação de valor 

dos fornecedores junto da Celbi; e por último, 3) em que dimensões reside o potencial 

de criação de valor da rede de implementadores do Projeto para a Celbi.  

A Celbi surge como empresa-fornecedora no primeiro caso e como empresa-

cliente em 2) e 3). A diferença entre os dois últimos casos é que no primeiro caso trata-

se de uma rede baseada em trocas continuadas entre as partes, e o segundo caso trata-se 

de uma rede temporária, ou seja um Projeto, que visa explicitamente produzir alterações 

no seu cliente.  

Foram realizadas três entrevistas semiestruturadas em Junho, nomeadamente 

com o responsável pela área de compras e aprovisionamentos (1h.), com o intuito de 

recolher informações sobre os relacionamentos da Celbi com os seus fornecedores; com 

o responsável pela produção de pasta (30min.), que teve como principal foco o processo 

de produção da empresa e as principais alterações no mesmo com a realização do 

Projeto C09; e com o administrador (45min.), para obter as informações respeitantes ao 

Projeto C09.  

 Para além das entrevistas foi também recolhida informação através da 

observação participativa em atividades da empresa através de uma visita guiada à 

fábrica com explicação do processo de fabrico. Recolheu-se também informações 

adicionais presentes na Internet e foi solicitada informação adicional à empresa, tanto 

presencialmente como via email, tendo-se obtido os relatórios de sustentabilidade, os 

relatórios e contas e as declarações ambientais da empresa de diversos anos.  
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IV. Estudo de Caso – Empresa Celbi e o Projeto C09 

4.1. Caracterização do Setor 

De acordo com a Nomenclatura de Ramos de Contas Nacionais com o ano base 

de referência 2006 (NRCN06) classificou-se a atividade económica em estudo como 

fabricação da pasta, do papel, de cartão e seus artigos (ramo 17 da NRCN06) 

pertencendo ao setor da Fileira Florestal (Sarmento, Dores e Nogueira, 2013).  

Este setor possui elevadas condições competitivas e um alto potencial de 

crescimento, apresentando um volume de negócios de 7.781 Milhões de euros em 2008. 

Para além disso, as indústrias da Fileira Industrial empregam pouco mais de 90000 

trabalhadores, representando 12% do volume de emprego da Indústria Transformadora 

(AIFF, 2010). Contudo, uma das principais ameaças deste setor a nível Europeu é a 

enorme competição por parte de Produtores Américo-Latinos (Brasil, Uruguai e Chile) 

que tem vindo a aumentar exponencialmente nos últimos anos. É nessa zona do Globo 

que existem as maiores quantidades de matéria-prima necessárias à produção de pasta 

de papel, fazendo com que consequentemente existam muitas empresas concorrentes e 

com uma elevada capacidade de produção. 

Devido a essa grande ameaça e para conseguirem sobreviver no setor, existe 

uma grande pressão para os produtores Europeus de pasta de papel aumentarem a 

eficiência das suas fábricas. Uma vez que os produtores Latino-Americanos obtém 

baixos custos de produção através da matéria-prima mais barata e do elevado volume de 

produção, os produtores Europeus, para fazerem face a essa concorrência, apostam em 

fábricas tecnologicamente mais desenvolvidas de forma a manterem-se eficientes 

através da redução dos custos de produção da pasta de papel.  
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4.2. Enquadramento da Empresa  

4.2.1. Celbi 

A Celbi, uma das 3 fábricas do Grupo Altri, está sediada em Leirosa (Portugal). 

Opera desde 1965, e produz uma pasta de fibra curta a partir de um tipo particular de 

eucalipto - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp (BEKP). As propriedades da fibra desta 

espécie conferem à pasta produzida pela Celbi características especiais que a tornam 

adequada para a produção de determinados tipos de papel e cartão, nomeadamente papel 

de impressão e escrita, tissue, de embalagem, de especialidade, de dekor e outros. 

A fábrica trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo apenas uma 

paragem de 10 dias por ano para manutenção. A unidade de fabrico tem, atualmente, 

uma capacidade de produção anual de cerca de 745 000 toneladas de pasta de papel. 

Cerca de 98% da produção da Celbi destina-se a mercados Europeus, com a Península 

Ibérica a representar 37%. Já o restante 2% do volume de vendas da empresa destina-se 

a outros mercados.  

4.2.2. Sistema de Produção da Celbi 

A Celbi produz pasta de papel usando apenas madeira de eucalipto. A madeira 

chega à fábrica sob a forma de rolaria com casca e é descascada e transformada em 

aparas. Posteriormente essas aparas vão ser introduzidas num digestor contínuo onde 

são adicionados químicos para cozimento. Deste processo resulta a pasta crua que é 

lavada para remover os compostos residuais. Após estas operações, a pasta crua é 

submetida a um processo de branqueamento através da inserção de produtos químicos. 

De seguida a pasta é prensada e seca (a mesma é vendida com cerca de 10% de água, 
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sendo o resto fibra) sendo produzidas folhas contínuas que depois de secas vão ser 

embaladas em fardos de pasta. 

Este processo dá também origem ao subproduto licor negro que vai ser utilizado 

para produzir energia elétrica que e é vendida para a rede de eletricidade nacional, em 

parceria com a EDP - Produção Bioelétrica S.A. 

 

4.2.3. Base de Fornecedores da Celbi 

Os fornecedores de matéria-prima (madeira) representam 10% do volume de 

negócios da empresa e 70% do custo da mesma. Devido à sua elevada importância, 

Figura IV: Processo de Produção de Pasta de Papel 

Fonte: Celtejo 
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estes fornecedores são geridos por outra empresa do Grupo Altri, a Altri Florestal. Além 

destes, a empresa recorre a fornecedores de matérias subsidiárias (produtos químicos e 

materiais de embalagem), de materiais (armazém) e equipamentos; prestadores de 

serviços e operadores logísticos (transportadores).  

Os fornecedores de matérias subsidiárias fornecem à Celbi normalmente através 

de contratos anuais, formalizados através de encomendas regulares em função das 

necessidades da fábrica. Com os fornecedores de materiais a Celbi estabelece apenas 

encomendas pontuais. Já como os prestadores de serviços a empresa estabelece 

contratos específicos adequados à especificação do serviço, em exclusividade nos casos 

da vigilância, limpeza, outsourcing de manutenção ou produção, categorias informáticas 

e tecnológicas. Com os fornecedores de equipamento são celebrados contratos do tipo 

“chave na mão”, pelo que a conceção, o fabrico e a montagem são da responsabilidade 

do fornecedor. Por fim, com os fornecedores de logística são celebradas encomendas em 

função das necessidades com contrato adequado ao tipo de transporte.  

A generalidade dos fornecedores de prestação de serviços, de materiais básicos 

de consumo e operadores logísticos são nacionais. Já os fornecedores de matérias 

subsidiárias e equipamentos tecnologicamente evoluídos e específicos para esta 

Indústria são, na maioria, internacionais. No entanto, os principais fornecedores de 

equipamentos recorrem a empresas nacionais para a fabricação de parte dos 

equipamentos e, fundamentalmente, para a sua montagem.  

Apesar de o produto da Celbi ser uma commodity a escolha de certos 

fornecedores não é apenas baseada no preço, mas também na sua disponibilidade para a 

entrega dos produtos e/ou serviços a qualquer hora do dia. Recorde-se que a fábrica 
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trabalha em contínuo, com uma paragem de 10 dias por ano para manutenção. Por isso, 

para os produtos e/ou serviços considerados críticos, i.e. a sua falta pode colocar em 

risco a produção, a Celbi recorre a uma bolsa de fornecedores qualificados: “exigimos 

um grau de qualificação de tal maneira que o fornecedor tem se sujeitar a estar 

qualificado, pois se isso não acontecer, o mesmo não pode prestar serviço à Celbi” 

(Informante).  

A bolsa tem cerca de 200 fornecedores e o seu número tem vindo a crescer 

significativamente nos últimos anos. A empresa desenvolveu e mantém um sistema de 

qualificação de prestadores de serviços, e aposta em um conjunto de atividades, tais 

como formação e auditorias, de forma a manter e melhorar o nível das empresas a quem 

contrata serviços. Do processo de qualificação fazem parte requisitos de desempenho de 

qualidade, ambiente e segurança.  

Já no caso de fornecedores de produtos não críticos, é realizada uma consulta ao 

mercado através de uma plataforma de Procurement. Esta plataforma envia 

automaticamente um e-mail ao fornecedor informando-o do interesse da empresa em 

negociar com ele. Nestes casos, os principais critérios de seleção são preço e o prazo de 

entrega.  

O processo de avaliação dos fornecedores é feito ao nível do Grupo, no caso de 

fornecedores qualificados, e a nível da unidade, por cada responsável de 

aprovisionamento, no caso dos fornecedores de matérias subsidiárias. No que diz 

respeito a critérios de avaliação é tido em conta as condições comerciais praticadas, o 

tempo de resposta a pedidos urgentes, a conformidade do produto e a certificação do 

fornecedor (Certificação ISO 9001 e ISO 14001). A avaliação de fornecedores de 
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alguns serviços é transversal a cada fábrica e neste caso são avaliados pelos 

responsáveis das várias áreas de serviço. Os critérios de avaliação são as condições 

comerciais praticadas, a execução técnica do fornecedor e o seu comportamento 

ambiental e relativamente à saúde e segurança no trabalho.  

4.3. Projeto C09 

A estratégia da Celbi vai de encontro à estratégia do Grupo Altri no sentido de se 

reforçar a eficiência operativa e, simultaneamente, na diversificação das fontes de 

receita para segmentos de maior valor acrescentado e que possibilitem uma evolução na 

cadeia de valor. A realização do Projeto de expansão da capacidade produtiva da Celbi 

(Projeto C09) enquadra-se nesta estratégia, sendo que o mesmo permitiu uma redução 

do custo unitário de produção e consequentemente um aumento da capacidade e da 

eficiência do processo produtivo. 

Em 1999, para melhorar a sua competitividade, a Celbi apostou na remodelação 

de alguns dos equipamentos da fábrica aumentando a sua capacidade para 450 000 

toneladas por ano. Este aumento de capacidade resultou num desequilíbrio 

relativamente à capacidade produtiva das áreas não remodeladas. O Projeto C09 surgiu 

para dar uma sequência natural a essa primeira fase da expansão, intervindo em todas as 

áreas processuais da unidade fabril que apresentassem um deficit na capacidade 

produtiva relativamente ao objetivo de cerca de 600 000 toneladas. Além disso, foram 

também feitas algumas adaptações em várias infraestruturas, nomeadamente no 

transporte ferroviário da pasta, arruamentos, redes de água e de efluentes, bem como ao 

redimensionamento dos meios de controlo ambiental e das instalações auxiliares. Em 

simultâneo com o Projeto C09, a EDP – Produção Bioelétrica, S.A. construiu uma 
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Central Termoelétrica a Biomassa nas instalações fabris da Celbi, que produz energia 

elétrica para a rede nacional.  

Em síntese, o Projeto C09, cujo valor ascendeu a 350 milhões de euros, teve 

como objetivo duplicar a capacidade produtiva da fábrica, resolver alguns 

estrangulamentos no sistema de produção e tornar a unidade mais amiga do ambiente. A 

duplicação da capacidade de produção foi conseguida através da instalação de novos 

equipamentos e remodelação de alguns já existentes. Se a nível de produto final nada se 

alterou, a nível de processos ocorreram algumas melhorias no sentido de tornar a 

produção mais eficiente, com economias no consumo de matérias-primas e subsidiárias. 

Os equipamentos adquiridos incorporam as melhores tecnologias disponíveis no setor 

fazendo com que ocorressem otimizações de processos, melhorias na eficiência e 

também melhorias ambientais.  

4.3.1. Impactos do Projeto C09 na Rede Local 

4.3.1.1. Nos Clientes 

Com o Projeto C09 a Celbi pretendia não só aumentar a capacidade instalada da 

fábrica, mas pretendia também ser o produtor de pasta de papel mais eficiente na 

colocação de pasta de papel à porta dos seus clientes. Antes de se realizar o Projeto, a 

empresa dispunha de um ramal ferroviário apenas usado no transporte de madeira. 

Contudo, com a realização do Projeto, para além de se ter começado a usar o comboio 

para transporte do produto final, construiu-se um novo ramal interno permitindo o uso 

mais intenso do transporte ferroviário, contribuindo para uma maior capacidade 

logística e consequentemente aumentou a possibilidade de prestar um melhor serviço ao 

cliente. 
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Por outro lado, com as melhorias no desempenho ambiental da fábrica a empresa 

melhorou a sua visibilidade para os seus clientes e satisfez os requisitos e expetativas 

dos mesmos no que toca à responsabilidade ambiental.  

Devido às melhorias tecnológicas que advieram com o Projeto C09, existe uma 

maior versatilidade por parte da empresa na produção de pasta, correspondendo assim a 

especificidades próprias do produto de cada cliente.  

Com a realização deste Projeto, a Celbi conseguiu também fazer face às 

exigências, cada vez mais elevadas, dos clientes no que toca às quantidades fornecidas, 

aumentando a frequência de entrega de produto em espaços de tempo mais curtos. Com 

o aumento da produção, a Celbi transformou-se em um grande fornecedor Europeu de 

pasta de papel, permitindo-lhe fornecer clientes mais exigentes tanto em termos de 

qualidade como em quantidade.  

Com o Projeto, a Celbi tornou-se uma alternativa na Europa aos grandes 

produtores de pasta de papel Sul-Americanos, tornando-se numa concorrente forte com 

vantagens evidentes para os seus clientes. 

4.3.1.2. Nos Fornecedores  

4.3.1.2.1. De Matéria-Prima 

Com o Projeto as necessidades da fábrica aumentaram e o grau de exigência 

também: surgiram novos equipamentos tecnologicamente mais avançados e a produção 

aumentou. Nesse sentido, os fornecedores tiveram de se adaptar às novas exigências da 

fábrica para continuar a fornecer na mesma qualidade e nas quantidades necessárias. No 

que toca aos fornecedores de matérias subsidiárias e de materiais de armazém, os 
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mesmos conseguiram-se adaptar e continuar a fornecer a empresa nas quantidades 

necessárias. Contudo, o mesmo não se passou com os fornecedores madeireiros, pois 

“aí ainda existe um grande défice” (Informante). Esses fornecedores não foram capazes 

de responder às novas necessidades da fábrica fazendo com que a empresa tivesse de 

recorrer a novos fornecedores desta matéria-prima.  

4.3.1.2.2. Implementadores do Projeto C09 

O objetivo principal do Projeto C09 era precisamente aumentar a produção da 

fábrica e para isso o processo teria de ser o mais eficiente possível, o que passava por ter 

equipamentos maiores e mais eficientes. Nesse sentido, os implementadores do Projeto 

tiveram como principal função modernizar e fornecer equipamentos com elevados 

parâmetros a nível da eficiência e fiabilidade dos mesmos.  

Tendo em conta esse aspeto e devido à especificidade e complexidade dos novos 

equipamentos instalados e dos que foram modernizados, os trabalhos executados nas 

diversas áreas foram adjudicados a empresas de engenharia pertencentes a grupos 

internacionais com experiência e com aptidão para o fazerem, nomeadamente a Metso 

Power, a Metso Paper, a Metso Automation, a Andritz, a GL&V, a 

Siemens/Technoedif, a Eka Chemicals, o Air Liquide, a FLS Door Oliver Eimco e a 

Degremont. Como a indústria da pasta de papel é muito específica, sempre que surge 

um novo Projeto, há um pequeno número de empresas implementadoras. Além disso, é 

deles que se espera a exploração de novas soluções:  

Os Projetos são sempre desafios e este tipo de fornecedores vive deste tipo de 

Projetos, sendo que vão evoluindo e desenvolvendo através dos mesmos. Cada Projeto 



29  

 

é um degrau numa escada. Por ser tão arrojado, este Projeto foi um desafio 

extremamente interessante para qualquer um dos fornecedores (Informante).  

Para os implementadores, o Projeto foi desafiante em termos das inovações que 

incorporou. Por exemplo, dos três fornecedores da máquina de secagem de pasta, optou-

pela solução da Andritz que, de acordo com o informante, “até da parte da empresa 

havia alguma incerteza sobre se a solução iria resultar ou não”.  

Também como resultado do Projeto, a Celbi começou a apostar mais na sua 

atividade principal criando oportunidades de outsourcing de atividades para novos 

fornecedores que se tornaram visíveis pela sua participação no Projeto. De facto, para as 

apoiar nas obras de construção e montagem, os implementadores do Projeto 

subcontrataram empresas portuguesas com diferentes áreas de especialidade, com as 

quais a Celbi passou a trabalhar:  

A Celbi teve conhecimento desses subempreiteiros durante o Projeto e como 

fizeram um bom trabalho muitos deles são agora fornecedores da Celbi. O Projeto 

acabou por ser uma montra de seleção de alguns fornecedores para a Celbi 

(Informante).  
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V. Análise Conclusiva 

5.1. Principais Conclusões 

O caso apresentado no capítulo anterior é ilustrativo de como o potencial de 

criação de valor de uma empresa pode estar associado a várias dimensões (Eficiência, 

Eficácia e Rede). (Walter et al., 2001) e posições no value spectrum (Mӧller e Tӧrrӧnen, 

2003).  

Na perspetiva de empresa-fornecedora, o primeiro objetivo do presente estudo 

foi procurar analisar em que medida o Projeto C09 possa ter afetado a criação de valor 

da Celbi junto dos seus clientes. Com este Projeto, a Celbi começou a retirar mais 

proveito dos seus recursos, tornando-se assim mais eficiente. Ao fazê-lo, a empresa 

conseguiu entregar um melhor serviço ao cliente quer na frequência de entrega do 

produto (serviço de just-in-time), constância de fornecimento e quantidades entregues. 

Para além disso, com o Projeto a fábrica evoluiu a nível tecnológico conseguindo 

produzir novas soluções de mais valor para os seus clientes do que aquelas 

anteriormente existentes. Neste contexto, o Projeto C09 parece ter sido particularmente 

relevante na criação de valor para os clientes em duas funções, nomeadamente a nível 

da Eficiência (Profit e Volume). 

Os relacionamentos da Celbi com os seus clientes podem ser considerados como 

Transaction-oriented Relationships. Como se viu, a produção de valor entre os atores 

não necessita de grande adaptação por parte de ambos. No que respeita aos clientes, e na 

medida em que os seus equipamentos estão afinados para o tipo de produto que 

adquirem à Celbi, qualquer alteração de produto/fornecedor pode traduzir-se em perdas. 

Ainda assim, o principal objetivo das partes é obter ganhos em eficiência num contexto 
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relacional caracterizado por baixa complexidade baixa e uma orientação temporal de 

curto prazo.  

O segundo objetivo deste estudo foi examinar como o Projeto C09 afetou ou não 

o potencial de valor dos fornecedores de matéria-prima junto da Celbi. Com o Projeto as 

necessidades da Celbi aumentaram e isso refletiu-se nos fornecedores das mais variadas 

matérias-primas. No que toca aos fornecedores de matérias subsidiárias e de materiais 

de armazém, os mesmos conseguiram-se adaptar e continuar a fornecer a empresa nas 

quantidades necessárias assegurando o nível de negócio desejado, contribuindo assim 

para a criação de valor da Celbi através das funções Volume e Safeguard.  

O principal objetivo destes relacionamentos é obter a máxima eficiência através 

dos recursos utilizados, sendo por isso considerados como relacionamentos de baixa 

complexidade relacional e com um orientação de curto prazo: Transaction-oriented 

Relationship. Já os fornecedores da matéria-prima madeira tiveram dificuldade em 

adaptar-se às novas necessidades da fábrica, levando a que a empresa tivesse que 

ampliar a sua base de fornecedores. A aparente facilidade com que se adicionam 

fornecedores e se substituem fornecedores reforça a noção de que os relacionamentos de 

mantiveram transacionais antes e depois do Projeto.  

Finalmente, último objetivo do presente estudo foi avaliar em que dimensões 

residiam o potencial de criação de valor dos implementadores do Projeto para a Celbi. 

As razões para o Projeto sugerem claramente a presença da dimensão Eficiência como 

potencial de criação de valor para a Celbi. As funções Profit e Volume constituem dois 

critérios razoáveis neste quadro pois era necessário que os equipamentos fossem o mais 

eficientes possível, i.e. produção acrescida e redução de consumos e desperdícios, 
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diluindo consequentemente os custos e aumentando as margens de lucro. A função 

Safeguard encontra-se também presente na medida de que a Celbi um produção 

continuada que assegure constância de abastecimento aos seus clientes.  

Uma vez que os novos equipamentos constituem inovações no contexto da 

Celbi, na dimensão Eficácia também reside o potencial de criação de valor por parte dos 

mesmos para a Celbi através da Função Innovation. Por fim, como implementadores, 

estes fornecedores integram sistemas e competências de várias empresas, possível 

identificar a dimensão Rede através da Função Indireta Access como potencial de 

criação de valor. A nível local, esse acesso traduziu-se na descoberta e mobilização de 

pequenas empresas nacionais a que a Celbi passou a recorrer numa base regular.  

 Os relacionamentos dos implementadores do Projeto com a Celbi caracterizam-

se principalmente pela introdução de novos processos e sistemas ao nível da unidade de 

produção. No âmbito do value spectrum, a orientação para a Value Production surge 

associada a uma complexidade intermédia dos relacionamentos, em parte devido à 

complexidade e natureza específica do Projeto C09. Contudo, deve notar-se, após a 

realização do Projeto, e apesar de a base de fornecedores se ter alterado, os 

relacionamentos com clientes e fornecedores não parecer ter sido alterados de forma 

substancial, i.e. mantiveram-se com uma complexidade relacional baixa.  

Em síntese, este estudo permitiu detetar e descrever algumas inter-relações, ou 

ausência delas, entre diversos relacionamentos no âmbito do value spectrum. Assim, 

apesar do Projeto C09 ter envolvido alterações substanciais no sistema de produção da 

Celbi, com exceção do eventual aumento do volume de compras e vendas, os efeitos 

nos relacionamentos com fornecedores e clientes parecem ter sido limitados, tendo 
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mantido a sua baixa complexidade relacional e orientados para as transações. Por outras 

palavras, a rede focal estudada parece ser dominada por uma orientação de Core-Value 

Production. A própria realização do Projeto, através de uma rede temporária, é 

motivada, em grande medida, pela necessidade de reforçar esse vetor de mudança, i.e. 

tornar a rede focal ainda mais eficiente.  

A figura V, resume a exposição acima, procurando combinar as dimensões de 

valor com a natureza dos relacionamentos e ilustrar as inter-relações no value spectrum.  

 

 

5.2. Limitações e Sugestões de Pesquisa Futura 

A rede focal estudada parece ser dominada por uma orientação de Core-Value 

Production (Mӧller e Tӧrrӧnen, 2003) e, o próprio Projeto visou tornar a rede focal 

Fonte: Elaboração Própria 

Figura V: Projeto C09 - Dimensões da Criação de Valor através dos Fornecedores e 

no Spectrum de Valor Relacional   
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ainda mais eficiente. Aliás, ao Projeto C09, seguiu-se um novo Projeto de aumento da 

eficiência e competitividade da Celbi (Projeto C15), envolvendo um conjunto de 

intervenções para se conseguir novos aumentos da eficiência da fábrica. 

Uma das limitações do presente trabalho decorre de não se ter obtido outras 

perspetivas sobre a relevância do Projeto para fornecedores de matérias-primas, clientes 

e implementadores do Projeto. Ao nível da oferta, a atribuição de um estatuto de 

commodity à pasta de papel pode refletir uma excessiva ênfase no produto e não no 

composto da oferta. Aspetos como adaptações específicas nos equipamentos utilizados 

pelos clientes ou nos sistemas logísticos foram referenciados apenas telegraficamente, 

mas sugere a importância de formas de diferenciação que vão além do produto em si 

mesmo (Anderson e Narus, 2004). Neste estudo foram comentados genericamente o 

tipo de relacionamentos existentes; uma perspetiva mais fina permitiria explorar a 

existência de conetividade entre relacionamentos (Ford et al, 2003) e o seu papel na 

eficiência e/ou inovação. Relacionado com este aspeto, também não é evidente que a 

procura de eficiência esgote os processos de mudança na rede mais vasta em que opera 

a Celbi. Além das preocupações ambientais, as aplicações e contexto de aplicação de 

pasta podem não ser estáticos ao longo do tempo. Isso pode significar que existam, na 

rede mais ampla Partnering Relationships associadas ao que Mӧller e Tӧrrӧnen (2003) 

designam por orientações do tipo Future-oriented Value Production.  
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