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ANÁLISE DOS PONTOS DE CONTROLE DO CICLO DO PEDIDO 
DE UMA EMPRESA TÊXTIL POR MEIO DE REGRESSÕES 
MÚLTIPLAS 
 
RESUMO 

As ferramentas estatísticas vem ajudando cada vez mais organizações à encontrarem 

respostas de determinadas situações, principalmente as que se representam por meio de 

indicadores de desempenho. Nesse contexto, este trabalho objetiva analisar o ciclo do 

pedido de uma grande empresa têxtil de Santa Catarina, por meio de regressões 

múltiplas. O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica, cujas 

evidências foram coletadas por meio da análise de indicadores da empresa objeto de 

análise, e posterior cálculo de regressões múltiplas, através da ferramenta de análise de 

dados do Microsoft Excel. Para isso, as regressões foram calculadas nos chamados 

pontos de controle do ciclo do pedido, sendo eles: Eficácia do Acolhimento dos pedidos, 

Eficácia da Produção, Eficácia na geração de OD (ordem de despacho), Eficácia no 

Carregamento (Faturamento e Expedição), Eficácia das transportadoras, e Pedidos 

entregues no prazo, o qual é o ponto de controle considerado como variável dependente, 

e impacta diretamente na OTD (On Time Delivery), que é considerado um indicador 

logístico desta empresa. Os resultados mostram que as variáveis Eficácia do Acolhimento 

e Eficácia da Produção são as que mais afetam de forma significativa no resultado 

positivo do ciclo do pedido da empresa objeto de análise. 
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INTRODUÇÃO 
 

É cada vez maior a necessidade de as empresas proporcionarem serviços 

logísticos para seus clientes com qualidade e agilidade, isto, devido à concorrência entre as 

empresas ser cada vez mais acirrada e, a qualidade não ser mais sinônimo de sucesso dos 

produtos, e sim, ser um ponto básico e necessário para que as empresas sobrevivam, por 

causa principalmente de um amadurecimento do mercado consumidor, o qual se mostra 

cada vez mais exigente, e também devido aos grandes avanços tecnológicos  que surgem 

constantemente  e estão cada vez mais facilitados ao alcance de todos. Com isto, o serviço 

passa a ser um diferencial para as empresas mais preparadas, sendo uma grande 

estratégia competitiva das empresas, a disponibilização dos produtos no local e tempo 

certos para os clientes, não dependendo isto apenas de uma única área isolada, como a 

produtiva, financeira, comercial, faturamento, expedição, transportes, enfim, dependendo 

desta estratégia competitiva da soma dos esforços de todas estas áreas, o que poderá 

resultar em um excelente índice de OTD (On Time Delivery) perante aos clientes. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar o ciclo do pedido de 

uma grande empresa têxtil de Santa Catarina, por meio de regressões múltiplas.  

O trabalho pretende responder à questão de quais áreas, dentre as citadas como 

responsáveis pelos pontos de controle do ciclo do pedido neste artigo, mais contribuem 

eficientemente para que a empresa alcance um bom índice de entrega dos pedidos no 

prazo para seus clientes. O trabalho foi conduzido em uma indústria têxtil, devido à 

necessidade da mesma em melhor entender os impactos em seus indicadores de 

desempenho, e do setor têxtil estar em constante desenvolvimento e ser de fundamental 

importância na movimentação da economia brasileira, tendo em 2014 participação de 

5,6% do PIB da Indústria de transformação, conforme (ABIT, 2015).  

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, foram analisados indicadores da empresa objeto de análise, e 

posteriormente foram calculadas regressões múltiplas, através da ferramenta de análise 

de dados do Microsoft Excel. Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente 

estabelece o referencial teórico, seguido pelos procedimentos metodológicos adotados, 

resultados empíricos e, finalmente, suas conclusões. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Nível de Serviço e Ciclo do Pedido 
 

O nível de serviço, o qual também se conhece como nível de atendimento ou 

grau de atendimento, nada mais é do que a relação entre a quantidade atendida pela 

empresa e a quantidade solicitada pelo cliente. Conforme Ballou (1999, p.73): “é o 

desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento dos pedidos”. 

O produto oferecido pelas empresas pode ser descrito pelas características 

preço, qualidade e serviço. Os fornecedores são selecionados pelos compradores através 

de uma análise destas características que venham atender suas necessidades. 

De acordo com Faria e Costa (2008, p.44) “Um nível de serviço de excelência 

é aquele que ‘encanta’ o cliente, ou seja, surpreende e vai além da simples satisfação de 

seus requerimentos. Envolve fatores como: frequência de entrega, tempo de ciclo do 

pedido, confiança no atendimento, flexibilidade no ressuprimento, acurácia no atendimento 

do pedido completo e na documentação, qualidade dos produtos/serviços etc.”. 

Existem alguns fatores individuais que fazem parte do nível de serviço, 

sendo que estes fatores estão classificados conforme a relação com a transação do 

produto, sendo estes:  

- Elementos de pré-transação: política posta por escrito, política nas mãos do cliente, 

estrutura organizacional, flexibilidade no sistema, serviços técnicos; 

- Elementos de transação: nível de estoque, habilidade no trato de atrasos, elementos 

do ciclo do pedido, tempo, transbordo, precisão, conveniência do pedido, substitutibilidade 

do produto; 

- Elementos de pós-transação: instalação, garantias, reparos, peças de reposição, 

rastreamento do produto, queixas e reclamações de clientes, embalagem, reposição 

temporária do produto durante reparos. 

Pode-se dizer que alguns dos elementos acima são mais importantes do que 

outros, e que a soma de todos estes elementos forma o nível de serviço. 

O tempo de ciclo do pedido é o tempo transcorrido entre a colocação do 

pedido pelo cliente até a sua entrega. Cada evento do ciclo requer um intervalo de tempo 

para seu término, sendo que o tempo total para o cliente receber seu pedido é decorrente 

da soma dos tempos individuais. De acordo com Ballou (1993, p.81) esses elementos 

individuais do ciclo de pedido devem ser controlados pelo pessoal da Logística através 

dos sistemas de transmissão de ordens adotados, dos níveis de estoque definidos como 

ótimos, dos procedimentos de processamento e montagem dos pedidos e dos sistemas 

de entrega. 
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2.2 Teste de Normalidade das variáveis 
 

Todo teste de hipótese para normalidade, ou, por sinal, para qualquer 

distribuição de probabilidade, depende essencialmente da comparação entre dados 

teóricos originados da distribuição normal e dados observados da variável em questão 

(SAMOHYL, 2009). 

Muitos são os testes de normalidade existentes, mas um dos mais utilizados 

e que será utilizado neste caso é o teste chamado de Bera Jarque, onde a hipótese nula 

considera que existe normalidade e a alternativa considera que não existe normalidade: 

 

Ho: A variável segue a distribuição normal; 

H1: A variável segue outra distribuição. 

 

Antes de calcular as regressões é preciso verificar se as mesmas são 

normais, sendo que esta verificação foi efetuada com auxílio do Microsoft Excel, através 

do teste Bera Jarque, no qual se utilizou um nível de significância de 5%.  Para que uma 

variável seja considerada normal através do teste Bera Jarque e o resultado seja 

considerado verdadeiro, ou seja, a hipótese de normalidade não seja rejeitada, o valor do 

teste não pode ficar acima de 5,99. 

 

2.3 Regressão Linear Múltipla 
 

Nesta seção são apresentados conceitos sobre a regressão linear múltipla, 

que se referem a uma situação em que a reta ajustada não descreve bem o conjunto de 

dados e, com isso, podem ser levadas em consideração outras variáveis independentes 

que possivelmente influenciam no valor de Y, a variável dependente. Ou seja, a regressão 

múltipla pode ser usada no intuito de melhorar o modelo desenvolvido para explicar o 

comportamento das variáveis do banco de dados que estão sendo estudadas.  

Em regressão múltipla, a variável determinada é aquela que tenha 

correlação significativa com a variável a ser prevista. A variável está no centro das 

análises e deve ser identificado o seu impacto coletivo, assim como a contribuição de 

cada variável separada para o efeito geral da variável preditora. Para que seja feita a 

análise dos dados coletados utilizou-se o modelo estatístico econométrico de Regressão 

Linear Múltipla. Este instrumento matemático permite conhecer a relação entre as 
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variáveis estudadas, além de sintetizar os inúmeros valores obtidos em uma única função. 

Conforme Sassi et al. (2011, p.4), “a regressão linear múltipla é uma técnica multivariada 

cuja finalidade principal é obter uma relação matemática entre uma das variáveis 

estudadas (variável dependente ou resposta) e o restante das variáveis que descrevem o 

sistema (variáveis independentes ou explicativas), e reduzir um grande número de 

variáveis para poucas dimensões com o mínimo de perda de informação, permitindo a 

detecção dos principais padrões de similaridade, associação e correlação entre as 

variáveis. Sua principal aplicação, após encontrar a relação matemática, é produzir 

valores para a variável dependente quando se têm as variáveis independentes (cálculo 

dos valores preditos). Ou seja, ela pode ser usada na predição de resultados, por meio da 

regra estatística dos mínimos quadrados”. A inclusão de novas variáveis na equação de 

ajuste pode ser feita para aumentar o grau de correlação entre os dados teóricos e reais. 

Tal modelo apresenta a seguinte equação: 

 

                               = β + β + + β +0 1 1 p pY X ... X e                                                     (1) 

Sendo Xp a p-ésima variável observada, βp o coeficiente associado à  

p-ésima variável e 0 1 1 p p
ˆe Y Y Y X ... X= − = −β −β − −β  o erro que apresenta distribuição 

normal com média zero e variância σ². O resultado do modelo (1) é um único valor que 

representa uma combinação do conjunto inteiro de variáveis que melhor atinge o objetivo 

da análise multivariada específica. A solução de ajuste de reta pode ser generalizada a 

um conjunto de pontos (x1, y1), ..., (xn, yn), pelo método de mínimos quadrados (MMQ), 

para que modelos de regressão múltipla possam ser utilizados. Em notação matricial, 

tem-se que: 

 

11 12 1p 01

21 22 2p 12

pn n1 n2 np

1 x x . xy

1 x x . xy
y , X e

MM . . . . .

y 1 x x . x

  β  
     β    = = β =    
    

β        

  

   

e, assim, pode-se escrever: y = Xβ + e, sendo y um vetor n x 1, X uma matriz 

n x (p+1), β um vetor p x 1 e e um vetor n x 1. Para obter a solução de ajuste da função 

linear em β a um conjunto de pontos (y1, x11, x12,..., x1p),..., (yn, xn1, xn2 ,..., xnp), pelo MMQ, 

deve-se minimizar a expressão 
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n

2
1 0 1 i1 2 i2 p ip

i 1

[y ( X X ... X )] (y X )'(y X )
=

− β + β + β + + β = − β − β∑   

 

Derivando simultaneamente em termos de β, tem-se: 

 
y'y y' X β'X'X

2 0 2(y'X)' 2X' X
∂ ∂ β ∂ β

− + = − + β
∂β ∂β ∂β

  

 

No qual o vetor de dimensão p + 1 resulta na expressão (X’ X)–1 X’ y = β̂ , 

em que β̂  é o estimador não viciado do modelo, desde que (X’ X)–1 exista.  

Portanto, o modelo de regressão ajustado e o vetor de resíduos são dados, 

respectivamente, por: 

  

ˆŷ X= β    e   e = y – ˆŷ y X= − β  

 

O estimador de σ² é dado matricialmente por: 

SQMRes =  
ˆy ' y ' X ' y

n p 1

−β
− −

  

 

E a matriz de covariância de β̂  é dada pela fórmula: 

 

Cov( β̂ ) = σ2 (X’ X)–1 

 

Um aspecto importante para a validação de um ajuste de regressão linear 

múltipla é a análise de resíduos, que mostra a significância do modelo e avalia as 

contribuições das variáveis regressoras. O resíduo tem esperança e variância dadas, 

respectivamente, por  

E[e] = 0 e Cov[e] = σ2 [I – X(X’ X)–1 X’] 

 

A matriz X(X’ X)–1 X’ é chamada “matriz H” (matriz hat) e os valores da 

diagonal principal são denominados “valores h”, em que 

h = hii, com 0 < hii < 1 e hii = 
n

2
ij

j 1

h
=
∑ , i = 1, ..., n 
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Assim, pode-se padronizar os resíduos da seguinte forma: 

 

Zi = i

2
ii

e

(1 h )σ −
, i = 1,..., n 

 
Quando se trabalha com análise de regressão, deve-se realizar a análise de 

variância com o objetivo de comparar os modelos e avaliar a significância da regressão. 

Considerando o modelo de regressão linear múltipla, pode-se construir a tabela ANOVA 

(tabela de análise de variância, corrigida pela média), conforme apresentada na Tabela 1. 

 

 Tabela 1 – Tabela ANOVA (corrigida pela média). 

Fonte de variação 
Soma de 

Quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados Médios 

Fcalculado 

Regressão Erro 
SQReg 
SQRes 

p 
n-p-1 

SQMReg 
SQMRes 

SQMRes/SQMRes 

Total SQT n-1   
 
Fonte: Adaptada de Montgomery (2004). 

 

Em que: 

 

 SQRes = y’y – β̂'X’y 

 SQT = y’y – 2ny  

 SQMReg = SQRes/p 

 SQMRes = SQRes/(n–p–1) 

 

Na Tabela 1, as hipóteses em teste são: 

 
H0 : β0 = β1 = ... = βp = 0 versus H1 : Ao menos um βi ≠ 0. 

   
Assim, se a hipótese H0 for a verdadeira, o modelo não está bem ajustado, 

pois os coeficientes são estatisticamente iguais a zero. Pode-se também calcular o 

coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação ajustado, dados 

respectivamente por: 

R2 = SQReg/SQT e R2ajustado = 1 – 
SQRes / (n – p – 1)

SQT / (n – 1)
 

A seguir são apresentados os procedimentos metodológicos que nortearam 

o desenvolvimento do trabalho. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A utilização de ferramentas estatísticas para poder se tirar conclusões mais 

embasadas e assertivas contribuem muito para a agilidade da tomada de decisões.  

O presente trabalho tem como propósito analisar o ciclo do pedido de uma grande 

empresa têxtil de Santa Catarina, por meio de regressões múltiplas, sob o ponto de vista 

empírico, confrontando os resultados de campo com a teoria vigente.  

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, o qual, conforme Gil (1999) é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, vindo a permitir conhecimentos amplos e 

detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível mediante aos outros tipos de 

delineamentos considerados. 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à necessidade da 

mesma em melhor entender os impactos em seus indicadores de desempenho, e do setor 

têxtil estar em constante desenvolvimento e ser de fundamental importância na 

movimentação da economia brasileira, tendo assim um cenário propício para o 

desenvolvimento de um estudo de caso com aplicação de ferramentas estatísticas 

estruturadas, nesse caso, as regressões múltiplas. A empresa investigada é de grande 

porte (com cerca de 2.000 funcionários e aproximadamente R$ 400 milhões de 

faturamento anual), possuindo unidades industriais, projetando e fabricando produtos 

têxteis direcionados para o mercado interno (93%) e externo (7%). A organização é 

considerada uma das maiores empresas têxteis do Brasil em cama, mesa e banho e 

conta, atualmente, com uma grande quantidade e variedade de novos produtos 

desenvolvidos para atendimento de seus clientes. 

Para este artigo, os pontos de controle do ciclo do pedido considerados pela 

empresa têxtil são os descritos a seguir: 

- Eficácia Financeiro/PGC (Acolhimento): representa a quantidade de pedidos que 

foram confirmados no prazo máximo de 1 dia após o registro, pelas áreas Financeira e 

Planejamento e Gestão Comercial, sendo as incumbências destas áreas para a 

confirmação dos pedidos a análise de crédito e também de cotas; 

- Eficácia da Produção: representa a quantidade de pedidos que foram entregues 100% 

até 1 dia antes da data limite de geração da OD (Ordem de despacho, a qual é utilizada 

para faturar e expedir o produto); 

- Eficácia Geração OD: representa a quantidade de pedidos que tiveram a OD gerada no 

prazo máximo de 1 dia após a produção entregar o pedido; 

- Eficácia Faturamento/Expedição (Carregamento): representa a quantidade de 

pedidos despachados no prazo máximo de 2 dias após a geração da OD; 
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- Eficácia das Transportadoras: representa a quantidade de pedidos que as 

transportadoras entregaram de acordo com os dias de entrega pré-estabelecidos; 

- Pedido no Prazo: representa a quantidade de pedidos entregues 100% ao cliente até o 

Prazo Assumido ou Entrega Agendada.  

 

Cada empresa pode e deve instituir quais são os pontos de controle que 

deseja monitorar para que os tempos de ciclo dos seus pedidos sejam acompanhados, de 

acordo com suas necessidades e melhor respaldo para com os seus clientes. 

Para a coleta de dados utilizou-se da análise de indicadores da empresa 

objeto de análise, e posterior cálculo de regressões múltiplas, através da ferramenta de 

análise de dados do Microsoft Excel. 

 

3.1 Estágios de diagrama de decisão de regressão múltipla 

 

Para efeito desta pesquisa utilizou-se a metodologia descrita por HAIR et al. 

(2005) com as técnicas de regressão múltipla. A análise de regressão múltipla é uma 

técnica estatística, que pode ser usada para se analisar a relação entre uma única 

variável dependente (critério) com as variáveis independentes (preditoras). 

Regressão múltipla é um processo poderoso e flexível para análise de 

relações associadas entre uma variável métrica dependente e uma ou mais variáveis 

independentes, podendo ser utilizada conforme descrito a seguir (MALHOTRA, 2004): 

• Determinar se as variáveis independentes explicam uma variação significativa na 

variável dependente: se existe uma relação; 

• Determinar quanto de variação na variável dependente pode ser explicado pelas 

variáveis independentes: intensidade da relação; 

• Determinar a estrutura ou a forma da relação: a equação matemática que relaciona as 

variáveis independentes e dependentes; 

• Predizer os valores da variável dependente; 

• Controlar outras variáveis independentes quando da avaliação das contribuições de 

uma variável ou conjunto de variáveis específicas. 

 

Um dos objetivos da análise de regressão múltipla é usar as variáveis 

independentes cujos valores são conhecidos para prever ou explicar os valores da 

variável dependente. Cada variável independente selecionada pelo especialista é 

ponderada pelo procedimento da análise de regressão para garantir a máxima relação de 

previsão a partir do conjunto de variáveis independentes. Os pesos denotam a 
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contribuição relativa das variáveis independentes para a previsão geral e facilitam na 

interpretação sobre a influência de cada variável em fazer a previsão, apesar da 

correlação entre as variáveis independentes complicar o processo interpretativo.  

A variável estatística de regressão é formada pela ponderação das variáveis independentes. 

A Figura 1 mostra o processo de construção do modelo em seis estágios, e 

é utilizado como referência para discutir os fatores que impactam na criação, estimação, 

interpretação e validação da análise de regressão a ser analisada.  

 
Figura 1- Estágios de diagrama de decisão de regressão múltipla. 

 

 

Fonte: Adaptado de Hair et al. (2005). 
 
Cada uma das etapas é explicada a seguir, com base em Hair et al. (2005). 



ANÁLISE DOS PONTOS DE CONTROLE DO CICLO DO PEDIDO DE UMA 
EMPRESA TÊXTIL POR MEIO DE REGRESSÕES MÚLTIPLAS 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 – Pág. 11 

3.1.1 Objetivo (Estágio 1) 
 

Neste estágio trabalha-se com adequação do problema da pesquisa, 

especificações de uma relação estatística e a seleção das variáveis dependentes e 

independentes. Todo o planejamento inicial da pesquisa deve ser fundamentado na 

seleção das variáveis a serem utilizadas, sendo necessário nessa técnica que o 

especialista identifique qual a variável é dependente e quais as independentes. Para isto 

torna-se importante o conhecimento das variáveis, pois a seleção deve ser baseada em 

questões conceituais ou teóricas.  

A regressão múltipla fornece um meio de avaliar objetivamente o grau e 

caráter da relação entre as variáveis dependentes e independentes, pela formação da 

variável estatística, a partir da variável independente. Na seleção da variável dependente 

se deve estar conhecedor de todas as variáveis, para isto descreve-se a seguir 

sucintamente todas as variáveis coletadas. 

 
3.1.2 Planejamento da Pesquisa (Estágio 2) 
 

Os passos iniciais foram dados na direção de se entender o problema da 

pesquisa, selecionar os objetivos e explicá-los por meio da regressão múltipla. A definição 

de variáveis dependentes e independentes, no planejamento de uma pesquisa, faz com 

que o especialista considere questões como o tamanho da amostra e a natureza das 

variáveis, que deve ser feito com base no entendimento do negócio, do problema e das 

informações existentes que possam contribuir para uma melhor caracterização. 

 
3.1.3 Suposições em Análise de Regressão Linear Múltipla (Estágio 3) 
 

Todas as técnicas multivariadas têm suposições inerentes, estatísticas e 

conceituais, que influenciam muito suas habilidades para representar relações 

multivariadas. Para as técnicas baseadas em inferência estatística, as suposições de 

normalidade multivariadas, linearidade, independência de termos de erro e igualdade de 

variância em relação de dependência devem ser satisfeitas. 

As suposições inerentes à análise de regressão múltipla se aplicam às 

variáveis individuais e a relação como um todo. Na regressão múltipla, uma vez que a 

variável estatística tenha sido determinada, ela atua coletivamente na previsão da variável 

dependente. Com isso é necessário avaliar as suposições não apenas para as variáveis 

individuais, mas também para a variável estatística em si. Para isto deve-se examinar a 

variável estatística e a sua relação com a variável dependente para atender as 
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suposições da regressão múltipla. A questão é se, no processo de cálculo dos 

coeficientes de regressão e de explicação da variável dependente, as suposições da 

análise de regressão serão atendidas, conforme mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Exemplo de reta da equação da regressão. 

 
Fonte: Matta et al.(2007). 

 
As suposições a serem atendidas são: 

• Linearidade do fenômeno medido; 

• Variância constante dos termos (homocedasticidade); 

• Independência dos termos de erro; 

• Normalidade da distribuição dos termos de erro. 
 

3.1.4 Estimação do Modelo de Regressão e Avaliação do Ajuste Geral do Modelo 
(Estágio 4) 
 

Após terem sido especificados os objetivos da análise de regressão, 

selecionando as variáveis dependentes e independentes, abordado as questões de 

planejamento da pesquisa e tendo sido avaliado se as variáveis atendem as suposições 

da regressão, deve-se ajustar o modelo de regressão e avaliar a precisão explicativa geral 

das variáveis independentes. Nesse estágio devem ser cumpridas três tarefas básicas:  

- selecionar um método para especificar um modelo; 

- avaliar a significância estatística do modelo; 

- determinar se alguma das observações exerce uma influência indevida nos 

resultados. 
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3.1.5 Interpretação das variáveis estatísticas (Estágio 5) 

 
Nesse estágio deve-se interpretar a variável estatística de regressão pela 

avaliação dos coeficientes de regressão estimados em termos de sua explicação da 

variável dependente. Avalia-se com isto não apenas o modelo de regressão estimado, 

mas também as variáveis independentes que foram eventualmente omitidas se uma 

busca sequencial ou abordagem combinatória foi empregada. Assim após avaliar os 

coeficientes estimados, deve-se também avaliar o impacto potencial de variáveis omitidas 

para garantir que a significância gerencial seja avaliada, juntamente com a significância 

estatística. 

 
3.1.6 Validação dos resultados (Estágio 6) 
 

Após identificar o melhor modelo, o passo final é garantir que ele represente 

a população geral (generalização) sendo com isso apropriado as situações nas quais é 

usado transferibilidade. A melhor orientação é a extensão em que o modelo de regressão 

se ajuste a um modelo teórico existente ou um conjunto de resultados previamente 

validados sobre o mesmo tópico. Em muitos casos, não há resultados anteriores ou 

teorias disponíveis. Assim, também serão feitas abordagens empíricas para a validação 

de um modelo. 

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir.   

 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Apresentação dos dados 
 

Como fonte de estudo, foram coletados dados de uma grande empresa têxtil 

de Santa Catarina, referentes aos seus pontos de controle para o alcance de uma boa 

performance nas entregas dos pedidos dos seus clientes na data solicitada, ou seja, nos 

prazos estabelecidos. Os dados são mensais, referentes aos anos de 2007, 2008 e 2009, 

e mostram o somatório do número de pedidos por ponto de controle, conforme mostra a 

Figura 3. 
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Figura 3 – Número de pedidos por ponto de controle do ciclo do pedido. 
 

 
 
Fonte: Área de Planejamento da empresa em estudo. 

 

Com os dados apresentados, parte-se para a análise dos mesmos, conforme 

será exposto a seguir. 

 

4.2 Análise dos dados 

 

Os dados apresentados foram submetidos ao teste de normalidade Bera 

Jarque, sendo seus resultados apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 – Teste de normalidade Bera Jarque para os pontos de controle 
 

 
      
 Fonte: Área de Planejamento da empresa em estudo (cálculos feitos e adaptados do Excel) 

 

Conforme se pode notar na figura 4, a variável dependente, Pedido no 

prazo, e as variáveis independentes, Eficácia da Produção, Eficácia na geração de OD, 

Eficácia no Carregamento, Eficácia do Transporte tiveram suas normalidades constatadas 

no teste Bera Jarque, devido todas terem tido valores abaixo de 5,99. Já a variável 

independente Eficácia do Acolhimento não segue uma distribuição normal, ou, teve sua 

hipótese de normalidade rejeitada, com o valor de 7,2963, sendo que quando isto ocorre, 

é necessária a transformação da variável e recálculo do teste da mesma, para que se 

comprove a normalidade. 
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A seguir apresenta-se a Figura 5, a qual já está com a variável Eficácia do 

Acolhimento transformada, sendo esta transformação a extração da raiz quadrada dos 

valores anteriores. 

 

Figura 5 – Teste de normalidade Bera Jarque para os pontos de controle com a transformação                    
da variável eficácia do acolhimento. 
 

 
 
Fonte: Área de Planejamento da empresa em estudo (cálculos feitos e adaptados do Excel) 
 

Após a transformação da variável Eficácia do Acolhimento, nota-se que a 

normalidade foi comprovada, alcançando o valor estatística de Bera Jarque de 2,5405, 

estando então, as cinco variáveis independentes e a variável dependente, seguindo a 

distribuição normal. 
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4.3 Regressões Múltiplas 

 

No ambiente de múltiplas possibilidades na escolha de variáveis 

independentes, é importante considerar como a seleção de variáveis deve proceder, para 

que variáveis irrelevantes sejam eliminadas da equação, e variáveis relevantes sejam 

incluídas. A equação de regressão múltipla proporciona para que o lado direito da 

equação esteja aberto para receber qualquer número de variáveis independentes 

(SAMOHYL, 2009). 

Para se averiguar o grau de veracidade das estimativas, o teste de hipótese 

mais básico que deve se executar é um com a estatística F simultaneamente sobre todas 

as estimativas.  

Sabe-se que a hipótese nula é muito abrangente e essencial para a 

continuação da pesquisa, e, sem evidências que algum coeficiente é não nulo significa 

que a equação de regressão proposta não consegue explicar absolutamente nada. Caso 

for rejeitada a hipótese nula Ho, alguma coisa é significante na equação, mas ainda não 

se sabe qual ou quais coeficientes são os relevantes, apenas se sabe que pelo menos 

algum coeficiente é estatisticamente importante.  

A maneira comum de relatar um teste de hipótese é afirmar que a hipótese 

nula foi ou não rejeitada ao nível de significância α especificado. O nível de significância α 

escolhido para o cálculo das regressões neste caso foi de 5%, e, o valor de F é associado 

a um valor p (“p value” em inglês). 

O valor p é a probabilidade da estatística de teste assumir um valor pelo 

menos tão grande quanto o valor observado da estatística, quando a hipótese nula Ho é 

verdadeira. Assim, o valor p traz muito mais informação sobre o peso da evidência contra 

Ho e o tomador de decisão pode tirar conclusões a qualquer nível de significância; 

resumindo, o valor p é o menor nível de significância que levaria à rejeição da hipótese 

nula Ho (MONTGOMERY, 2004). 

Se o valor p é menor que α, a rejeição da hipótese nula é obrigada, 

conforme a regra, e se diz que o resultado do teste de hipótese é significante, sendo que 

a escolha do valor de α é arbitrária e depende de tradições e a literatura da área sob 

investigação. Também pode-se entender que um valor p alto significa que existe uma 

perspectiva forte de errar rejeitando a hipótese nula, e, um valor p pequeno oferece 

oportunidade de rejeitar a hipótese nula. 

Apresenta-se a seguir os valores adquiridos através das regressões, as 

quais foram efetuadas com auxílio da ferramenta análise de dados do Microsoft Excel, 

com nível de significância α de 5%. As variáveis independentes são os pontos de controle 

do ciclo do pedido Eficácia do Acolhimento dos pedidos, Eficácia da Produção, Eficácia na 

geração de OD, Eficácia no Carregamento, Eficácia das transportadoras, e, Pedidos 

entregues no prazo, o qual é o ponto de controle considerado como variável dependente. 
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Pode-se trabalhar como hipótese nula Ho e alternativa H1, neste caso 

sendo: 

Ho: Não existe relação significante entre as variáveis independentes com a variável 

dependente; 

H1: Existe relação significante entre as variáveis independentes com a variável 

dependente. 

 

As figuras 6 e 7 apresentam as regressões iniciais, bem como um resumo de 

suas variáveis. 
Figura 6 – ANOVA – Regressões iniciais. 

 

.  
Fonte: Os autores. 

 

Figura 7 – Resumo das variáveis – Regressões iniciais. 
 

 
Fonte: Os autores. 

 

Devido apenas algumas variáveis terem mostrado um valor p pequeno, 

decidiu-se expurgar as variáveis que apresentaram valores p altos, neste caso, os mais 

distantes de 5%, as quais foram a Eficácia na Geração de OD, Eficácia no Carregamento 

e Eficácia no Transporte, bem como também expurgar a intersecção, e refazer as 

regressões múltiplas. 

Apresentam-se a seguir, na Figura 8, os novos valores obtidos com as 

regressões efetuadas sem os itens que se decidiu expurgar. 
 

Figura 8 – ANOVA – Regressões recalculadas. 
 

 
Fonte: Os autores. 
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Por meio da Figura 9 pode-se visualizar o resumo das variáveis 
recalculadas.  
 

Figura 9 – Resumo das variáveis – Regressões recalculadas. 
 

 
Fonte: Os autores. 
 

A retirada das variáveis alterou significativamente o valor da estatística F, o 
qual foi de 29,2, que já era considerado alto, para 1088,73, o que mostra estimativas mais 
relevantes. Em relação ao valor p, para a variável Eficácia do Acolhimento ele é 
correspondente a 0,000016, sendo que no cálculo anterior era de 0,056700. Já para a 
variável Eficácia da Produção, o valor p é de 0,000000, sendo que o valor apresentado no 
cálculo anterior foi também de 0,000000, tendo apenas alterações nos dígitos finais das 
casas sequentes. Portanto, pode-se rejeitar a hipótese nula e concluir que a equação de 
regressão tem elementos de relação significante entre a variável dependente, pedido no 
prazo, e pelo menos uma das variáveis independentes, Eficácia do Acolhimento e Eficácia 
da Produção. 

Figura 10 – Resultado dos resíduos. 
 

 
Fonte: Os autores. 
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Apresentam-se, na Figura 10, os resultados dos resíduos obtidos com as 

regressões, sendo que os mesmos também foram submetidos ao teste de normalidade 

Bera Jarque e tiveram o resultado verdadeiro, apresentando o valor de 1,0108 e seguindo 

a distribuição normal. 

 
Figura 11 – Plotagem da probabilidade normal. 

 
Fonte: Os autores. 
 

Por meio da Figura 11, a qual mostra a plotagem de probabilidade normal da 

variável, pode-se observar a presença da normalidade nos dados, que foi confirmada pelo 

teste de Bera Jarque demonstrado anteriormente. 

 

5. CONCLUSÕES 

Todas as empresas que trabalham com indicadores logísticos e obtêm como 

um deles o indicador da OTD (On Time Delivery) sabem, ou pelo menos deveriam saber 

da importância do mesmo, devido ele retratar a eficiência da empresa no seu nível de 

atendimento dos clientes, ou seja, o seu nível de serviço. Como o tempo de ciclo do 

pedido é o tempo transcorrido entre a colocação do pedido pelo cliente até a sua entrega, 

este é o grande balizador para que se tenha o indicador no melhor patamar possível 

dentro da realidade da empresa, pois, através deste ciclo, podem-se acompanhar passo a 

passo os pedidos dos clientes, bem como também, medir o lead time de cada um destes 

passos, o que foi considerado como ponto de controle neste artigo. Também é importante 

saber quais destes pontos de controle influenciam de forma mais significativa e 

positivamente nas entregas dos pedidos no prazo, para que se possa atuar de forma 

constante nos pontos que menos afetam positivamente na pontualidade. Isto foi o que se 

realizou através das regressões múltiplas apresentadas neste artigo, aonde se chegou à 

conclusão de que as variáveis Eficácia do Acolhimento e Eficácia da Produção são as que 

mais afetam de forma significativa no resultado positivo do ciclo do pedido nesta grande 

empresa têxtil de Santa Catarina. 
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Muito importante e eficiente é a interação da análise estatística com a 

interpretação de indicadores das empresas, a qual permite que se tenham dados e visões 

de forma rápida, fazendo com que sobre mais tempo para as tomadas de decisões de 

maior relevância e necessidades. Neste caso o envolvimento foi de regressões múltiplas 

com indicadores logísticos, mas são inúmeras as opções possíveis. 
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