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RESUMO 

 

As empresas de todos os setores convivem com eventos que podem provocar a falta 

de suprimentos. Apesar do desenvolvimento de toda uma rede de comunicação e 

infraestrutura logística para garantir o suprimento do mercado, ainda existe 

ocorrência de situações em que o fornecimento nos diversos elos produtivos é 

prejudicado. O objetivo geral deste trabalho é identificar os fatores que representam 

riscos de ruptura na cadeia de suprimentos de uma empresa do segmento de sucos 

prontos. A primeira etapa da pesquisa é composta por uma abordagem qualitativa e 

a segunda etapa por uma abordagem quantitativa. Na fase qualitativa, seis 

respondentes, ocupantes de cargos considerados estratégicos na empresa, foram 

incentivados a expressar suas opiniões a respeito da percepção quanto aos riscos 

de ruptura que a empresa esteja sujeitos bem como a opinião quanto às estratégias 

de resiliência utilizadas. Na etapa quantitativa foi utilizado um questionário composto 

por afirmativas para indicação de níveis percebidos de riscos e utilização de 

estratégias de resiliência. Nesta etapa foram entrevistados 54 pessoas entre 

fornecedores, clientes e a própria empresa. Os riscos de ruptura percebidos na TIAL 

estão relacionados, principalmente ao abastecimento de matéria prima provocado, 

dentre outros fatores, pela sazonalidade das frutas. A dependência de fornecedor 

exclusivo é evidenciada pela existência de poucas empresas qualificadas pela TIAL 

para fornecimento da maioria de seus insumos. Dentre as estratégias de resiliência 

identificadas, os investimentos na melhoria dos processos e a utilização de estoques 

estratégicos apresentaram alta utilização na cadeia de suprimentos estudada. A 

pesquisa toma importância para a empresa pelo fato de se tornarem conhecidos 

tanto os riscos quanto as estratégias utilizadas para reduzir estes riscos.  

 

 

Palavras Chave : Cadeia de Suprimentos. Sucos Prontos. Riscos de Ruptura. 

Logística 



 

ABSTRACT  

 

 

Companies from all sectors deal with events that can lead to a lack of supplies. 

Despite the development of a communication and understructure logistics network to 

ensure the supply market, it still exists settings where the supplies in different 

productive links are hindered. The general purpose of this paper is to identify the 

factors that present risks of breaking the supply chain in a company in the segment 

of ready- to- drink juices. The first stage of the research consists of a qualitative 

approach and the second one of a quantitative approach. In the qualitative stage, six 

respondents that hold strategic job positions were stimulated to express their 

opinions about the perception of a rupture risk submitted by the company, as well as 

the opinion about the resilience strategies used. In quantitative stage it was used a 

questionnaire composed by affirmations to indicate the risks levels noticed and the 

use of resilience strategies. In this stage, 54 people among suppliers, customers and 

the own company employees were interviewed. The rupture risks noticed in TIAL are 

related mainly to the raw material supply, caused by, among other factors, the 

seasonality of the fruits. The dependency on an exclusive supplier is shown by the 

existence of a few companies qualified by TIAL to supply the majority of its inputs. 

Among the pointed out resiliency strategies, the investments in improving the 

procedure and the use of strategic stocks has presented high use in the studied 

supply chain. The research becomes important to the company because of the 

known of the risks, as well as the strategies used to cut down these risks. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do Problema  

 

Em consequência ao tsunami ocorrido na costa Japonesa em 2011, fábricas inteiras 

foram fechadas, cidades ficaram sem energia e um acidente nuclear de grandes 

proporções provocou uma crise análoga à vivida no Japão no período da segunda 

guerra mundial. Além de mais de 10 mil vidas perdidas, diversos setores econômicos 

pelo mundo foram afetados. Subitamente, empresas se depararam com a falta de 

matéria-prima e componentes. A Toyota apresentou uma queda de 62,7% em sua 

produção, a menor desde 1976 (VALOR ON LINE, 2011). Este desempenho fez com 

que a Toyota perdesse a posição de líder mundial no mercado de automóveis caindo 

para o terceiro lugar (LEITE, 2012). A Sony, outra grande indústria japonesa, foi 

obrigada a reduzir a produção e fechar algumas de suas fábricas na região mais 

atingida; a unidade da cidade de Tagajo ficou paralisada por quase três meses, 

interrompendo a fabricação de componentes óticos e eletrodos para baterias de lítio 

(AGÊNCIA LUSA, 2011). Este evento provocou reflexos inclusive no Brasil, 

empresas de tecnologia que dependem de componentes vindos do Japão ficaram 

paralisadas (FRANCE PRESSE, 2011) A produção na filial da Toyota no Brasil foi 

interrompida diversas vezes por falta de peças. A Honda cortou a produção pela 

metade, demitiu 400 funcionários e outros 800 ficaram ociosos. (JORNAL DA 

GLOBO, 2011; UOL ECONOMIA, 2011). 

As empresas vivem constantemente com eventos de menor proporção, que podem 

igualmente provocar a falta de suprimentos. Apesar do desenvolvimento de toda 

uma rede de comunicação e infraestrutura logística para garantir o suprimento do 

mercado, ainda existe ocorrência de situações em que o fornecimento nos diversos 

elos produtivos é prejudicado. No ano 2000, um raio atingiu um edifício industrial da 

Philips nos Estados Unidos, provocando um pequeno incêndio. Como consequência, 

a linha de fabricação de chips, componentes de aparelhos eletrônicos, 

principalmente telefones celulares, ficou interrompida por semanas devido à 
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contaminação do ar em um ambiente que precisa ser altamente controlado. As duas 

maiores clientes da Philips, a finlandesa Nokia e a sueca Ericsson, foram 

imediatamente informadas do ocorrido. A Nokia, montou um plano de contingência e 

buscou alternativas ao fornecimento do componente. Por outro lado, a Ericsson não 

se alertou pela provável falta de fornecimento só buscando alternativas quando era 

tarde. Este evento tornou a Nokia ainda mais sólida no mercado enquanto a 

Ericsson apresentou quedas significativas no mercado e em 2001 anunciou que 

estava saindo do mercado de celulares (SHEFFI, 2005). 

Nos últimos dez anos, o Brasil vem apresentando falta de energia, paralisando 

atividades, o apagão que afetou o nordeste brasileiro em 2011 resultou em prejuízos 

de cerca de R$ 100 mi (FERNANDES, 2011). No ano de 2006 o choque entre duas 

aeronaves coloca em evidência os problemas do setor aéreo brasileiro instalando-se 

uma CPI. Em 2012 uma greve de caminhoneiros paralisou diversas rodovias e 

colocou em risco o fornecimento de alimentos em grandes centros como o Rio de 

Janeiro. Constantemente as greves em portos e aeroportos prejudicam o comércio 

exterior e colocam em risco as operações de empresas como as do ramo 

farmacêuticos que dependem de materiais importados. Como resultado das 

condições climáticas, as indústrias processadoras de grãos e frutas tiveram seus 

custos de produção afetados. 

Apesar das empresas buscarem eliminar ineficiências de seus sistemas internos por 

meio de conceitos como just-in-time, controle de processo, Lean Organization e Six 

Sigma, profissionais apresentam dificuldades em gerenciar o fluxo físico e 

informacionais através dos diversos agentes da cadeia produtiva (CORREA, 2012). 

Como resultado, as estruturas se tornam mais enxutas e consequentemente mais 

vulneráveis tanto a eventos naturais e imprevisíveis quanto a falhas de gestão e 

planejamento. A indústria brasileira de cosméticos, Natura, perdeu 4% do 

faturamento do último trimestre de 2011 decorrentes da reformulação de sistemas 

de informação (PEREIRA, 2011). Constantemente empresas são acionadas 

judicialmente pela falta de produtos anunciados em promoções. Com a redução do 

IPI para veículos em 2012, o mercado se aqueceu e as indústrias intensificaram a 

fabricação de carros novos desabastecendo o mercado de peças de reposição. Os 

profissionais gastam tempo resolvendo os efeitos e não as causas dos problemas e 
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a pressão por redução de custos e resultados de curto prazo provocam uma visão 

limitada da situação (GRANDINI, 2012). 

O mercado também passa por transformações. Segundo o site Valor Econômico, em 

2012, várias indústrias de alimentos foram incorporadas por outros grupos que 

buscam crescimento por meio de cortes de custos, diversificação e aumento na 

participação do mercado. De outro lado, as empresas também procuram realizar 

grandes investimentos contribuindo para alavancar a competitividade no setor. Na 

categoria de sucos prontos, a entrada em 2005, da Coca-Cola com a compra da 

Sucos Mais, segunda empresa do mercado brasileiro, impulsionou os investimentos 

(FUTEMA, 2005). O mercado de sucos apresentou crescimento superior a 12% nos 

cinco primeiros meses de 2012 mantendo um crescimento superior a 10% anuais 

dos últimos três anos. (LEVIN, 2012). 

O mercado aquecido favorece o crescimento das indústrias e acirram cada vez mais 

a competição. Estar disponível ao cliente diante de um número cada vez maior de 

opções torna-se fundamental. Quando o produto não é encontrado pelo consumidor 

no momento da compra, ocorre o fenômeno da ruptura. Este evento sempre permeia 

os mercados, mesmos nos mais desenvolvidos, a ruptura oscila entre 8% e 15% nos 

Estados Unidos e Europa, com oscilações entre países e entre produtos (ECR 

BRASIL, 2004). 

Em pesquisa realizada pela ACNielsen, divulgada em setembro de 2012 pela 

Associação Brasileira de Supermercados, estima-se que o índice de rupturas no 

Brasil é de 8,8%. Porém, a pesquisa traz um resultado mais alarmante, apontando o 

comportamento do consumidor frente à ruptura. A pesquisa realizada em 8 mil lares 

brasileiros e oito cestas de produtos aponta que os consumidores adquirem outra 

marca na mesma loja: 59,8% em cerveja; 65,8% dos itens de higiene e beleza; 

70,2% de perecíveis; 74% de bebidas não alcoólicas; 74,5% de limpeza; 77% de 

mercearia doce e 80,6% de mercearia salgada. Dentro da cesta de bebidas não 

alcoólicas, onde o segmento de sucos prontos está inserido, apenas 18% dos 

consumidores dos estados de MG, ES e interior do RJ, procuram a marca preferida 

em outro estabelecimento. Em um cenário com 8,8% de rupturas e 18% de vendas 

perdidas para outra loja concluímos que o varejo perde 1,58% das vendas. Neste 
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comportamento as perdas provocadas pelas rupturas tornam-se mais expressivas 

para a indústria que sofrerá o impacto de 7,2% nas rupturas. 

Assim, torna-se relevante um estudo a cerca dos fatores que se configuram risco de 

ruptura na cadeia de suprimentos de uma empresa do segmento de sucos prontos. 

A questão norteadora da pesquisa pode ser formulada como: “Quais as principais 

situações de risco que provocam ruptura na cadeia de suprimentos de uma empresa 

do segmento de sucos prontos?” 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é identificar os fatores que representam riscos de 

ruptura na cadeia de suprimentos de uma empresa do segmento de sucos prontos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar a cadeia de suprimentos de uma empresa do segmento de sucos 

prontos identificando seus principais fornecedores e clientes de primeira 

camada ou de maior relevância. 

• Analisar as situações atuais que configurem riscos de ruptura na opinião dos 

clientes, fornecedores e membros chave da empresa pesquisada.  

• Identificar a existência de mecanismos de controle que visem reduzir ou 

eliminar os riscos de desabastecimento nos fornecedores e clientes. 

• Estudar, junto à empresa pesquisada, as implicações e alternativas para 

reduzir as ocorrências de ruptura.  
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1.3 Justificativa 

O aumento da competição obriga as empresas e se tornarem cada vez mais 

eficientes em seus processos. A gestão da cadeia de suprimentos vem ganhando 

importância dada a preocupação constante da ocorrência de desabastecimento em 

um ou mais elos da cadeia. As organizações precisam ser competitivas, reduzir 

custos e melhorar os serviços ao cliente. A busca por um processo seguro e que 

garanta a disponibilidade do produto em condições satisfatórias ao cliente passa a 

ser a tônica para o sucesso. 

A empresa estudada obteve crescimento significativo nos anos de 2011 e 2012 

alcançando, inclusive o segundo lugar no mercado onde atua (Minas Gerais, Espírito 

Santo e Interior do Rio de Janeiro). Este crescimento precisa ser consolidado 

através da garantia da disponibilidade de seus produtos ao mercado. Visando este 

objetivo, no final de 2012, a empresa iniciou um projeto de ampliação de suas linhas 

através da instalação de equipamentos de última geração buscando a redução de 

custos e economia de escala. Porém as empresas não disputam somente em 

produtos ou custos, mas também há a concorrência de redes inteiras de 

suprimentos que precisam trabalhar de forma integrada. 

Na esfera do pesquisador, este trabalho contribuirá para o crescimento pessoal e 

profissional, proporcionando informações que a permita desenvolver e gerir uma 

estrutura mais eficaz de riscos de desabastecimento. Para o ambiente acadêmico 

este estudo poderá servir como base de pesquisas para futuros pesquisadores uma 

vez que problemas de ruptura ocorrem em diversos segmentos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nesta seção são apresentados estudos realizados sobre o tema da dissertação com 

a finalidade de fundamentar a teoria relacionada aos objetivos específicos deste 

trabalho. Em relação ao primeiro objetivo, de caracterizar a cadeia de suprimentos, 

são explorados os conhecimentos relativos a cadeia de suprimentos. O estudo sobre 

riscos em cadeia de suprimentos visa fornecer embasamento teórico para o segundo 

objetivo, o de identificar quais são as situações atuais que podem provocar o 

desabastecimento da empresa, na opinião dos fornecedores e dos gestores da 

própria empresa. O tópico sobre estoques e custos, bem como os referente à 

resiliência e gestão de riscos dá sustentação aos dois últimos objetivos, de 

identificar estratégias utilizadas pelos fornecedores e prover a empresa de 

informações à sua própria obtenção de resiliência aos riscos de sua cadeia de 

suprimentos. 

 

2.1 Cadeia de Suprimentos 

A cadeia de suprimentos engloba todos os agentes envolvidos no atendimento do 

pedido do cliente desde o fornecedor dos materiais primários, passando pelo 

fabricante até a entrega do produto ou serviço ao consumidor final. (CHOPRA & 

MEINDL, 2011). Em essência, enquanto a logística, procura integrar o fluxo de 

produtos e informações de um negócio; a gestão da cadeia de suprimentos busca 

articular e coordenar os processos de outras entidades relacionadas como 

fornecedores, clientes e a própria organização (CHRISTOPHER, 2011). A cadeia de 

suprimentos engloba também as transportadoras, depósitos varejistas e todos os 

estágios envolvidos direta ou indiretamente no atendimento das necessidades dos 

clientes (CHOPRA & MEINDL, 2011). 

Neste cenário, a gestão da cadeia de suprimentos tem aumentado sua importância 

para as empresas, pois apresenta cada vez mais como ferramenta estratégica para 

garantia de qualidade, redução de custos, aumento da flexibilidade e agilidade das 
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respostas às exigências do consumidor (BALLOU, 2006). A coordenação dos fluxos 

de materiais e informações ao cliente final, chamada Supply Chain Management 

(SCM) ou Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, tem por objetivo avançar nas 

relações entre indústrias e parceiros (FIGUEIREDO, 2003). O conceito de SCM é a 

integração dos negócios desde o cliente final até o fornecedor original, gerando a 

melhora dos produtos, serviços e informações que agregam valor para o 

consumidor. (LAMBERT et al., 1998). 

Segundo matéria do site da Wharton School (2006) a gestão da cadeia de 

suprimentos se tornou ferramenta estratégica dos negócios. Cumprir os objetivos 

logísticos continua sendo desafiador e a coordenação criteriosa dos elementos da 

cadeia de suprimentos aliado a um alto nível de colaboração entre os agentes estão 

entre as condições básicas para a obtenção de uma cadeia de suprimentos bem 

sucedida. O foco da gestão da cadeia de suprimentos são as relações entre os 

participantes, buscando um resultado mais lucrativo para todas as partes da cadeia. 

(CHRISTOPHER, 2011). 

Existem vários tipos de cadeia de suprimentos. Ao se identificar uma cadeia e sua 

estrutura, é necessário identificar também as empresas participantes (figura 1). O 

objetivo é identificar quais são os membros críticos para o sucesso da empresa 

focal. (CORRÊA, 2010). 

 

 
Fonte: Corrêa, 2010. p: 20 

Figura 1 Exemplo de uma Cadeia de Suprimentos 



22 

 

 

Cada elo ou camada em uma cadeia de suprimentos está conectado pelo fluxo de 

produto, informação e fundos (CHOPRA e MEINDL, 2012). Porém, a maioria das 

empresas se vê como entidades isoladas. Este comportamento pode comprometer o 

resultado das organizações (CHRISTOPHER, 2011). Os gestores precisam 

compreender os processos que movimentam e posicionam os produtos para o 

cliente (JACOBS e CHASE, 2012). 

 

2.2 Riscos na Cadeia de Suprimentos 

A vulnerabilidade nas cadeias de suprimentos vem ganhando importância devido ao 

aumento da complexidade e da competição global, a ponderação e gerenciamento 

dos riscos encontram em fase inicial de desenvolvimento (JÜTTNER; PECK e 

CHRISTOPHER; 2003). Se fosse possível prever exatamente qual será a demanda 

futura dos produtos, o resultado seria uma correta demanda dos materiais 

necessários, porém, muitos fatores são relacionados à imprevisibilidade e podem 

modificar a demanda dos produtos (GONÇALVES, 2010). O mercado está tomado 

pela turbulência e incerteza. Não somente os eventos como catástrofes naturais, 

greves ou atentados terroristas, também a mudança nas estratégias empresariais, 

no perfil dos negócios contribuem para que os riscos na cadeia de suprimentos 

necessitem de novos meios para serem medidos e gerenciados. (CHRISTOPHER, 

2010). 

Os riscos estão presentes em todas as empresas. Envolvem a probabilidade da 

ocorrência de determinado risco e o impacto de suas consequências para a cadeia. 

Mesmo havendo chances de graves acontecimentos ocorrerem em qualquer elo da 

cadeia, a limitação financeira leva as empresas a selecionarem apenas certos tipos 

de eventos para gerenciar (KNEMEYER, 2008). A interdependência das empresas 

faz com que a probabilidade de ocorrência de ruptura em uma cadeia de 

suprimentos seja alta, mesmo que as chances de cada instalação ser afetada 

individualmente sejam pequenas (SHEFFI, 2005). Devido a esta dependência, a 

avaliação da severidade de uma possível interrupção é prejudicada, bem como a 
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capacidade de decidir o que fazer para reduzir a probabilidade ou minimizar os 

impactos da ocorrência da ruptura (CORRÊA, 2010). Adicionalmente, a presença de 

mercados e operações globais, faz com que eventos locais tenham repercussão em 

várias partes do mundo. Qualquer variável, que resulte em rupturas potenciais, é 

considerada riscos à cadeia de suprimentos (JÜTTNER, 2005). 

Com o aumento da competição global e desenvolvimento contínuo de processos, 

surgem novas incertezas, as empresas aumentam sua exposição aos riscos com 

implicações e consequências diferentes. Conforme Trent e Llewellyn (2010), oito 

fatores podem levar ao aumento da vulnerabilidade das cadeias de suprimentos: 

1. Globalização – os negócios internacionais tendem a crescer com o aumento 

da confiança em fornecedores de matéria prima e aumento da procura de 

mercados consumidores. As empresas buscam parcerias para o aumento de 

sua capacidade de atuação global. A distribuição das cadeias de suprimento 

ao redor do mundo aumenta a complexidade da gestão, os lead times, os 

inventários e custos logísticos provocando oportunidades e ameaças a riscos. 

2. Terceirização – é cada vez maior o número de empresas que contratam 

prestadores especializados para executar os serviços que não fazem parte no 

negócio principal da empresa. É crescente o número, por exemplo, de 

terceirizações de serviços de entrega e transporte por empresas industriais 

que optam por concentrar seus esforços na fabricação e comercialização dos 

produtos. Apesar de apresentar uma oportunidade do ponto de vista 

estratégico e financeiro, a terceirização aumenta a dependência em relação a 

outras empresas. 

3. Redução dos tempos de ciclo de vida – a capacidade de reduzir o tempo, seja 

no desenvolvimento de novos produtos ou atendimento a pedidos, vem 

evidenciando cada vez mais a necessidade de se reagir com velocidade aos 

anseios do mercado. 

4. Tecnologia da Informação – os avanços em sistemas de tecnologia da 

informação têm provocado grande impacto nas cadeias de suprimentos. O 

compartilhamento de informações deve permitir a comunicação entre 



24 

 

fornecedores, fabricantes, distribuidores revendedores e clientes. O acesso 

às informações permite a redução de estoques e permite uma resposta rápida 

à flutuações de demanda. Por outro lado, o uso de tecnologia inadequada 

aumenta a fragilidade da cadeia de suprimentos, acrescentando riscos aos 

participantes. Sem uma tecnologia adequada, as empresas perdem a 

capacidade de reação a uma possível ruptura. 

5. Diversificação dos produtos e Customização em Massa – a variedade de 

produtos oferecidos pelos fabricantes vem aumentando, da mesma forma, é 

crescente a solicitação por parte dos clientes por produtos menos 

padronizados e adequados a suas necessidades. Estas variações criam 

inúmeras opções de pedidos e dificultam a previsão do mix de produtos. As 

organizações passam a desenvolver e utilizar técnicas que permitam manter 

os estoques em níveis mais flexíveis. Esta organização e controle devem ser 

mais elaborados e melhor coordenados para evitar novas situações de risco. 

6. Questões Ambientais – a tendência à reciclagem, ao reaproveitamento e a 

preocupação com o meio ambiente, têm contribuído para que o foco das 

cadeias de suprimento seja além do cliente final. As empresas lançam mão 

da logística reversa e do desenvolvimento de políticas sustentáveis. As 

decisões que envolvem a sustentabilidade podem levar a rupturas quando da 

não observância de legislações ou quando considerados os critérios de riscos 

ambientais em detrimento a outros critérios. 

7. Mudanças no Mercado – a difusão da internet tornou os consumidores mais 

exigentes. É mais fácil comparar preços, prazos de entrega e qualidades de 

produtos. Menos fiel a marcas e fabricantes, o consumidor está sempre 

buscando novas ofertas que o atenda melhor. Os clientes, por sua vez, 

requisitam entregas mais frequentes e lotes menores, exigindo maior 

flexibilidade das empresas e expondo ainda mais a cadeia de suprimentos a 

ameaças. 

8. Redução de Custos – a busca da melhora do desempenho e redução de 

custos é uma constante nas organizações. A globalização da cadeia motiva 

ainda mais este comportamento. Com o aumento das opções as unidades 
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com menor custos variam e provocam a constante troca de fornecedores. 

Este comportamento na busca pelo menor custo desfavorece a construção de 

parcerias e contribui para exposição a ameaças. A cada troca, espera-se que 

o aumento dos riscos seja menor que a redução dos custos. 

Sheffi (2005) apresenta três tipos de riscos que podem afetar uma rede de 

suprimentos: 

• Riscos aleatórios – são eventos causados por fatores que estão fora do 

controle das organizações como os desastres naturais. 

• Riscos acidentais – são fatos causados por fatores não intencionais, como os 

acidentes causados por imprudência, negligência, incompetência, falhas e 

imperfeições. 

• Riscos intencionais – são causados pela intenção e premeditação de se 

causar uma interrupção como ataques terroristas, roubos, sabotagens ou 

greves. 

Por outro lado, um estudo de 2005 publicado por Kleindorfer e Saad, demonstram as 

seguintes categorias de riscos: 

• Contingências operacionais – são riscos relativos a falhas operacionais, 

descontinuidade de abastecimento, falências e riscos financeiros ou 

trabalhistas. 

• Desastres naturais – riscos ambientais que afetam o funcionamento normal 

da cadeia de suprimentos. 

• Terrorismo e instabilidade política – fatos que podem colocar em risco as 

operações das empresas. 

De acordo com Mason-Jones e Towill (1988), os riscos podem ser agrupados em 

cinco categorias: 

• Riscos de abastecimento – dificuldade na obtenção de matéria prima ou 

demais recursos para processo. 
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• Riscos ambientais – relacionados à gestão ambiental, ou catástrofes naturais 

como enchentes, terremotos. 

• Riscos de controle – eventos intencionais ou não, mas que não estão sob o 

controle direto da organização, como greves, política econômica, terrorismo, 

sabotagens. 

• Riscos de demanda – mudanças de mercado e do comportamento do 

consumidor que pode afetar a procura pelos produtos fabricados. 

• Riscos de processos – deficiências em controles internos da empresa como 

altos custos, baixa qualidade ou tecnologia inadequada. 

Os riscos de ruptura na cadeia de suprimentos, originados das mais diversas fontes, 

não constituem em eventos exclusivos. A ocorrência de um fato pode resultar na 

ocorrência de outro. A ruptura em determinado elo da cadeia pode repercutir para o 

elo seguinte ou comprometer toda a cadeia (SILVA, LADEIRA, OLIVEIRA, 2008). 

Assim, a falta de sincronismo entre a demanda e o fluxo de estoques provocados 

pela falta de coordenação na cadeia de suprimentos, pode explicar grande parte das 

ocorrências de ruptura (CHOPRA, MEINDL, 2011). A ruptura numa cadeia de 

suprimento é um problema que não pode ser resolvido isoladamente, mas em grupo 

(GAN et al., 2004).  

Os gestores precisam conhecer bem os riscos e incertezas que ameaçam não 

somente suas atividades, mas também aqueles que podem interferir outros elos da 

cadeia de suprimentos, principalmente em seus fornecedores. A abordagem deve 

abranger como os processos chave estão relacionados em pelo menos três 

organizações da cadeia de suprimentos (JÜNTTNER, 2005). Um fator chave é a 

coordenação de atividades entre as organizações interdependentes e que formam a 

cadeia de suprimentos. O objetivo é criar valor junto ao consumidor final, ao menor 

custo possível para a cadeia como um todo (CHRISTOPHER, 2011). 

Chopra e Sodhi (2004) mostram diversos fatores de risco de ruptura na cadeia de 

suprimentos, associando-os a eventos como desastres naturais, disputas 

trabalhistas, falência do fornecedor, guerra e terrorismo e dependência de uma fonte 
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de suprimentos única. Para cada fator de risco é possível identificar um agente 

causador e apontar os principais causadores de ameaça à cadeia.  

 

2.3 Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimentos 

A gestão de riscos em cadeias de suprimentos objetiva acompanhar e controlar as 

ameaças, com a finalidade de garantir o permanente fluxo de suprimentos, 

aumentando, assim, os lucros dos participantes. O sucesso no mercado depende da 

identificação dos riscos e da utilização das estratégias adequadas ao seu controle 

(KNEMEYER, 2008). O conhecimento dos eventos que provocam rupturas 

possibilita a análise dos eventos, permitindo um controle sobre as ações de 

mitigação ou prevenção dos riscos (SANTOS; OLIVEIRA & SANTOS JUNIOR, 

2010). Este processo decisório frequentemente exige uma abordagem sistêmica. A 

redução dos riscos e o planejamento exigem conhecimentos em estratégias e da 

cadeira de suprimentos (PADAKIS, 2002; SODHI, 2005). 

Com o aumento da vulnerabilidade na cadeia de suprimentos provocado pela 

turbulência e incerteza do mercado os riscos da cadeia de suprimentos estão mais 

evidentes. Como consequência, as empresas precisam desenvolver métodos 

apropriados para a e gestão destes riscos (CHRISTOPHER, 2010). Nas empresas, o 

termo resiliência é a capacidade de recuperação diante de uma grande ruptura 

(SHEFFI, 2005). Mesmo cadeias de suprimentos bem administradas sofrem com 

eventos inesperados ou situações impossíveis de prever, sendo fundamental que as 

organizações adquiram a resiliência (CHRISTOPHER, 2010). As empresas podem 

desenvolver resiliência por meio de duas abordagens básicas (CORRÊA, 2010): 

• Redundância de recursos – consiste em manter níveis de estoques e 

recursos em níveis acima dos necessários em condições normais. Estas 

medidas de segurança permitem à empresa ter maior força frente à possíveis 

interrupções. (CORRÊA, 2010). A empresa pode também optar por manter 

capacidade ociosa ou manter vários fornecedores. Apesar de a redundância 

manter a operação da empresa frente a uma ruptura, sua utilização é 

tipicamente temporária e cara para as organizações. (SHEFFI, 2005). 
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• Agilidade e Flexibilidade 

o A agilidade está relacionada com a capacidade de reação frente aos 

eventos de ruptura. Não significa ter redundância de recursos, mas ser 

capaz de fazer as informações fluírem rapidamente dentro da 

organização para se avaliar o impacto da ocorrência para a 

organização. (CORRÊA, 2010). O rápido acesso às informações, 

através de um trabalho colaborativo é um pré-requisito para obtenção 

da resiliência na cadeia de suprimentos. (CHRISTOPHER, 2011). 

o O aumento da flexibilidade permite à cadeia de suprimento, além de 

resistir a rupturas, também responder melhor às mudanças de mercado 

(SHEFFI, 2005). A flexibilidade aumenta a capacidade de resposta à 

interrupções e reduzem suas consequências (CORRÊA, 2010).  

Além dos fatores citados por Corrêa (2010); Sheffi (2005), também cita a cultura 

organizacional como importante para a construção da resiliência nas organizações. 

Organizações conhecidas por sua rápida capacidade de recuperação, como Nokia, 

Toyota, UPS, Dell, têm em comum vários traços culturais: 

• Comunicação contínua entre seus funcionários; 

• Poder descentralizado, com equipes e indivíduos com autonomia para 

tomarem as ações necessárias; 

• Pessoas apaixonadas e comprometidas pelo trabalho; 

• Pessoas condicionadas e treinadas a situações de rupturas. 

Segundo Sheffi (2005), ao se adquirir resiliência, a empresa estará capacitada a 

superar diversos tipos de rupturas, também há o aumento da competitividade em 

relação aos concorrentes. Ainda segundo o autor, cinco estratégias são utilizadas na 

busca da resiliência pelas empresas: 

I.  No setor de aquisição e suprimentos, as empresas buscam a capacidade de 

trabalharem bem próximas aos fornecedores; 
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II. Nas áreas de produção, busca-se a conversão de processos para que todas 

as unidades trabalhem de forma padronizada e intercambiável; 

III. Na distribuição e atividades de atendimento ao cliente, a empresa mantém a 

capacidade de suprimento à demanda; 

IV. Os sistemas de controle garantem uma habilidade de rápida detecção das 

rupturas e reação a elas; 

V. A empresa desenvolve uma cultura corporativa de resposta rápida às 

rupturas. 

Christopher (2011) sugere uma abordagem de sete estágios para a gestão de riscos 

da cadeia de suprimentos: 

1. Compreender a cadeia de suprimentos – é preciso conhecer todos os elos da 

cadeia de suprimentos da empresa focal, buscando conhecer o processo 

como um todo. 

2. Melhorar a cadeia de suprimentos – significa a busca pela simplificação do 

processo. Com a redução da complexidade, a cadeia de suprimentos torna-se 

mais dinâmica e reduz a instabilidade. 

3. Identificar os caminhos críticos – as relações críticas entre os participantes da 

cadeia precisam ser identificados e monitorados garantindo assim a 

continuidade do processo. Os caminhos críticos são as conexões e empresas 

que têm o maior risco dentro da cadeia. 

4. Gerenciar os caminhos críticos – neste estágio, os riscos identificados devem 

ser gerenciados com o objetivo de redução, eliminação ou transferência de 

risco. 

5. Melhorar a visibilidade da rede – muitos participantes de uma rede de 

suprimentos ainda não têm conhecimento das operações e do fluxo que é 

realizado em toda a cadeia de suprimentos. 
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6. Estabelecer uma equipe de continuidade da cadeia de suprimentos – para se 

realizar todas as ações são consumidos recursos e necessitam da formação 

de um grupo de gestão de riscos na cadeia de suprimentos, visando 

identificar as vulnerabilidades e tomar ações para atenua-las. 

7. Trabalhar com fornecedores e clientes – como as cadeias de suprimentos são 

complexas, os riscos aparecem tanto a montante quanto a jusante da 

empresa focal, é preciso desenvolver um trabalho colaborativo com 

fornecedores e clientes com o objetivo de conhecer as vulnerabilidades 

potenciais da cadeia como um todo. 

A elaboração de uma estratégia de mitigação de riscos na cadeia de suprimentos 

deve considerar as constantes mudanças inesperadas que podem ocorrer tanto 

interna, quanto externamente à empresa (WILDING, 2006). Considerado risco como 

uma combinação da probabilidade de ocorrência de um evento e suas 

consequências (ISO 73/2009), é necessário um gerenciamento que vise a redução 

da probabilidade de ocorrência de tais eventos e do impacto resultante, tornando a 

cadeia menos vulnerável. 

 

2.4 Gestão de Estoques e Custos 

A volatilidade da demanda de mercado obriga, cada vez mais, as empresas a 

responderem com velocidade às mudanças impostas pela tecnologia, concorrência e 

consumidores (CHRISTOPHER, 2011). Os estoques apresentam um papel 

fundamental para evitar a interrupção do fluxo dentro da cadeia produtiva, permitindo 

que possíveis diferenças entre entradas e saídas de um processo sejam absorvidas, 

evitando o desabastecimento (CORRÊA, 2010). Os estoques visam manter a 

flexibilidade de operação e atender à variação de consumo do mercado com 

velocidade. Em muitas empresas, os estoques representam o maior valor presente 

nos balanços e grandes valores são investidos. Quase sempre estes altos valores 

são indesejáveis. (JACOBS e CHASE, 2012). 

Os estoques surgem por diversos fatores, conforme nos mostra Corrêa (2010) 
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• Falta de coordenação: fatores que provocam a necessidade de se manter 

estoques como restrições tecnológicas, custos de obtenção, coordenação de 

informações e problemas como descompasso entre produção e utilização, 

levam as empresas a aumentarem seus níveis de estoques. 

• Incerteza: a imprecisão tanto no que se refere à previsões de demandas 

quanto a fornecimentos pouco confiáveis obrigam as empresas a manterem 

estoques. 

• Especulação: há casos em que empresas elevam seus estoques ao 

aproveitar oportunidades de fornecimento visando ganhos advindos da 

provável alta nos preços ou redução de oferta no futuro. 

• Canal de Distribuição: existem situações em que é necessário manter a 

disponibilidade do produto próximo do consumidor, mantendo um fluxo 

constante entre os diversos agentes da cadeia de distribuição. 

Em um cenário altamente competitivo, as empresas buscam meios de garantir o 

atendimento ao cliente e ao mesmo tempo reduzir custos, o aumento da 

confiabilidade de seu processo é fator estratégico na busca por uma vantagem 

competitiva. A busca por reduções dos estoques é constante, levando-se em 

consideração que este representa um dos principais geradores de custos. (CHOPRA 

& MEINDL, 2011). A preocupação das empresas em maximizar os lucros, exige que 

os custos com estoque sejam reduzidos. Ballou (2006) classifica os custos de 

estoques como: 

• Custos de Armazenagem: relativos ao volume ocupado no armazém; 

• Custos de capital: representados pelo custo do dinheiro aplicado, 

podendo representar mais de 80% dos custos totais do estoque; 

• Custos dos serviços de estocagem: impostos e custos de seguros; 

• Custos dos riscos de estocagem: estão relacionados com deterioração, 

roubos, danos ou obsolescência; 

• Custos de falta de estoques: custos das vendas perdidas e os pedidos 

atrasados. 
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A maioria dos custos de estoques são custos de oportunidade e não são 

identificados pelos relatórios contábeis consumindo recursos que poderiam ser 

aplicados na melhora da produtividade e da competitividade (BALLOU, 2006). Se 

por um lado, os estoques aumentam a disponibilidade dos produtos aos clientes, por 

outro, pode aumentar o risco de obsolescência frente à redução da demanda pelo 

produto (CHOPRA & MEINDL, 2011). 

As compras excedentes à demanda, visando reduzir custos de transporte ou 

proporcionar segurança frente a imprevistos resultam em elevado estoque 

improdutivo, comprometendo continuamente o capital de giro (CHRISTOPHER, 

2011). Porem, estoques elevados aumentam os investimentos realizados. O 

resultado da empresa quando comparado ao volume de recursos investido em 

estoque torna-se menos expressivo. Assim, a medida de Retorno sobre o 

investimento (RSI) diminui. (GOLDRATT & FOX, 1992; GONÇALVES, 2010). 

A formação dos estoques deve também levar em consideração o tempo necessário 

para obtenção dos itens necessários. Esta decisão é obtida por meio de cálculos ou 

previsões (CORRÊA, 2010). Um planejamento e controle correto dos níveis de 

estoque necessários dependem de uma previsão acurada de qual será a demanda 

pelos produtos da empresa. (BALLOU, 2006). Além das previsões, as empresas 

utilizam ferramentas de controle como o MRP e o Just in time. 

O sistema MRP (Material Requirement Planning) surgiu na década de 1960 e tem 

como objetivo o cálculo das quantidades e dos prazos que os materiais necessários 

à produção eram exigidos. Desta forma, o sistema determina o que comprar, quanto 

comprar e quando comprar. Já a técnica de origem japonesa do Just in time, 

consiste em colocar o material certo, na quantidade certa e no momento certo. 

(GOLÇALVES, 2011). Estas técnicas procuram diminuir as incertezas, e erros de 

previsão, quanto menores forem os erros, menor será a necessidade de haver 

estoques de segurança. (CORRÊA, 2010). 

Evidencia-se que se por um lado os estoques são fundamentais para a manutenção 

das atividades empresariais, por outro, estoques quando mal dimensionados são 

grandes geradores de custos que comprometem o resultado das organizações. Os 
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estoques devem se adequar às necessidades empresariais ao menor custo possível 

(GONÇALVES, 2010). 

Uma vez que os estoques configuram uma estratégia limitada e que consome 

grandes recursos das organizações, sua utilidade é limitada e depende de uma 

acurada previsão. Desta forma, as empresas devem buscar uma gestão mais ampla 

de suas operações. Segundo Correa (2010), é preciso desenvolver as relações 

fornecedor-cliente para se evitar desperdícios por excesso de estoque bem como os 

efeitos da volatilidade da demanda. 

 

2.5 Relacionamentos Interorganizacionais 

O sucesso das empresas no longo prazo pode ser determinado pela contribuição de 

cada setor na obtenção do resultado global (SLACK; CHAMBERS; JOHNSON, 

2002). Mas não basta que as empresas explorem apenas suas eficiências internas, 

é preciso também que a empresa desenvolva, com competência, os 

relacionamentos que a ligam aos parceiros, obtendo uma adequada gestão da 

cadeia de suprimentos (CORRÊA, 2010). “A construção de relacionamentos de 

qualidade com clientes e fornecedores pode se tornar um diferencial competitivo” 

(OLIVEIRA, ZANINI e RESENDE, 2009). Christopher (2011) reforça estas opiniões 

afirmando que a competição não ocorre somente entre empresas, mas entre cadeias 

de suprimentos, necessitando que as empresas adquiram a capacidade de 

desenvolver parcerias. 

Os participantes de uma Cadeia de Suprimentos têm um grande desafio de atingir a 

integração e coordenação, pois os fluxos de materiais e informações são complexos 

e os riscos podem trazer vulnerabilidade à cadeia. Segundo Bowersox e Closs 

(2001), os diversos riscos que se apresentam de forma irregular nos membros da 

cadeia de suprimentos, determinam a maneira os relacionamentos são 

desenvolvidos. Alguns membros apresentam maior dependência. Chopra e Meindl 

(2011) alertam que relacionamentos em que uma parte é mais dependente força a 

uma situação em que empresas de maior dependência são obrigadas a assumir os 

maiores riscos. E empresas com maior risco devem ser mais proativas para viabilizar 
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a cooperação na cadeia de suprimentos (BOWERSOX e CLOSS, 2001). Ao adotar 

estratégias cooperativas, as empresas privilegiam a troca de informações como 

atividade essencial (PARDINI, SANTOS e GONÇALVES, 2008). O compartilhamento 

de informações entre os parceiros permite a tomada de decisões mais eficaz, 

melhorando o desempenho de toda a cadeia (DOS SANTOS, AFONSO e AFONSO, 

2013).Para tal, é preciso desenvolver uma integração ampla na cadeia de 

suprimentos, com parceiros buscando estruturar um relacionamento de cooperação 

e confiança (BOYACI; GALLEGO, 2004; RING; VAN DE VEM, 1994). O 

desenvolvimento e gerenciamento dos relacionamentos interorganizacionais têm 

sido considerados prioridades estratégicas para as empresas. (HUTT; SPETH, 

2002). 

De acordo com Bachmann (2001), a coordenação do relacionamento entre os elos 

da cadeia de suprimentos dependem de mecanismos de confiança e poder. As 

relações de curto prazo, na maioria dos casos, são orientadas pelo oportunismo, 

tendendo a um controle centralizado, por outro lado, a cooperação surge de relações 

estabelecidas pelo longo prazo. 

De acordo com Dyer e Chu (2000) a confiança é um pressuposto fundamental para 

a colaboração entre fornecedores e clientes podendo resultar em vantagem 

competitiva pelos seguintes aspectos: 

• Reduzem os custos de transação – os gastos relativos às trocas de posse 

dos produtos pela cadeia de suprimentos podem ser minimizados. 

• Facilitam o investimento em ativos específicos da transação – as 

necessidades de investimento ganham melhor visibilidade. 

• Conduzem a rotinas direcionadas ao compartilhamento de informações 

A presença de relações de confiança possibilita às empresas assumirem riscos, pois 

suas fragilidades não são exploradas pelos parceiros (SAKO E HELPER 1998). 

Desta forma, ocorre uma redução dos custos decorrentes da possibilidade de 

rupturas. 
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2.6 Estudos sobre Gestão de Riscos em Cadeia de Sup rimentos no Brasil 

Em diversos estudos realizados pela AcNielsen e pela ECR Brasil, sobre ruptura no 

varejo, destaca-se a necessidade de haver uma melhor integração entre fábrica e 

varejo, pois as causas de ruptura estão distribuídas por toda a cadeia de 

suprimentos. Porém, a pesquisa empírica sobre riscos em cadeia de suprimentos no 

Brasil é escassa. A ruptura é constantemente medida no varejo, com resultados 

apresentados sob o foco das empresas que se relacionam diretamente com o 

consumidor final. 

O estudo apresentado por Ribeiro (2010) pesquisa a ocorrência de rupturas no 

varejo e destaca a importância do relacionamento articulado entre fornecedores e 

clientes. A troca de informações, ocorrendo de forma articulada e estratégica, auxilia 

na gestão. Porém, a pesquisa aponta a existência de barreiras para a integração 

operacional entre varejo e indústria. A ruptura é percebida como um problema grave 

e difícil de ser solucionado, pois as causas, muitas vezes ultrapassam os limites da 

empresa, sendo necessário um trabalho coordenado na cadeia de fornecimento. 

Em dissertação, apresentada em 2011, Mattos analisa uma pesquisa exploratória, 

coordenada pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology/Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts), sobre a gestão de riscos em cadeia de suprimentos realizada 

em diversos países. O trabalho se concentra nos resultados obtidos no Brasil e 

apresenta os seguintes resultados: 

1. Prevenção X Reação – as empresas brasileiras investem seus esforços nas 

reações dos eventos, sendo a atividade de prevenção secundária. Existe uma 

forte tendência dos gestores direcionarem atenção maior para ações 

corretivas do que ações preventivas. 

2. Centralização das Decisões – as decisões são tomadas, em sua maioria, 

pelos escritórios centrais e limitando a autonomia dos setores na tomada de 

decisões. 
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3. Alinhamento com Fornecedores – os gestores acreditam que seu alinhamento 

com os fornecedores é deficiente o que indica a necessidade de ampla 

melhoria no relacionamento com os parceiros. 

O trabalho apresentado por Bastos Junior (2007) procura identificar os riscos de 

ruptura e estratégias de resiliência, conforme modelo abaixo: 

 

 
Fonte: Adaptado de Bastos Junior (2007) 

Neste modelo foi elaborado um questionário contendo perguntas agrupadas em 

cada categoria com situações de riscos e ações para obtenção de resiliência 

segundo a abordagem de Sheffi (2005). 

O resultado deste estudo aponta para uma distribuição uniforme da percepção de 

risco por parte das empresas. Todas as categorias apresentaram uma percepção de 

risco entre moderadamente baixo e médio. Com relação à resiliência destaca-se a 

utilização de estratégias em processo como mais utilizada, seguida pelas categorias 

de riscos geopolíticos e controle, demanda e ambiental. 

A pesquisa de Bastos Junior (2007) ainda destaca a percepção das empresas sobre 

a importância do tema. O resultado é que 75% apontam o tema como “muito 

importante” ou “importante”, entretanto o tema é discutido em intervalos de tempo 

Figura 2: Modelo de análise de riscos em cadeia de suprimentos 
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muito variável, a maioria discute mensalmente o assunto. Na maioria das empresas 

a responsabilidade pela gestão da cadeia de suprimentos é atribuída em conjunto 

com Diretores e Gerentes, sem a existência de um responsável único pelo 

gerenciamento do processo. 

Os trabalhos exploratórios pesquisados demonstram uma crescente preocupação 

com o tema. Conhecer e entender sobre os riscos que podem afetar o 

abastecimento da própria empresa, bem como dos agentes que compõem sua 

cadeia de suprimentos, passa a ser fundamental para obtenção de vantagem 

competitiva. 
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3 METODOLOGIA 

 

Pesquisar, de acordo com Silva e Menezes (2005) é um conjunto de ações 

planejadas, com a finalidade de se encontrar a solução para um problema, por meio 

de procedimentos racionais e sistemáticos. Este processo de construção do 

conhecimento, seja teórico ou prático, passa necessariamente pela discussão do 

método, do modelo a ser tratado durante todo o processo de pesquisa, da base 

teórica à coleta e análise de dados (PÁDUA, 2007, COLLIS & HUSSEY, 2005). O 

método constitui, portanto, no conjunto de processos para análise e obtenção de 

respostas. Este capítulo detalha os métodos utilizados na construção desta 

pesquisa. O primeiro tópico descreve sobre o estudo de caso, natureza de pesquisa 

presente neste estudo. O tópico dos procedimentos metodológicos trata das duas 

abordagens utilizadas, a primeira qualitativa e a segunda quantitativa. 

 

3.1 Natureza da Pesquisa 

Gil (1996) mostra o enfoque dos procedimentos de pesquisa. Nesta perspectiva, 

tendo este trabalho centrado na cadeia de suprimentos de uma empresa específica, 

a pesquisa se configura em um estudo de caso. Os estudos de caso apresentam 

importantes contextos relacionados a mensurações, métodos, paradigmas, 

ambientes e tempo (COLLIS e HUSSEY, 2005). É comum a utilização dos estudos 

de caso quando o cerne da pesquisa está em fenômenos contemporâneos 

presentes na realidade. Este método investiga um fenômeno dentro de seu contexto 

real, utilizando de entrevistas, arquivos, documentos e observações (YIN, 2001). 

Vergara (1998) afirma que a pesquisa científica pode ser classificada quanto aos fins 

e quantos aos meios. Quanto aos fins esta pesquisa pode ser considerada como 

exploratória; usualmente empregada para questões pouco estudadas e na qual o 

pesquisador busca informações a respeito do problema da pesquisa (COLLIS & 

HUSSEY, 2005). O objetivo de uma pesquisa exploratória é identificar ideias, 

opiniões ou hipóteses, ao invés de testar ou confirmar hipóteses (HUSSEY; HUSSEY, 
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1997; DENZIN; LINCOLN, 2000). O foco é obter percepções para serem mais 

profundamente tratadas em pesquisas futuras (HUSSEY; HUSSEY, 1997, 

MALHOTRA, 2006). A pesquisa exploratória permite um maior contato com o 

problema envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas e questionários com 

envolvidos (MATTAR, 2001). 

Ainda seguindo a abordagem de Vergara (1998) quanto aos meios, esta pesquisa 

adota duas abordagens: a primeira qualitativa e a segunda quantitativa. Collis e 

Hussey (2005) ao conceituar as abordagens qualitativa e quantitativa, preferem 

utilizar respectivamente os termos fenomenológico e positivista. Justificam esta 

definição, pois é possível uma abordagem quantitativa produzir dados qualitativos e 

vice-versa. Estas duas abordagens esclarecem o posicionamento dos métodos e 

técnicas de pesquisa, que foram utilizados em cada etapa da coleta de dados. 

A utilização de diferentes técnicas de pesquisa em um mesmo estudo é importante, 

pois reduzem as limitações da utilização de um método único (COLLIS e HUSSEY 

2005). Duffy (1987) contribui apresentando alguns benefícios da utilização de 

técnicas quantitativas e qualitativas, quando possibilita: 

• Reunir o controle das variáveis e a compreensão das opiniões dos objetos de 

pesquisa pelos métodos qualitativos; 

• Agrupar, a identificação de variáveis específicas com uma visão sistêmica do 

fenômeno; 

• O complemento de um conjunto de fatos e causas associadas com uma visão 

dinâmica da realidade; 

• Enriquecer conclusões obtidas em condições controladas por meio de dados 

obtidos dentro do contexto natural de sua ocorrência. 

• Reafirmar a validade e confiabilidade das descobertas pelo emprego de 

técnicas diferenciadas. 

A primeira etapa da pesquisa é composta por uma abordagem qualitativa e a 

segunda etapa por uma abordagem quantitativa. 
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3.2 Pesquisa Qualitativa 

Landim e Lourinho (2006) afirmam que as pesquisas qualitativas trabalham com 

crenças e opiniões objetivando um conhecimento mais profundo do objeto de 

estudo. Os dados foram coletados com interação direta do pesquisador com os 

fenômenos estudados. De acordo com Neves (1996) “é frequente que o pesquisador 

procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da 

situação estudada”. 

 

3.2.1 Unidade de Análise e Unidade de Observação 

De acordo com Collis & Hussey (2005), unidade de análise consiste no grupo ou 

unidade foco que está sob observação. A unidade analisada é a empresa Tropical 

Indústria de Alimentos S/A, fabricantes dos Sucos Tial, fundada em 1986, foi a 

pioneira na fabricação de sucos prontos para beber no Brasil, tendo liderado o 

mercado nos anos 1990. 

A unidade de observação foi definida por conveniência, que, segundo Collis e 

Hussey (2006) e Malhotra (2006), pode ser baseada na experiência do respondente 

com relação ao fenômeno ou por outro motivo fundamentado. Assim, o estudo foi 

realizado juto a seis profissionais da empresa dos seguintes setores: Compras, 

Almoxarifado, Produção, Manutenção e Controle de Qualidade. 

A unidade de análise é melhor detalhada no capítulo 4, onde também é cumprido o 

primeiro objetivo desta pesquisa. 

 

3.2.2 Coleta de Dados 

A coleta de dados ocorreu por meio de dados primários, ou seja, dados ainda não 

pesquisados que buscam as necessidades de uma pesquisa (MATTAR, 2001). Os 

questionários apresentam questões estruturadas, com o objetivo de obter opiniões e 

percepções relacionadas às perguntas (HUSSEY; HUSSEY, 1997). O questionário 

aplicado obedece às recomendações de Young e Lundberg apontado em publicação 
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de Silva e Menezes (2005), obedecendo a uma ordem lógica, em linguagem 

compreensível e contendo apenas questões relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

Os respondentes foram incentivados a expressarem suas opiniões a respeito da 

percepção quanto aos riscos de ruptura que a empresa esteja sujeita bem como a 

opinião quanto às estratégias de resiliência utilizadas. O roteiro de entrevista é 

demonstrado no APENDICE A. 

 

3.2.3 Procedimentos analíticos (Análise de Conteúdo) 

Os dados coletados na fase qualitativa foram agrupados de acordo com as 

categorias de riscos em cadeia de suprimentos apresentado por Mason-Jones e 

Towill (1988) e aplicado por Bastos Junior (2007). A classificação permitiu identificar 

quais os grupos de riscos percebidos fornecendo informações para a etapa 

quantitativa. O tratamento dos dados desta etapa obedece ao fluxo demonstrado 

abaixo: 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Mason-Jones e Towill (1988) 

 

Figura 3: Fase qualitativa - Procedimentos para tratamento dos dados 
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3.3 Pesquisa quantitativa 

A segunda fase da pesquisa apresenta uma abordagem quantitativa. Utilizando as 

percepções e contextos identificados na etapa qualitativa. Com estes dados, a 

realização da pesquisa quantitativa apresenta mais subsídios e variáveis mais 

condizentes com a realidade. Conforme Oliveira (1997) este modelo apresenta-se 

como uma forma de garantir precisão dos resultados.  

 

3.3.1 Universo e amostra 

O universo pesquisado é composto por 80 fornecedores e 30 clientes da TIAL, além 

de 30 funcionários da própria empresa. Na amostragem foram selecionados os 

parceiros que efetuaram negócios com a empresa no ano de 2012. De acordo com a 

abordagem sugerida por Samara e Barros (2002) a amostragem dos entrevistados 

foi realizada por conveniência, pelos parceiros dispostos a responderem o 

questionário. A amostragem obteve 18 respostas de fornecedores, 6 clientes e 16 

funcionários e 14 respondentes não se identificaram. Um total de 54 questionários 

respondidos. 

 

3.3.2 Coleta de dados 

A técnica mais utilizada para uma pesquisa quantitativa é o questionário composto 

por questões fechadas previamente estabelecidas e codificadas (LANDIM e 

LOURINHO, 2006). O método para levantamento dos dados é o Survey, que 

consiste em obter informações por meio de questionamento aos respondentes, 

obtendo dados primários (MALHOTRA, 2006). Nesta etapa o questionário tem por 

objetivo identificar os principais riscos e as estratégias de resiliência mais utilizadas 

pelos parceiros da TIAL. O questionário aplicado é baseado no apresentado por 

Bastos Junior (2007). Foram utilizadas escalas de mensuração tipo Likert, conforme 

exemplo (figura 4), composto por afirmativas para indicação de níveis percebidos e 

riscos. Tavares (2010) sugere uma escala de cinco pontos para este tipo de 

avaliação. 
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Figura 4: Modelo de escala Likert 

5 4 3 2 1 
     

ALTO RISCO RISCO 

MODERADAMENTE 

ALTO 

RISCO MÉDIO RISCO 

MODERADAMENTE 

BAIXO 

BAIXO RISCO 

Fonte: BASTOS JUNIOR, 2007, p. 126 

O modelo do questionário é apresentado no anexo A. De acordo com dados das 

entrevistas da etapa quantitativa, optou-se por dividir os riscos de abastecimento em 

“Riscos de Abastecimento” e “Riscos Logísticos”. Esta separação facilitou a 

identificação de riscos relativos a fornecimento entre a disponibilidade dos produtos 

e problemas relativos à logística e transporte dos materiais. 

 

3.2.3 Procedimentos analíticos (Análise Estatística dos Dados) 

As informações apuradas nos questionários foram tabuladas e agrupadas com uso 

do programa SPSS. Na apuração final da percepção do grau de risco na cadeia de 

suprimentos e na frequência de uso de estratégias de resiliência também foi utilizada 

a média aritmética dos respondentes. As informações foram analisadas de acordo 

com os agrupamentos dos respondentes (clientes, fornecedores, empresa). O 

resultado desta fase cumprem os objetivos desta pesquisa (figura 5). 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 5: Procedimentos da pesquisa 
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4 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a empresa pesquisada, bem como 

explanar a composição de sua cadeia de suprimentos e o mercado no qual ela está 

inserida. As informações foram obtidas por meio de dados secundários levantados 

na própria empresa e em publicações do segmento de sucos prontos. 

 

4.1 A Empresa 

A Tropical Indústria de Alimentos S/A iniciou suas atividades no ano de 1986 

fabricando sucos de frutas pronto para beber, sem adição de produtos químicos e 

conservantes. 

Inicialmente o processo produtivo era realizado em embalagens de vidro onde o 

produto era aquecido em temperatura controlada e depois embalado ainda quente. 

Este processo, denominado Hot Filling (Envase a quente) garantia a conservação do 

produto por até um ano em temperatura ambiente. Os Sucos eram produzidos 

diretamente das frutas, nos sabores mamão, abacaxi, manga, goiaba, maracujá e 

banana. 

Figura 6: LInha de produção de sucos 

     
Fonte: site da empresa 

A empresa está localizada na cidade de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata 

mineira. Cidade com aproximadamente 38 mil habitantes, segundo o censo do IBGE 

(2010). Na região, há grande produção da fruta manga proveniente de plantas 

nativas e de pomares cultivados. Na região ainda estão presentes mais três 

empresas do mesmo setor. 
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Durante a década de 1990, a empresa foi líder de mercado. O produto, com alto 

padrão de qualidade era consumido principalmente pelas classes A e B. Com o 

passar do tempo, grandes concorrentes se instalaram. Este fato, aliado à 

instabilidades de gestão provocaram inúmeras reestruturações, a última delas 

ocorreu em 2006 quando a empresa se torna parte de um grande grupo empresarial 

do estado de Minas Gerais. 

No ano de 2011, a empresa inicia a retomada de mercado, com produção de 17 

milhões de litros, 68% a mais que o ano anterior. Em 2012 um intenso processo de 

ampliação é iniciado visando um aumento de aproximadamente 40% no volume de 

produção. Em pesquisa realizada anualmente pela revista Supermercado Moderno, 

divulgada em junho de 2012, a empresa aparece em segundo lugar em sua área de 

atuação (Estados do ES, MG e interior do RJ) 

 

 
Fonte: Revista Supermercado Moderno, 2012 

A marca foi modernizada no início de 2013 quando é esperado um crescimento 

significativo nos negócios. Os produtos são fabricados em embalagens cartonadas 

(tipo longa vida), em dois tamanhos: 200 ml e 1000 ml. No total são produzidos 11 

sabores distribuídos entre produtos tradicionais e baixa caloria (Light). 

 

Figura 7: Pesquisa de marcas 2012 
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Figura 8: Embalagens lançadas em 2013 

 
Fonte: Empresa. 

 

4.2 A Cadeia de Suprimentos 

 

4.2.1 O Processo de Fabricação 

O processo de fabricação utiliza tecnologia que garante a integridade do produto 

aliado a um rigoroso controle de qualidade. Atualmente, a empresa não fabrica seus 

produtos diretamente da fruta, mas através de polpas e concentrados. Estes 

produtos podem ser fabricados internamente a partir das frutas ou adquiridos de 

terceiros. 

• Polpa – Produto obtido através do processamento de frutos “polposos” como 

manga, pêssego, goiaba, banana e mamão. 

• Sucos Concentrados – Produto obtido pelo processamento de frutos “não-

polposos”, passando por um processo de concentração de sólidos, mantendo 

suas propriedades, este processo é utilizado em frutos como maracujá, 

abacaxi, laranja, caju, maçã e uva. 
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Além da matéria prima principal, outros ingredientes são adicionados ao produto, 

como aromas, açúcares ou adoçantes e embalagens. A cadeia de suprimentos da 

empresa pode ser demonstrada através da figura abaixo: 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A representação da cadeia de suprimentos acima mostra o principal fluxo de bens e 

serviços da matéria prima ao consumidor final. Como o objetivo desta pesquisa está 

nos fornecedores e clientes de primeira camada, a cadeia de suprimentos não foi 

mais detalhada. 

 

4.2.2 Caracterização dos Fornecedores 

A empresa processa diversas frutas diferentes, seus fornecedores ficam dispersos 

em várias partes do Brasil e da América do Sul, de a acordo com o desenvolvimento 

da cultura de determinadas frutas (figura 10). 

Cada fruta tem suas características e disponibilidade. Abaixo apresentamos as 

características das cinco frutas com maior volume de produção. 

Uva – Esta representa o maior volume da empresa, em 2012 foram 5 milhões de 

litros produzidos apenas deste sabor, representando 25% do volume total. Os 

grandes fornecedores deste produto se localizam na Região Sul do Brasil. 

Atualmente a empresa conta com um fornecedor exclusivo. 

Figura 9: Cadeia de suprimentos da empresa 



48 

 

Figura 10: Localização dos fornecedores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

• Pêssego  – É o segundo maior volume produzido pela empresa, em 2012, 

representou 19% de todo o volume. Todo o volume de pêssego consumido 

pela empresa é de origem do mercado externo, principalmente do Chile, 

Argentina e Espanha. Para este sabor a empresa conta com importação 

direta e com dois fornecedores que importam e vendem o produto no país. 

• Manga  – A manga é obtida em pomares da região. Em períodos de safra, a 

fábrica é preparada para processar as frutas e fabricar a polpa que será 

utilizada durante o restante do ano. Esta estratégia, demanda um grande 

investimento em estoques, além de esforços extras da força produtiva. Em 

2012 foram consumidas 818 toneladas de polpa de manga e produzidos 

cerca de 2,6 milhões de litros. 

• Goiaba  – É uma fruta cujo manejo dos pomares resulta em uma produção 

praticamente uniforme durante o ano. A empresa produziu 2,4 milhões de 

litros de suco de goiaba em 2012, representando 12% de toda a produção do 

ano. A empresa mantém sempre contato com vários fornecedores. É, 
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atualmente a matéria prima com maior disponibilidade e regularidade de 

fornecimento. 

• Maracujá  – Esta fruta tropical, nativa da América do Sul, apresentou grande 

queda de produção no ano de 2012. A ruptura deste produto aconteceu em 

vários meses. Atualmente a empresa tem dois fornecedores do produto, que 

representa 12% do volume produzido. 

 

4.2.3 Caracterização dos Clientes 

Os clientes da empresa são, em grande parte, distribuidores e supermercados 

localizados principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, São Paulo, Goiás. A empresa também realiza exportações para os países 

como Guiana Francesa, Angola e Estados Unidos. 

Para viabilizar o atendimento aos clientes, a empresa conta com os serviços de 

cooperativas de frete da região, movimentando um grande volume de cargas. 

A empresa espera um crescimento de 30% no ano de 2013, para isto, investiu em 

um plano de expansão. Sua capacidade produtiva de armazenagem foi aumentada e 

seus equipamentos foram renovados. A expectativa é que os Sucos Tial sejam 

vendidos em todo o Brasil consolidando ainda mais o crescimento da empresa no 

mercado. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS – PESQUISA QUALITATIVA 

 

Neste capítulo estão demonstrados os resultados obtidos na fase qualitativa da 

pesquisa. Nesta etapa, foram entrevistados seis profissionais que ocupam cargos 

considerados estratégicos pela empresa: Coordenador de Almoxarifado, 

Coordenador de PCP, Comprador, Gestor de Produção, Supervisor de Manutenção 

e Analista de Qualidade. Os respondentes têm tempo médio de 8,5 anos de trabalho 

na empresa e idade superior à 26 anos. A escolaridade concentra-se em três 

respondentes com ensino médio ou superior incompleto e três respondentes 

possuem curso de pós-graduação. Esta experiência proporciona maior 

conhecimento dos eventos de rupturas que foram evidenciadas nas entrevistas. 

 

5.1 Riscos de ruptura percebidos. 

As respostas obtidas nas entrevistas foram agrupadas de acordo com o modelo de 

pesquisa adotado neste trabalho, identificando as categorias de riscos de ruptura e 

estratégias de resiliência adotadas pela empresa. 

 

5.1.1 Riscos de abastecimento 

Quando questionados sobre os eventos de ruptura ocorridos recentemente na 

empresa, os respondentes apontaram diversos materiais que apresentaram 

problemas de abastecimento. Um respondente afirma: “[...] recentemente a empresa 

passou por falta de embalagens para processo, sendo identificado o problema na 

última hora [...]”. A empresa também apresentou problemas na qualidade do produto 

fornecido, conforme declaração: 

“[...] o suco concentrado de laranja apresentou problemas no 

momento da fabricação, comprometendo nossos produtos. O 

fornecedor foi contatado, porém ficamos alguns dias sem a 

matéria prima para trabalho [...]” 
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Os itens apontados são matérias primas, sendo que, as polpas de frutas foram 

citadas por cinco dos seis respondentes. O açúcar e as embalagens primárias 

também apresentaram ruptura de estoque. 

Os motivos atribuídos às rupturas foram diversificados, como atrasos no 

recebimento dos pedidos apresentado na declaração “[...] O fornecedor atrasou a 

entrega de nosso pedido [...]”. as condições de mercado também foi percebida nas 

declarações “[...] Falta matéria prima no mercado [...]” e “[...] a queda na produção 

de maracujá nos anos de 2012 e 2013 provocou falta do produto e aumento nos 

preços [...]”. 

A polpa de pêssego e o açúcar apresentaram uma redução devido ao período de 

entressafra provocando um desabastecimento temporário. Por outro lado, a polpa de 

mamão apresenta volatilidade de preço devido ao mercado da fruta bem como a 

escassez de fornecedores que fabricam o produto na qualidade exigida. A polpa de 

maracujá também sofreu ruptura, segundo um entrevistado, o motivo foi “[...]quebra 

de safra, causando a falta do produto no mercado e aumento excessivo no 

preço[...]”. 

As matérias primas utilizadas são adquiridas de poucos fornecedores. Todos os 

respondentes concordam que a existência de poucas opções de fornecimento não é 

ideal, pois “ficamos a mercê do fornecedor, em quantidade, em preço, entrega, etc”. 

outro respondente afirma que “há risco de não conseguir um bom preço na compra”. 

 

5.1.2 Riscos Logísticos 

A empresa trabalha com diversos fornecedores de serviços de transportes: 

cooperativas, autônomos e transportadores. As percepções a respeito da qualidade 

dos serviços de transporte apontadas pelos respondentes demonstram que não é 

claramente percebido qual o impacto da logística como causadora de rupturas na 

empresa. A maioria, ou seja, quatro em seis dos entrevistados, consideram os 

serviços de transportes bom ou ótimo, embora os mesmos respondentes apontam 

atraso na entrega como um dos motivos de falta de mercadoria. Para 33% dos 
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respondentes os transportes podem melhorar, pois “muitas vezes o produto é 

transportado refrigerado, prejudicando a embalagem” e “o excesso de velocidade 

pode levar ao comprometimento da carga”. 

 

5.1.3 Riscos Ambientais 

As questões ambientais foram lembradas pelos respondentes, sendo que o principal 

item lembrado foi a água, matéria prima fundamental em uma indústria de sucos. Há 

uma preocupação de todos quanto ao risco de contaminação e que venha a afetar a 

qualidade da água utilizada no processo: “não existe barreira de contenção para os 

tanques de armazenamento de óleo”. Também a “contaminação do solo e água 

pode dificultar as renovações da licença ambiental da empresa” 

Embora não citado diretamente em riscos ambientais, a empresa também está 

expostas a riscos decorrentes do comportamento das safras e cultivos das frutas. 

Este risco provocou algumas rupturas de acordo com os respondentes: “[...] a 

quebra de safra de maracujá provocou desabastecimento. [...]” ou mesmo falhas de 

previsão de consumo em culturas não afetadas: “[...] durante a entressafra do 

pêssego, ficamos sem o produto para trabalhar [...]. 

 

5.1.4 Riscos de Controle 

Os desastres naturais não foram percebidos pela maioria dos entrevistados como 

impactantes. Apenas dois dos seis entrevistados apontaram as chuvas como fator 

de risco à atividade: 

[...] “As chuvas ocorridas em 2012 provocaram diversos 

problemas. A empresa ficou parada um dia em função da 

enchente e as estradas e pontes ficaram comprometidas.” [...] 

A política econômica brasileira tem provocado uma percepção favorável por parte da 

grande maioria dos entrevistados. Apenas um respondente demonstra preocupação 

em relação à inflação: “caso a inflação aumente, vai impactar no aumento da matéria 
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prima e materiais em geral” e outro em relação às greves, principalmente nos 

transportes como fatores de risco às atividades: “as greves e paralizações do setor 

de transporte pode nos prejudicar, principalmente quando trabalharmos com 

estoques reduzidos”. 

 

5.1.5 Riscos de Demanda 

O aumento da capacidade de produção decorrente da ampliação dos equipamentos, 

proporcionou à empresa uma segurança quanto ao aumento da demanda pelos 

produtos da empresa. Este fato pode ser evidenciado nas respostas dos 

entrevistados quanto ao risco de demanda: “Para o aumento da demanda a empresa 

está preparada, porem, não vejo o mesmo, caso as vendas despenquem, pois a 

empresa só fabrica sucos”. 

 

5.1.6 Riscos de Processos 

Os riscos de processo não foram diretamente percebidos pela maioria dos 

entrevistados. Um entre os seis respondentes atribuiu a ruptura nas embalagens à 

falta de controle de estoques eficiente. “observamos apenas os estoques no sistema 

informatizado”. Os processos de controle de estoques e custos foram mencionados 

por apenas um respondente: “os controles de estoques e custos precisam ser 

melhorados, temos muitas divergências e nossos estoques estão aumentando”. 

 

 

5.2 Estratégias de Resiliência 

Todos os respondentes consideram importante ter uma estratégia que evite o 

desabastecimento: 
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“[...] É importantíssimo ter uma estratégia bem definida 

antecipadamente para o abastecimento industrial”[...] 

“[...]Precisamos tomar medidas para que não falte ao cliente e 

consequentemente ao consumidor final” 

Porém nenhuma estratégia clara de resiliência adotada pela empresa foi 

identificada. As ações tomadas nas situações de ruptura indicam que a empresa 

adota uma postura corretiva: 

“[...] foi discutido um melhor controle de estoques [...]”. 

“[...] foi substituída a produção por outro produto com estoque 

disponível[...]”. 

As questões de custos dos estoques e do produto também são levadas em 

consideração nas decisões, algumas delas compartilhadas com níveis hierárquicos 

mais elevados. 

“[...] a falta foi informada para a diretoria tomar a decisão entre 

compra de produto mais caro ou desabastecer os clientes [...]”. 

“[...] fizemos cotação com novos fornecedores, porém a 

produção precisou ser adiada”. 

Em todos os casos, ações somente foram tomadas após os eventos de ruptura. 

Segundo um dos seis entrevistados o planejamento de produção, procura antecipar 

aos problemas e faltas de materiais, porém admite: “[...]convivemos constantemente 

com falta de um ou outro material da empresa[...]”. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS – PESQUISA 

QUANTITATIVA 

 

A análise da pesquisa quantitativa foi realizada utilizando-se do software estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 18.00. Os dados foram 

obtidos por meio de questionários respondidos pelos fornecedores e clientes que 

efetuaram negócios com a TIAL no ano de 2012, bem como pelos profissionais da 

área de gestão da própria empresa. A pesquisa ficou disponível pela internet por 

meio do site “Survey Monkey”, no período de 17/06/2013 a 16/07/2013. Os convites 

para pesquisa foram enviados por correio eletrônico e confirmados por telefone. 

Foram enviados 117 e-mails e foram obtidos 54 questionários respondidos, um 

retorno de 46%. 

Os resultados estão apresentados de acordo com os objetivos específicos 

estabelecidos para esta pesquisa. 

 

6.2 Caracterização da Amostra. 

Tendo em vista que os questionários foram transmitidos por e-mail e considerando o 

período em que a pesquisa foi aplicada, a quantidade de respostas obtidas, embora 

abaixo da expectativa, pode ser considerada satisfatória. 

Embora fosse garantido o sigilo das informações, alguns respondentes preferiram 

não se identificar. Este fato não invalida o questionário respondido, porém para 

efeito de análise este grupo foi tratado de forma específica. 

Dentre os respondentes identificados, podemos listar respondentes relacionados a 

diversos produtos e serviços, bem como clientes e dos colaboradores a própria TIAL 

(gráfico 1). A amostragem abrange, portanto, toda a cadeia de suprimentos de 

primeira camada da empresa, tanto a montante (fornecedores) quanto a jusante 

(clientes). 
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Fonte: Dados da pesquisa 

A maioria dos respondentes considera a gestão de riscos na cadeia de suprimentos 

um assunto importante ou muito importante no dia-a-dia. Apenas um respondente do 

cliente considera o tema “Pouco Importante” e um respondente do fornecedor 

considera “Razoavelmente Importante”. As respostas demonstram que existe a 

percepção da relevância desta pesquisa para cadeia de suprimentos da TIAL 

(Tabela 1). 

Tabela 1: Relevância do tema 

  

Relevância 

Total Pouco 
Importante 

Razoavelmente 
Importante Indiferente Importante 

Muito 
Importante 

Empresa 

TIAL 0% 0% 6% 63% 31% 100% 

FORNECEDOR 0% 6% 6% 50% 39% 100% 

CLIENTE 17% 0% 17% 33% 33% 100% 

NÃO 
IDENTIFICADO 0% 0% 21% 50% 29% 100% 

Total 2% 2% 11% 52% 33% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

O tema também é abordado constantemente nas empresas, 41% dos respondentes 

consideram que o assunto é “muito utilizado” e 31% afirmam que o tema é “utilizado 

as vezes” (Tabela 2), porém há um número significativo de respondentes que não 

perceberam a abordagem do tema “Gerenciamento de Riscos na Cadeia de 

Suprimentos” na empresa. Esta percepção é maior entre os respondentes da TIAL, 

onde 13% afirmam não utilizar o gerenciamento de riscos e 25% percebem que a 

utilização do gerenciamento de riscos é rara (Quadro 2). 

Gráfico 1: Respondentes 
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Tabela 2: Frequência de abordagem do tema 

 

Frequência 

Total 
Não 

Utilizado 
Utilizado 

Raramente 
Utilizado 
as Vezes 

Utilizado 
Frequentemente 

Muito 
Utilizado 

E
M

P
R

E
S

A
 TIAL 13% 25% 13% 0% 50% 100% 

FORNECEDOR 6% 11% 33% 6% 44% 100% 

CLIENTE 0% 17% 33% 0% 50% 100% 

NÃO IDENTIFICADO 14% 7% 50% 7% 21% 100% 

Total 9% 15% 31% 4% 41% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

A maioria dos respondentes atribui à gerência ou à diretoria o poder para tomada de 

decisões quanto aos riscos na cadeia de suprimentos das empresas. Enquanto 55% 

percebem a gerência ou a diretoria como responsáveis pelo gerenciamento dos 

riscos, 37% não percebem que exista em sua empresa um órgão ou cargo formal 

responsável por este trabalho (Gráfico 2). 

Gráfico 2: Responsáveis pela gestão de riscos nas empresas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

6.3 Os Riscos de Ruptura. 

Nesta seção foram analisadas as 34 questões referentes aos riscos de ruptura na 

cadeia de suprimentos. As questões estão agrupadas em seis categorias, conforme 

modelo proposto para esta pesquisa, permitindo a análise de riscos quanto ao 
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fornecimento de matéria prima, serviços de logística e transporte, relação com 

ambiente, controle, demanda e processos. 

Os dados foram analisados em primeiro momento, de forma agrupada, calculando a 

frequência de respostas em cada categoria. Em segundo momento os dados foram 

analisados de acordo com os grupos de respondentes identificados na pesquisa, 

utilizando a medida estatística de média para determinar o grau de risco percebido, 

por meio da escala tipo Likert, onde 1 representa “baixo risco” e 5 representa “alto 

risco”. 

 

6.3.1 Percepção Geral de Riscos 

A média dos riscos percebidos apresentou “baixo risco” de ruptura. 37,9% das 

respostas apontam como “baixo risco” e 23,2% percebem os riscos como 

“moderadamente baixo” (Tabela 3). 

Tabela 3: Percepção média, em % dos riscos 

  Risco 
Baixo 

Risco 
Moderadamente 

Baixo 

Risco 
Médio 

Risco 
Moderadamente 

Alto 

Risco 
Alto Total 

Risco de Abastecimento 32,2 20,7 17,8 15,2 14,1 100 

Risco Logístico 42,6 17,3 20,4 13 6,8 100 

Risco Ambiental 41,9 21,5 16,7 7,8 12,2 100 

Risco de Controle 56,3 22,2 14,8 5,8 0,8 100 

Risco de Demanda 27 27,4 24,4 14,4 8,3 100 

Risco de Processo 27,6 29,8 20,4 14,6 7,6 100 
Riscos Totais 
Percebidos 

37,9 23,2 19,1 11,8 8,3 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

A categoria que apresentou o menor risco percebido foi a denominada “risco de 

controle”, para 78,5% dos respondentes esta categoria pode ser classificada como 

de “risco baixo” ou “risco moderadamente baixo”. A categoria de risco ambiental 

apresentou a mesma classificação para 63,4% dos respondentes. As categorias com 

maior percepção de riscos foi o risco de abastecimento, com 29,3% dos 

respondentes classificando estes riscos “moderadamente alto” ou “alto”, a seguir 
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aparecem os riscos de demanda e riscos de processo com 22,7% e 22,2% das 

respostas classificadas como “risco moderadamente alto” e “risco alto”.  

As cinco primeiras questões são referentes aos riscos de abastecimento. A 

percepção dos respondentes a este risco é apresentada na tabela 4 abaixo. A 

maioria dos respondentes considera os riscos de abastecimento baixos (52,9%), 

dentre as cinco questões a que apresenta menor percepção de risco foi relacionada 

aos combustíveis (questão 3). Para 70,4% dos respondentes, o risco de ruptura 

neste quesito é considerado “baixo” ou “moderadamente baixo”. O fornecimento de 

matéria prima (questão 1) foi considerado de alto risco, quando 24,1% dos 

respondentes consideram altos os riscos de desabastecimento e 18,5% consideram 

o “risco moderadamente alto”. 

Tabela 4: Riscos de abastecimento  

  Risco 
Baixo 

Risco 
Moderadamente 

Baixo 

Risco 
Médio 

Risco 
Moderadamente 

Alto 

Risco 
Alto Total 

1- Matéria Prima para processo 22,2 18,5 16,7 18,5 24,1 100 

2- Energia elétrica 35,2 18,5 14,8 14,8 16,7 100 

3- Combustíveis (óleo combustível, 
gás natural, etc.) 48,1 22,2 9,3 9,3 11,1 100 

4- Produtos químicos (em geral) 35,2 24,1 24,1 14,8 1,9 100 

5- Dependência de fornecedor 
exclusivo 20,4 20,4 24,1 18,5 16,7 100 

Média do Risco de Abastecimento 32,2 20,7 17,8 15,2 14,1 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

As questões de 6 a 8 são referentes ao risco logístico e buscaram a avaliação dos 

respondentes sobre a qualidade dos transportes (questão 6), armazenagens 

(questão 7) e serviços portuários (questão 8). A média do risco logístico está 

concentrada entre “risco baixo” e “risco médio”, concentrando 80,3% das respostas. 

Individualmente, os riscos de transporte foram classificados como “risco alto” e “risco 

moderadamente alto” por apenas 25,9% das respostas. 

 

 



60 

 

Tabela 5: Riscos Logísticos 

  
Risco 
Baixo 

Risco 
Moderadamente 

Baixo 

Risco 
Médio 

Risco 
Moderadamente 

Alto 

Risco 
Alto 

Total 

6- Serviços de transporte 33,3 9,3 31,5 18,5 7,4 100 

7- Serviços de armazenagem 46,3 18,5 20,4 7,4 7,4 100 

8- Serviços portuários 48,1 24,1 9,3 13 5,6 100 

Média do Risco Logístico 42,6 17,3 20,4 13 6,8 100 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os riscos ambientais receberam baixa percepção de risco. Em 63,4% das respostas 

os riscos foram considerados “baixos” ou “moderadamente baixos”. 

Tabela 6: Riscos Ambientais 

  Risco 
Baixo 

Risco 
Moderadamente 

Baixo 

Risco 
Médio 

Risco 
Moderadamente 

Alto 

Risco 
Alto Total 

9- Não obtenção ou renovação de licenças 
ambientais para operações industriais. 50 16,7 13 0 20,4 100 

10- Dificuldades na obtenção ou 
manutenção de certificações atualmente 
valorizadas pelos mercados consumidores 
(por ex. HACCP, ISO, etc.) 

40,7 20,4 20,4 11,1 7,4 100 

11- Desastres ambientais (inundações, 
bloqueios de acessos, chuvas intensas, 
etc.) 

42,6 22,2 14,8 11,1 9,3 100 

12- Incêndios 40,7 31,5 9,3 7,4 11,1 100 

13- Falta de abastecimento de água para 
processo. 35,2 16,7 25,9 9,3 13 100 

Média do Risco Ambiental 41,9 21,5 16,7 7,8 12,2 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Individualmente a questão com maior risco percebido foi relativa à não obtenção de 

licenças ambientais (questão 9), quando 20,4% dos respondentes consideraram 

este risco alto. Também houve uma preocupação quanto ao risco de incêndios 

(questão 12) e falta de abastecimento de água (questão 13) que receberam 

respectivamente a indicação de 11,1% e 13% dos respondentes. 

Os riscos de controle não foram considerados como grandes preocupações por 

parte dos respondentes. Em 93,3% das respostas, a classificação foi entre baixo 

risco a risco médio para a cadeia produtiva. Nenhuma das sete questões desta 

categoria apresentou avaliação alta de riscos. Somente 1,9% das respostas nas 

questões 14, 15 e 18 foram classificadas como “risco alto”. 
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Tabela 7: Riscos de Controle 

  Risco 
Baixo 

Risco 
Moderadamente 

Baixo 

Risco 
Médio 

Risco 
Moderadamente 

Alto 

Risco 
Alto Total 

14- Ataques e vandalismo contra 
instalações 59,3 20,4 11,1 7,4 1,9 100 

15- Invasões de terras em propriedades de 
cultivo ou de uso industrial. 

79,6 5,6 9,3 3,7 1,9 100 

16- Falta de aceitação e legitimidade das 
operações industriais pela sociedade/ 
comunidade local 

77,8 14,8 3,7 3,7 0 100 

17- Terrorismo e/ou instabilidade política 
nos países dos principais clientes e 
fornecedores internacionais 

75,9 14,8 5,6 3,7 0 100 

18- Mudanças na regulamentação do setor 
referentes às operações industriais. 37 31,5 24,1 7,4 0 100 

19- Crise política e/ou econômica no 
Brasil. 

14,8 40,7 33,3 11,1 0 100 

20- Informalidade no setor 50 27,8 16,7 3,7 1,9 100 

Média do Risco de Controle 56,3 22,2 14,8 5,8 0,8 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

As empresas, de modo geral acreditam estarem preparadas para as oscilações de 

mercado, apresentando uma percepção baixa de riscos de demanda. As maiores 

percepções de risco foram com relação à perda de contratos para concorrentes e à 

perda de mercado pela entrada de produtos substitutos (questões 25 e 23) com 

31,5% e 24,1% dos respondentes classificando estes riscos como “moderadamente 

alto” e “alto”. 

Tabela 8: Riscos de Demanda 

  Risco 
Baixo 

Risco 
Moderadamente 

Baixo 

Risco 
Médio 

Risco 
Moderadamente 

Alto 

Risco 
Alto Total 

21- Aumento não previsto da demanda 20,4 33,3 24,1 14,8 7,4 100 

22- Queda gradativa da demanda mundial 
pelos produtos. 35,2 22,2 24,1 11,1 7,4 100 

23- Perda de mercado por entrada de 
produtos substitutos. 27,8 18,5 29,6 20,4 3,7 100 

24- Queda acentuada nos preços 
internacionais das commodities 35,2 37 18,5 9,3 0 100 

25- Perda de contratos de vendas para os 
concorrentes 16,7 25,9 25,9 16,7 14,8 100 

Média do Risco de Demanda 27 27,4 24,4 14,4 6,7 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os riscos de processo apresentam o maior número de questões e são relacionadas 

a problemas que ocorrem nos fluxos internos e que deixam a organização vulnerável 
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à rupturas (tabela 9). A média do risco ficou entre “risco baixo” e “risco 

moderadamente baixo”, concentrando 57,4% das respostas. A falta de mão de obra 

qualificada (questão 32) apresentou a maior classificação de risco, com 40,7% das 

respostas considerando este risco “alto” ou “moderadamente alto”. O risco de parada 

ou e falha mecânica (questão 33) recebeu indicação de 37,0% dos respondentes. 

Tabela 9: Riscos de Processo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

6.3.2 Percepção de Riscos na TIAL 

Para os respondentes da TIAL, os riscos apresentaram uma avaliação maior que a 

média dos respondentes (tabela 10). Houve uma redução da percepção dos riscos 

baixos em 20% e um aumento na classificação “moderadamente alto” em 21%. 

 

  
Risco 
Baixo 

Risco 
Moderadamente 

Baixo 

Risco 
Médio 

Risco 
Moderadamente 

Alto 

Risco 
Alto Total 

26- Falta de competitividade em 

custos. 
18,5 27,8 35,2 14,8 3,7 100,0 

27- Falta de competitividade em 

flexibilidade. 
22,2 31,5 31,5 11,1 3,7 100,0 

28- Falta de competitividade na 

qualidade dos produtos e 

serviços. 

40,7 25,9 14,8 9,3 9,3 100,0 

29- Falta de competitividade em 

confiabilidade. 
35,2 27,8 18,5 9,3 9,3 100,0 

30- Falta de competitividade em 

agilidade. 
29,6 31,5 16,7 14,8 7,4 100,0 

31- Tecnologia de processo 

inadequada 
38,9 27,8 13,0 14,8 5,6 100,0 

32- Falta de mão-de-obra 

qualificada 
22,2 18,5 18,5 29,6 11,1 100,0 

33- Paradas não previstas de 

fábricas e/ou falhas mecânicas 
16,7 27,8 18,5 22,2 14,8 100,0 

34- Colapso na infraestrutura de 

informação (sistemas de 

informações) 

24,1 50,0 16,7 5,6 3,7 100,0 

Média do Risco de Processo 27,6 29,8 20,4 14,6 7,6 100,0 
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Tabela 10: Comparação de Riscos - TIAL X GERAL 

Riscos Totais Percebidos 
  TIAL GERAL DIFERENÇA % 
Risco Baixo 30,4 37,9 -7,5 -20% 
Risco Moderadamente 
Baixo 26,1 23,2 2,9 12% 
Risco Médio 22,1 19,1 3,0 16% 
Risco Moderadamente 
Alto 14,3 11,8 2,5 21% 
Risco Alto 7,1 8,3 -1,2 -14% 
Total 100,0 100 0,0 0% 
Fonte: Dados da pesquisa 

Considerando a escala Likert utilizada na pesquisa (1=Risco Baixo, 2=Risco 

Moderadamente Baixo, 3=Risco Médio, 4=Risco Moderadamente Alto, 5=Risco Alto) 

a categoria com maior risco percebido é o Risco de Abastecimento, com o escore do 

risco médio percebido de 3,05 configurando como um risco alto por estar acima do 

escore 3=Risco Médio (tabela 11). 

Tabela 11: Risco médio na TIAL, por categoria 

Categoria de Risco Risco Médio 
Abastecimento 3,05 
Demanda 2,65 
Processos 2,50 
Ambiental 2,46 
Logístico 2,08 
Controle 1,76 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os riscos de ruptura por falta de matéria prima (questão 1) apresentou o maior risco 

da TIAL. A média de 3,69 representa um risco alto (tabela 12). Também a 

Dependência de fornecedor exclusivo (questão 5) apresenta alto risco com média de 

3,56.  

Tabela 12: Maiores riscos de ruptura avaliados na TIAL 

Pergunta Média Categoria de 
Risco 

1- Matéria Prima para processo 3,69 Abastecimento 
5- Dependência de fornecedor exclusivo 3,56 Abastecimento 
25- Perda de contratos de vendas para os concorrentes 3,00 Demanda 
33- Paradas não previstas de fábricas e/ou falhas mecânicas 3,00 Processos 
13- Falta de abastecimento de água para processo. 2,88 Ambiental 
21- Aumento não previsto da demanda 2,88 Demanda 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os riscos de ruptura por falta de matéria prima (questão 1) apresentou o maior risco 

na avaliação dos gestores da TIAL. O escore médio de 3,69 representa um risco alto 

(tabela 12). Também a dependência de fornecedor exclusivo (questão 5) apresenta 

alto risco com pontuação de 3,56. Estas percepções confirmam os dados obtidos 

com colaboradores da TIAL durante a etapa qualitativa, sendo pontuadas situações 

em que ocorreram falta de material recentemente e que, pelo fato da empresa ter 

poucos fornecedores de determinadas matérias primas foi considerada preocupante. 

As perdas de contratos de vendas para concorrentes (questão 25) apresentaram 

risco médio, assim como as paradas não previstas por falha mecânicas (questão 

33). A falta de abastecimento de água (questão13) e o aumento não previsto da 

demanda (questão 21) já apresentaram risco baixo, fator também observado nas 

respostas obtidas na etapa qualitativa. 

Os menores riscos percebidos na avaliação dos gestores da TIAL foram os relativos 

a invasão de terras (questão 15), terrorismo ou instabilidade (questão 17), falta de 

aceitação (questão 16), serviços portuários (questão 8), ataques e vandalismo 

(questão 14) e informalidade do setor (questão 20). Com exceção da questão 8, 

todos os riscos são da categoria de riscos de controle (tabela 13). 

Tabela 13: Menores riscos percebidos na TIAL 

Pergunta Média Categoria de 
Risco 

15- Invasões de terras em propriedades de cultivo ou de uso 
industrial. 1,31 Controle 
17- Terrorismo e/ou instabilidade política nos países dos 
principais clientes e fornecedores. 1,38 Controle 
16- Falta de aceitação e legitimidade das operações 
industriais pela comunidade 1,44 Controle 
8- Serviços portuários 1,56 Logístico 
14- Ataques e vandalismo contra instalações 1,81 Controle 
20- Informalidade no setor 1,81 Controle 
Fonte: Dados da pesquisa 
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6.3.3 Percepção de Riscos dos Fornecedores 

Os riscos percebidos pelos fornecedores obtiveram escore médio inferior a 3, sendo 

considerados como baixos. A tabela 14 mostra os riscos avaliados pelos 

respondentes em cada categoria pesquisada. 

 

Tabela 14: Riscos médios nos fornecedores, por categoria. 

Categoria de Risco Risco Médio 
Abastecimento 2,09 
Processos 2,10 
Demanda 2,04 
Ambiental 1,88 
Logístico 1,85 
Controle 1,56 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os maiores riscos percebidos foram relativos a perda de contratos de vendas 

(questão 25), as paradas não previstas (questão 33), a dependência de fornecedor 

exclusivo (questão 5), a falta de competitividade em custos (questão 26), a falta de 

mão-de-obra qualificada (questão 32) e a falta de matéria prima para processo 

(questão 1). Observa-se, na tabela 15, a distribuição dos riscos nas categorias de 

processos, abastecimento e demanda, demonstrando a preocupação com a 

competição no mercado, representada pela categoria de risco da demanda. 

Tabela 15: Maiores riscos percebidos pelos fornecedores 

Pergunta 
Média Categoria de 

Risco 
25- Perda de contratos de vendas para os concorrentes 2,50 Demanda 
33- Paradas não previstas de fábricas e/ou falhas 
mecânicas 

2,44 
Processos 

5- Dependência de fornecedor exclusivo 2,33 Abastecimento 
26- Falta de competitividade em custos. 2,33 Processos 
32- Falta de mão-de-obra qualificada 2,33 Processos 
1- Matéria Prima para processo 2,28 Abastecimento 

Fonte: Dados da pesquisa 

Da mesma forma que percebido entre os respondentes da TIAL, os riscos de 

controle apresentaram as menores médias. Os eventos de terrorismo (questão 17), 

invasão de terras (questão 15), falta de aceitação (questão 16), mudanças de 
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regulamentação (questão 18) e ataques e vandalismo (questão 14) estão entre os 

menores riscos percebidos (tabela 16). 

Tabela 16: Menores riscos percebidos pelos fornecedores 

Pergunta Média Categoria 
de Risco 

17- Terrorismo e/ou instabilidade política nos países dos 
principais clientes e fornecedores internacionais 

1,17 Controle 

15- Invasões de terras em propriedades de cultivo ou de uso 
industrial. 

1,22 Controle 

16- Falta de aceitação e legitimidade das operações industriais 
pela sociedade/ comunidade local 1,22 Controle 

7- Serviços de armazenagem 1,56 Logístico 
18- Mudanças na regulamentação do setor referentes às 
operações industriais. 1,56 Controle 

14- Ataques e vandalismo contra instalações 1,67 Controle 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

6.3.4 Percepção de Riscos dos Clientes 

Os riscos percebidos pelos clientes são os mais altos. Os riscos logísticos e de 

processo foram considerados altos com média de 3,17 e 3,19 respectivamente. 

Todas as demais categorias apresentaram classificação superior a 2,0 (tabela 17) 

Tabela 17: Riscos médios nos clientes, por categoria. 

Categoria de Risco Risco Médio 
Logístico 3,17 
Processos 3,19 
Demanda 2,97 
Abastecimento 2,47 
Ambiental 2,47 
Controle 2,19 

Fonte: Dados da pesquisa 

Várias questões foram classificadas como alto risco entre os clientes (tabela 18). A 

falta de matéria prima ou a mercadoria para revenda, figura como a maior percepção 

de risco, com escore de 3,67. Os serviços de transporte (questão 6) aparecem em 

seguida, juntamente com a falta de confiabilidade (questão 29) e com a falta de 

mão-de-obra qualificada (questão 32), apresentando risco médio de 3,5. 
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Tabela 18: Maiores riscos percebidos pelos clientes 

Pergunta Média Categoria de 
Risco 

1- Matéria Prima para processo 3,67 Abastecimento 
6- Serviços de transporte 3,50 Logístico 
29- Falta de competitividade em confiabilidade. 3,50 Processos 
32- Falta de mão-de-obra qualificada 3,50 Processos 
25- Perda de contratos de vendas para os concorrentes 3,33 Demanda 
28- Falta de competitividade na qualidade dos produtos 
e serviços. 3,33 Processos 

30- Falta de competitividade em agilidade. 3,33 Processos 
21- Aumento não previsto da demanda 3,17 Demanda 
23- Perda de mercado por entrada de produtos 
substitutos. 3,17 Demanda 

26- Falta de competitividade em custos. 3,17 Processos 
27- Falta de competitividade em flexibilidade. 3,17 Processos 
5- Dependência de fornecedor exclusivo 3,00 Abastecimento 
7- Serviços de armazenagem 3,00 Logístico 
8- Serviços portuários 3,00 Logístico 
33- Paradas não previstas de fábricas e/ou falhas 
mecânicas 3,00 Processos 

Fonte: Dados da pesquisa 

Percebe-se a presença de todas as questões da categoria de riscos logísticos como 

maiores riscos percebidos pelos clientes bem como as questões relativas ao risco de 

abastecimento, também percebidas entre os maiores riscos nos demais grupos de 

respondentes. 

Dentre os menores riscos percebidos estão as questões que representam a falta de 

produtos químicos e combustíveis (questões 4 e 3). Esta percepção ocorreu porque 

não são fatores que normalmente fazem parte da operação de uma empresa de 

varejo ou distribuição. Os demais eventos com baixa percepção de risco fazem parte 

do grupo de riscos de controle (tabela 19). 

Tabela 19: Menores riscos percebidos pelos clientes 

Pergunta Média Categoria de Risco 

4- Produtos químicos (em geral) 1,50 Abastecimento 

3- Combustíveis (óleo combustível, gás natural, etc.) 1,67 Abastecimento 
16- Falta de aceitação e legitimidade das operações industriais pela sociedade/ 
comunidade local 1,67 Controle 

17- Terrorismo e/ou instabilidade política nos países dos principais clientes e 
fornecedores internacionais 1,83 Controle 

14- Ataques e vandalismo contra instalações 2,00 Controle 

15- Invasões de terras em propriedades de cultivo ou de uso industrial. 2,00 Controle 

Fonte: Dados da pesquisa 
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6.4 Estratégias de Resiliência 

Nesta seção foram analisadas as 30 questões referentes as estratégias de 

resiliência utilizadas pelos respondentes. Da mesma forma que na seção anterior, 

questões foram agrupadas conforme modelo proposto para esta pesquisa, 

permitindo a análise dos grupos de estratégias. 

Os dados foram analisados em primeiro momento, de forma agrupada, calculando a 

frequência de respostas em cada estratégia. Em um segundo momento os dados 

foram analisados de acordo com os grupos de respondentes identificados na 

pesquisa, utilizando o escore médio para determinar o grau de utilização de cada 

estratégia, mensurado por meio da escala tipo Likert, onde 1 representa “não 

utilizado” e 5 representa “muito utilizado”. 

 

6.4.1 Estratégias de Resiliência utilizadas 

As estratégias relativas ao abastecimento são muito utilizadas, sendo muito 

utilizadas o aumento nos níveis de estoques (questão 6), contratos com 

fornecedores baseado em performance (questão 1) e o desenvolvimento de 

fornecedores alternativos (questão 3) os mais utilizados segundo os respondentes. 

(tabela 20). 

Tabela 20: Estratégias de Abastecimento 

 
Não 

Utilizado 
Utilizado 

Raramente 
Utilizado 
As Vezes 

Utilizado 
Frequentemente 

Muito 
Utilizado 

Total 

1- Contratos de fornecedores e/ou prestadores de 
serviços baseados em performance e níveis de 
serviços acordados 

11,1 13 25,9 35,2 14,8 100 

2- Contratos de fornecedores e/ou prestadores de 
serviços baseados em riscos compartilhados 18,5 16,7 40,7 20,4 3,7 100 

3- Desenvolvimento de fornecedores, prestadores 
de serviços e/ou insumos alternativos. 9,3 5,6 14,8 46,3 24,1 100 

4- Aquisição de fornecedores e/ou prestadores de 
serviços 40,7 11,1 9,3 22,2 16,7 100 

5- Auxílio financeiro aos fornecedores e/ou 
prestadores de serviços 

53,7 20,4 11,1 11,1 3,7 100 

6- Aumento dos níveis de estoques dos insumos 1,9 9,3 38,9 31,5 18,5 100 

Média das Estratégias de Abastecimento 22,5 12,7 23,5 27,8 13,6 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A aquisição de fornecedores (questão 4) e ou auxílio financeiro (questão 5) 

apresentam pouca utilização. Respectivamente, 51,9% e 74,1% dos entrevistados 

declararam que não utilizam ou utilizam raramente estas estratégias. 

Em média, as estratégias logísticas são pouco utilizadas, apresentando 61,4% de 

baixa utilização, principalmente na questão referente à utilização da reciclagem 

(questão 7), em que 40,7% dos respondentes informaram que não se valem de sua 

utilização. Outra estratégia não utilizada por grande maioria dos respondentes é a 

relativa ao desenvolvimento de terminais portuários (questão 11), não utilizada por 

75,9% dos respondentes (tabela 21). 

Tabela 21: Estratégias logísticas 

  

Não 
Utilizado 

Utilizado 
Raramente 

Utilizado 
As 

Vezes 

Utilizado 
Frequentemente 

Muito 
Utilizado 

Total 

7- Maior utilização de 
reciclagem 40,7 27,8 7,4 13 11,1 100 

8- Contratos de prestadores 
de serviços Logísticos 18,5 20,4 29,6 20,4 11,1 100 

9- Des. de prestadores de 
serviços de Transporte 
alternativos 

18,5 29,6 18,5 20,4 13 100 

10- Des. de modais de 
transportes e/ou serviços 
logísticos alternativos 

46,3 29,6 9,3 5,6 9,3 100 

11- Des. de terminais 
portuários próprios e/ou com 
parceiros 

75,9 13 9,3 1,9 0 100 

12- utilização de capacidade 
ociosa dos recursos 
logísticos 

20,4 27,8 24,1 16,7 11,1 100 

Média das Estratégias 
Logísticas 36,7 24,7 16,4 13 9,3 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Das estratégias ambientais pesquisadas (tabela 22), percebe-se o uso frequente 

apenas na questão relacionada à obtenção dos certificados de qualidade (questão 

15), as demais estratégias apresentam baixa utilização por partes das empresas 

pesquisadas. 
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Tabela 22: Estratégias Ambientais 

  

Não 
Utilizado 

Utilizado 
Raramente 

Utilizado 
As Vezes 

Utilizado 
Frequentemente 

Muito 
Utilizado Total 

13- Desenvolvimento de projetos sustentáveis (do 
ponto de vista social e ambiental) 33,3 22,2 22,2 13 9,3 100 

14- Obtenção de recursos financeiros com venda de 
créditos de carbono, a partir de projetos que 
reduzem a emissão de poluentes 

74,1 13 3,7 7,4 1,9 100 

15- Treinamento e capacitação de equipes 
dedicadas à obtenção / manutenção de 
certificações (por ex. ISO, HACCP, etc.) 

13 16,7 13 25,9 31,5 100 

16- Desenvolvimento de equipes internas dedicadas 
exclusivamente às questões ambientais 33,3 25,9 18,5 18,5 3,7 100 

Média das Estratégias Ambientais 38,4 19,4 14,4 16,2 11,6 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim como a percepção de riscos de controle foi baixa, também as estratégias 

desta categoria apresentaram baixa utilização. Somente a utilização de segurança 

patrimonial (questão 17) é muito utilizada de acordo com 72,2% dos respondentes 

(tabela 23). 

Tabela 23: Estratégias de Controle 

  

Não 
Utilizado 

Utilizado 
Raramente 

Utilizado 
As 

Vezes 

Utilizado 
Frequentemente 

Muito 
Utilizado Total 

17- Utilização de equipe de segurança patrimonial 
permanente 

18,5 9,3 18,5 25,9 27,8 100 

18- Relac. com ONG’s e entidades não 
governamentais ligadas às questões sociais e 
ambientais 

57,4 18,5 16,7 5,6 1,9 100 

19- Relac. com entidades governamentais ligadas 
às questões sociais e ambientais 

42,6 25,9 16,7 7,4 7,4 100 

20- Implementação de projetos de 
desenvolvimento e inclusão social 40,7 16,7 14,8 18,5 9,3 100 

21- Contratos de longo-prazo para o fornecimento 
de derivados de petróleo 51,9 22,2 9,3 9,3 7,4 100 

Média das Estratégias de Controle 42,2 18,5 15,2 13,3 10,7 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por outro lado, as estratégias de demanda são muito utilizadas (Tabela 24), sendo a 

manutenção de estoques estratégicos (questão 24) muito utilizada por 81,5% dos 

respondentes. As práticas de planejamento colaborativo com clientes (questão 23) 
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são muito praticadas por 74,1%, percentual idêntico de respondentes utilizam os 

contratos de fornecimento (questão 22).  

Tabela 24: Estratégias de Demanda 

  

Não 
Utilizado 

Utilizado 
Raramente 

Utilizado 
As 

Vezes 

Utilizado 
Frequentemente 

Muito 
Utilizado Total 

22- Estabelece contratos de 
fornecimento com os principais 
clientes 

5,6 5,6 14,8 38,9 35,2 100 

23- Utiliza práticas de planejamento 
colaborativo com os principais clientes 

3,7 11,1 11,1 57,4 16,7 100 

24- Mantém estoques estratégicos 
para atendimento dos principais 
clientes 

7,4 1,9 9,3 38,9 42,6 100 

Média das Estratégias de Demanda 5,6 6,2 11,7 45,1 31,5 100 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As estratégias de processo são muito utilizadas (tabela 25). Estas estratégias são 

constantes para, em média 87,3% dos respondentes. Sendo a estratégia mais 

utilizada a segurança de dados informatizados (questão 29) e a menos utilizada a 

prática de poder de decisão em todos os níveis organizacionais (questão 28). Esta 

avaliação confirma a avaliação de quais profissionais responsáveis pela gestão de 

riscos na cadeia de suprimentos estão concentradas nos níveis gerenciais e direção. 

Tabela 25: Estratégias de Processo 

  

Não 
Utilizado 

Utilizado 
Raramente 

Utilizado 
As 

Vezes 

Utilizado 
Frequentemente 

Muito 
Utilizado Total 

25- Realiza treinamento e 
capacitação contínua dos 
colaboradores 

0 7,4 14,8 38,9 38,9 100 

26- Mantém equipes orientadas à 
geração de resultados 0 5,6 14,8 37 42,6 100 

27- Estimula as relações 
interpessoais e trabalho em equipe 

3,7 3,7 13 46,3 33,3 100 

28- Pratica o poder de decisão para 
todos os níveis organizacionais 5,6 13 35,2 27,8 18,5 100 

29- Mantém programas de segurança 
de dados e informações, back-up de 
informações e plano de continuidade 
de negócios 

5,6 1,9 7,4 25,9 59,3 100 

30- Mantém capacidade de produção 
(máquinas, recursos, etc.) ociosa 

13 16,7 22,2 35,2 13 100 

Média das Estratégias de Processo 4,6 8 17,9 35,2 34,3 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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6.4.2 Estratégias de Resiliência utilizadas na TIAL 

Os respondentes da TIAL indicaram as estratégias mais utilizadas com o objetivo de 

evitar ou minimizar os efeitos da ruptura. As categorias de estratégias mais utilizadas 

são as que representam as estratégias de processo seguidas pela de demanda e de 

abastecimento. Estas três estratégias obtiveram escore médio maior que 3,0 sendo 

consideradas como muito utilizadas (tabela 26). 

Tabela 26: Utilização média das estratégias na TIAL, por categorias 

Categoria de Estratégia Utilização Média 
Processos            3,69  
Demanda            3,54  
Abastecimento            3,28  
Ambiental            2,66  
Logístico            2,74  
Controle            2,56  

Fonte: Dados da pesquisa 

As estratégias mais utilizadas, segundo os respondentes da TIAL estão listadas na 

tabela 27. A estratégia mais utilizada é relativa à segurança da informação (questão 

29) seguida pelo desenvolvimento de fornecedores alternativos (questão 3). Estão 

presentes entre as estratégias mais usadas todas as questões relacionadas ao risco 

de processo. As estratégias da categoria de abastecimento também aparecem como 

muito utilizadas, como a aquisição de fornecedores e aumento nos níveis de 

estoques de insumos. Quanto às estratégias de demanda, a Tial utiliza com maior 

frequência o aumento de estoques para atendimento aos clientes (questão 24). 

Tabela 27: Estratégias de maior utilização na TIAL 

Pergunta Média 
Categoria de 

Estratégia 
29- Mantém programas de segurança de dados e informações, back-up de 
informações e plano de continuidade de negócios 4,06 Processos 

3- Desenvolvimento de fornecedores, prestadores de serviços e/ou insumos 
alternativos. 4,00 Abastecimento 

25- Realiza treinamento e capacitação contínua dos colaboradores 3,88 Processos 
26- Mantém equipes orientadas à geração de resultados 3,88 Processos 
17- Utilização de equipe de segurança patrimonial permanente 3,81 Controle 
27- Estimula as relações interpessoais e trabalho em equipe 3,75 Processos 
24- Mantém estoques estratégicos para atendimento dos principais clientes 3,69 Demanda 
4- Aquisição de fornecedores e/ou prestadores de serviços 3,56 Abastecimento 
6- Aumento dos níveis de estoques dos insumos 3,56 Abastecimento 
15- Treinamento e capacitação de equipes dedicadas à 
obtenção/manutenção de certificações (por ex. ISO, HACCP, etc.) 3,56 Ambiental 

1- Contratos de fornecedores e/ou prestadores de serviços baseados em 3,50 Abastecimento 
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performance e níveis de serviços acordados 

23- Utiliza práticas de planejamento colaborativo com os principais clientes 3,50 Demanda 
30- Mantém capacidade de produção (máquinas, recursos, etc.) ociosa 3,50 Processos 
22- Estabelece contratos de fornecimento com os principais clientes 3,44 Demanda 
8- Contratos de prestadores de serviços Logísticos baseados em 
performance e níveis de serviços acordados 3,25 Logístico 

9- Desenvolvimento de prestadores de serviços de Transporte alternativos 3,25 Logístico 
12- utilização de capacidade ociosa dos recursos logísticos e/ou de 
transportes 3,06 Logístico 

28- Pratica o poder de decisão para todos os níveis organizacionais 3,06 Processos 

Fonte: Dados da pesquisa 

Dentre as estratégias menos utilizadas, consta o desenvolvimento de terminais 

portuários (questão 11) e obtenção de recursos com crédito de carbono (questão 14) 

refletindo a baixa percepção de riscos apontadas anteriormente nas categorias de 

riscos logísticos e ambientais. 

Tabela 28: Estratégias de menor utilização na Tial 

Pergunta Média Categoria de Estratégia 
11- Desenvolvimento de terminais portuários próprios e/ou com parceiros 1,50 Logístico 
14- Obtenção de recursos financeiros com venda de créditos de carbono, a 
partir de projetos que reduzem a emissão de poluentes 

1,63 
Ambiental 

21- Mantém contratos de longo-prazo para o fornecimento de derivados de 
petróleo 

1,88 
Controle 

5- Auxílio financeiro aos fornecedores e/ou prestadores de serviços 2,19 Abastecimento 
19- Relacionamento estreito com entidades governamentais ligadas às 
questões sociais e ambientais 

2,25 
Controle 

Fonte: Dados da pesquisa 

6.4.3 Estratégias de Resiliência utilizadas pelos Fornecedores 

Das estratégias utilizadas pelos fornecedores, duas categorias apresentam 

utilização elevada (tabela 29). As atenções são voltadas, principalmente para as 

estratégias de demanda e processos. A estratégia de abastecimento é menos 

utilizada, apresentando média de 2,84; considerada baixa. 

Tabela 29: Utilização média das estratégias de resiliência pelos fornecedores, por categorias. 

Categoria de Estratégia Utilização Média 
Demanda 4,07 
Processos 4,06 
Abastecimento 2,84 
Ambiental 2,50 
Logístico 2,19 
Controle 2,18 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As estratégias mais utilizadas pelos fornecedores foram as relacionadas às 

categorias de processo, demanda e abastecimento (tabela 30). Na estratégia 

ambiental, apenas o treinamento para obtenção de certificados de qualidade 

(questão 15) apresenta alta utilização. As estratégias relacionadas ao processo 

(questões de 25 a 30) figuram entre as mais utilizadas, demonstrando a 

preocupação, por parte dos fornecedores em melhorar seus processos internos. A 

segurança da informação (questão 29) apresentou maior média de utilização. 

Tabela 30: Estratégias mais utilizadas pelos fornecedores 

Pergunta Média Categoria de Estratégia 
29- Mantém programas de segurança de dados e informações, back-up de 
informações e plano de continuidade de negócios 4,67 Processos 

26- Mantém equipes orientadas à geração de resultados 4,33 Processos 
24- Mantém estoques estratégicos para atendimento dos principais clientes 4,28 Demanda 
22- Estabelece contratos de fornecimento com os principais clientes 4,22 Demanda 
25- Realiza treinamento e capacitação contínua dos colaboradores 4,22 Processos 
27- Estimula as relações interpessoais e trabalho em equipe 4,22 Processos 
23- Utiliza práticas de planejamento colaborativo com os principais clientes 3,72 Demanda 
28- Pratica o poder de decisão para todos os níveis organizacionais 3,72 Processos 
15- Treinamento e capacitação de equipes dedicadas à 
obtenção/manutenção de certificações (por ex. ISO, HACCP, etc.) 3,67 Ambiental 

1- Contratos de fornecedores e/ou prestadores de serviços baseados em 
performance e níveis de serviços acordados 3,50 Abastecimento 

6- Aumento dos níveis de estoques dos insumos 3,44 Abastecimento 
30- Mantém capacidade de produção (máquinas, recursos, etc.) ociosa 3,22 Processos 
3- Desenvolvimento de fornecedores, prestadores de serviços e/ou insumos 
alternativos. 3,17 Abastecimento 

Fonte: Dados da pesquisa 

As estratégias de demanda visam o pronto atendimento aos clientes. Desta forma os 

fornecedores da TIAL mantêm estoques estratégicos (questão 24), estabelecem 

contratos para fornecimento com os clientes (questão 22) e praticam planejamento 

colaborativo com os principais clientes (questão 23). Relativo à estratégia de 

abastecimento, são muito utilizadas as estratégias de contratos com fornecedores 

(questão 1). O aumento nos níveis de estoque de matéria prima e insumos (questão 

6) e o desenvolvimento de fornecedores alternativos (questão 3). 

As estratégias menos utilizadas pelos fornecedores são relacionadas às categorias 

de logística, controle, ambiental e abastecimento. (tabela 31). O desenvolvimento de 

terminais portuários (questão 11) é a menos utilizada entre os fornecedores. 
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Tabela 31: Estratégias menos utilizadas pelos fornecedores 

Pergunta Média Categoria de Estratégia 
11- Desenvolvimento de terminais portuários próprios e/ou com 
parceiros 1,39 Logístico 

18- Relacionamento estreito com ONG’s e entidades não 
governamentais ligadas às questões sociais e ambientais 1,44 Controle 

14- Obtenção de recursos financeiros com venda de créditos de 
carbono, a partir de projetos que reduzem a emissão de poluentes 

1,61 Ambiental 

5- Auxílio financeiro aos fornecedores e/ou prestadores de serviços 1,94 Abastecimento 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

6.4.4 Estratégias de Resiliência nos Clientes 

Nos clientes, as categorias de estratégias de resiliência mais utilizadas foram as 

relacionadas à demanda, aos processos e ao abastecimento (tabela 32) obtendo 

escore médio considerado “muito utilizado”. 

Tabela 32: Utilização média das estratégias pelos clientes, por categoria 

Categoria de Estratégia Utilização Média 
Demanda 3,56 
Processos 3,17 
Abastecimento 3,03 
Ambiental 2,33 
Controle 2,43 
Logístico 2,31 

Fonte: Dados da pesquisa 

Embora as estratégias de controle e logísticas, sejam pouco utilizadas, algumas 

ações relacionadas a estas categorias foram percebidas como muito utilizadas nos 

clientes (tabela 33). A questão 17, relacionada à segurança patrimonial e contratos 

com operadores logísticos (questão 8) constam entre as estratégias mais utilizadas. 

Tabela 33: Estratégias mais utilizadas pelos clientes 

Pergunta Média Categoria de Estratégia 
3- Desenvolvimento de fornecedores, prestadores de serviços e/ou 
insumos alternativos. 4,00 Abastecimento 

22- Estabelece contratos de fornecimento com os principais clientes 4,00 Demanda 
24- Mantém estoques estratégicos para atendimento dos principais 
clientes 3,67 Demanda 

26- Mantém equipes orientadas à geração de resultados 3,67 Processos 
29- Mantém programas de segurança de dados e informações, back-
up de informações e plano de continuidade de negócios 3,67 Processos 

17- Utilização de equipe de segurança patrimonial permanente 3,50 Controle 
25- Realiza treinamento e capacitação contínua dos colaboradores 3,50 Processos 
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6- Aumento dos níveis de estoques dos insumos 3,33 Abastecimento 
27- Estimula as relações interpessoais e trabalho em equipe 3,33 Processos 
1- Contratos de fornecedores e/ou prestadores de serviços baseados 
em performance e níveis de serviços acordados 3,17 Abastecimento 

4- Aquisição de fornecedores e/ou prestadores de serviços 3,17 Abastecimento 
8- Contratos de prestadores de serviços Logísticos baseados em 
performance e níveis de serviços acordados 3,00 Logístico 

20- Implementação de projetos de desenvolvimento e inclusão social 
para as comunidades locais, onde a empresa mantém operações. 3,00 Controle 

23- Utiliza práticas de planejamento colaborativo com os principais 
clientes 3,00 Demanda 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

6.5 Análise Comparativa 

Nesta seção, os resultados desta pesquisa foram comparados com os resultados 

obtidos por Bastos Junior (2007) em pesquisa realizada junto a empresas do setor 

de papel e celulose. 

 

6.5.1 Riscos percebidos 

Os riscos percebidos nas categorias pesquisadas apresentaram resultados próximos 

em ambos os estudos (tabela 34). De forma geral, os riscos foram baixos. Há uma 

diferença significativa nos riscos percebidos de controle e ambiental, onde a 

percepção de riscos na presente pesquisa foi menor. 

Tabela 34: Comparativo de Riscos 

Categorias de Risco Setor de Papel Setor Alimentício 
Abastecimento 2,44 2,58 
Demanda 2,48 2,46 
Processos 2,21 2,45 
Ambiental 2,31 2,27 
Logístico 2,28 2,24 
Controle 2,41 1,72 

Fonte: Bastos Junior (2007) e Dados da pesquisa 
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6.5.2 Estratégias de Resiliência 

As principais estratégias identificadas por Bastos Junior (2007) estão apresentadas 

na tabela 35, abaixo e comparadas com os resultados obtidos na presente 

dissertação. Nos dois estudos percebe-se uma grande preocupação com questões 

ambientais e relativas ao processo. 

Tabela 35: Comparativo de Estratégias 

Pergunta 
Setor de 
Papel e 
Celulose 

Media desta 
Pesquisa 

Categoria 

17- Utilização de equipe de segurança patrimonial permanente 4,63 3,35 Controle 
26- Mantém equipes orientadas à geração de resultados 4,63 4,17 Processos 
16- Desenvolvimento de equipes internas dedicadas 
exclusivamente às questões ambientais 4,56 2,33 Ambiental 

25- Realiza treinamento e capacitação contínua dos 
colaboradores 4,44 4,09 Processos 

27- Estimula as relações interpessoais e trabalho em equipe 4,38 4,02 Processos 
29- Mantém programas de segurança de dados e informações, 
back-up de informações e plano de continuidade de negócios 4,38 4,31 Processos 

20- Implementação de projetos de desenvolvimento e inclusão 
social para as comunidades locais, onde a empresa mantém 
operações. 

4,31 2,39 Controle 

3- Desenvolvimento de fornecedores, prestadores de serviços 
e/ou insumos alternativos. 

4,06 3,70 Abastecimento 

Fonte: Bastos Junior (2007) e Dados da pesquisa 

A maioria das estratégias apresentadas é muito utilizada em ambos os setores. O 

desenvolvimento de equipes voltadas para questões ambientais (questão 16) é a 

estratégia mais utilizada no setor de papel e celulose devido à característica do 

setor. Outra estratégia identificada como “pouco utilizada” nesta pesquisa foi a 

relacionada ao desenvolvimento de projetos sociais (questão 20), percebe-se que há 

uma utilização maior desta estratégia no setor de papel e celulose, com média de 

4,31 enquanto a utilização identificada nesta pesquisa foi de 2,39. 

Os resultados pesquisas apresentaram um diagnóstico sobre o comportamento das 

empresas frente às rupturas. A presença de estratégias da categoria de processos 

dentre as mais utilizadas indicam que as empresas empregam a profissionalização 

de sua gestão como principal meio de adquirir resiliência na cadeia de suprimentos. 
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7 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS P ESQUISAS. 

 

 

Nesta seção, são apresentadas as principais conclusões sobre os resultados 

encontrados, as limitações, recomendações e sugestões para pesquisas futuras. No 

decorrer da pesquisa, destaca-se a importância da gestão de risco em cadeia se 

suprimentos. A necessidade de se reduzir a ruptura e melhorar os resultados são 

evidenciados neste trabalho. 

O objetivo geral deste trabalho foi  “identificar os fatores que provocam ou 

representam risco de ruptura na cadeia de suprimentos de uma empresa do 

segmento de sucos prontos.” Este setor apresentou crescimentos superiores a 10% 

nos anos de 2010 a 2012, impulsionado, principalmente pelo aumento da 

preferência do consumidor por produtos mais saudáveis. 

Para atingir este objetivo, primeiramente foi realizada a revisão teórica no que se 

refere à gestão de riscos na cadeia de suprimentos e caracterização dos construtos 

aplicados neste trabalho. A seguir foi realizada uma pesquisa exploratória para 

caracterizar a unidade de observação e sua cadeia de suprimentos. Os 

procedimentos metodológicos foram divididos em duas etapas, a primeira constituiu 

em uma pesquisa qualitativa com a finalidade de coletar e confirmar as percepções 

de risco junto à empresa, bem como fornecer dados para a segunda etapa, 

constituída por uma pesquisa quantitativa. 

A análise dos dados permitiu determinar parâmetros de solução do objetivo inicial, 

relacionando os riscos percebidos pelos fornecedores e clientes de primeira camada 

da empresa.  

Os riscos de ruptura percebidos na TIAL estão relacionados, principalmente, ao 

abastecimento de matéria prima provocado, dentre outros fatores, pela sazonalidade 

das frutas. A dependência de fornecedor exclusivo é evidenciada pela existência de 

poucas empresas qualificadas pela TIAL no fornecimento da maioria de seus 

insumos.  
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Outro fator de alto risco é a perda de contrato de vendas para concorrentes, que 

pode ser entendido como decorrência de rupturas ou por entrada de novos 

concorrentes no mercado, com melhor preço, qualidade, suporte, etc. 

Finalmente, as paradas não previstas constituem também um fator de alto risco 

percebido, em parte, provocadas pela recente instalação de novos equipamentos 

que necessitam de ajustes. 

Dentre as estratégias de resiliência identificadas, os investimentos na melhoria dos 

processos e a utilização de estoques estratégicos apresentaram alta utilização na 

cadeia de suprimentos estudada. Estas práticas se aproximam da afirmação de 

Sheffi (2005) em que as empresas buscam a resiliência através da redundância de 

recursos, e da agilidade e flexibilidade. Considerando que a redundância é limitada e 

cara para as organizações, o uso deste tipo de estratégia deve ser utilizada 

considerando suas consequências para o resultado global. 

Os resultados devem ser considerados dentro das limitações da pesquisa, cujo foco 

foi a cadeia de suprimentos de uma única empresa foco. Outras empresas foco 

poderiam ser pesquisadas por meio do modelo teórico apresentado. Eventualmente 

podem ser realizadas pesquisas em outras empresas de outros segmentos uma vez 

que as cadeias de suprimentos são complexas. Outra limitação foi o número de 

respondentes que poderia ser maior, principalmente no grupo de clientes. 

Como sugestões para novas pesquisas, recomenda-se o aprofundamento no tema 

ruptura na cadeia de suprimentos. Outras empresas e outros segmentos e outras 

atividades podem ser pesquisados. 

Assim, os resultados deste trabalho inserem-se em ambientes produtivos com 

relações complexas entre fornecedores e clientes. 

 

7.1 Implicações da pesquisa para a empresa 

A pesquisa toma importância para a empresa pelo fato de se tornarem conhecidos 

tanto os riscos quanto as estratégias utilizadas para reduzir estes riscos. Porém, a 
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empresa não deve ser considerar esta pesquisa como “definitiva”, pois tanto a 

cadeia de suprimentos quanto os eventos de riscos são dinâmicos. 

Por se tratar de uma cadeia de suprimentos interdependente, os altos riscos 

identificados em um agente ou evento aumentam as possibilidades de perdas por 

rupturas. A falta de qualquer componente do produto final resulta em sua não 

fabricação e, consequentemente, à indisponibilidade do produto ao cliente. É 

necessário, portanto, identificar os altos riscos de ruptura e definir estratégias 

resiliência adequadas. 
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APENDICE A – Roteiro de entrevista 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo 

RISCOS DE RUPTURA NA CADEIA PRODUTIVA DO SEGMENTO DE SUCOS 

PRONTOS: UM ESTUDO DE CASO 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Sou estudante do Mestrado em Administração da UNIPEL e gostaria muito de 
contar com sua colaboração. Este questionário é parte integrante de uma Pesquisa 
Cientifica que busca avaliar as rupturas na cadeia de suprimentos da empresa. 
Assim, as perguntas a seguir buscam avaliar as questões mais valorizadas por você, 
em suas atividades a respeito da ocorrência de desabastecimento. 

Por se tratar de um assunto pessoal, garantimos o sigilo das informações 
coletadas, preservando assim, sua privacidade. Sua participação é muito importante. 
Obrigado. 

Por gentileza, responda as questões abaixo: 

1. Quais foram as últimas faltas de matéria prima, insumo, energia ou material 
crítico ocorridas na empresa e que prejudicaram suas atividades? 

2. Como estes problemas foram tratados? 

3. Quais os motivos destas faltas? 

4. Você percebe algum risco pelo fato da empresa ter poucos fornecedores de 
determinados materiais? 

5. Como você avalia os serviços de transporte prestados para a empresa? 

6. Como as questões ambientais podem prejudicar as operações da empresa? 

7. Em sua opinião a empresa é vulnerável a algum desastre natural? Qual? 

8. Em sua opinião, como a política econômica tem influenciado os negócios da 
empresa? 

9. A empresa está preparada para variações do mercado? (aumento ou redução de 
vendas)? 

10. Você percebe algum processo na empresa, que configure risco à sua atividade? 

11. Em sua opinião, qual a importância para a Tial, em ter uma estratégia definida 
para evitar falta de abastecimento? 

 



88 

 

12) Gênero 

� Feminino                  � Masculino 

 

13) Faixa Etária 

� Até 25 anos                      � De 26 a 35 anos  

� De 36 a 45 anos                � De 46 a 55 anos  

� De 56 a 65 anos                � Acima de 65 anos  

 

14) Estado Civil 

� Solteiro                           � Casado / União Estável  

� Separado / Divorciado     � Viúvo  

 

15) Profissão: ________________________________________ 

16) Cargo na empresa: ______________________________ 

17) Tempo de Trabalho na empresa:_______________________ 

 

18) Escolaridade 

� Ensino básico 

� Ensino médio ou superior incompleto 

� Superior Completo 

� Especialização 

� Mestrado ou Doutorado 
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ANEXO A – Questionário 

 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo 

RISCOS DE RUPTURA NA CADEIA PRODUTIVA DO SEGMENTO DE SUCOS 

PRONTOS: UM ESTUDO DE CASO 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Sou estudante do Mestrado em Administração da UNIPEL e gostaria muito de contar 
com sua colaboração. Este questionário é parte integrante de uma Pesquisa Cientifica que 
busca avaliar as rupturas na cadeia de suprimentos da empresa. Assim, as perguntas a 
seguir buscam avaliar as questões mais valorizadas por você, em suas atividades a respeito 
da ocorrência de desabastecimento. 

Por se tratar de um assunto pessoal, garantimos o sigilo das informações coletadas, 
preservando assim, sua privacidade. Sua participação é muito importante. Obrigado. 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

As perguntas devem ser respondidas com ênfase na empresa do respondente. O tempo 
estimado para responder o questionário é de 30 minutos; 

Na primeira parte do questionário, Fontes e Categorias de Riscos de Ruptura, o 
respondente deverá escolher somente uma opção, dentre as 5 disponíveis (Alto Risco, 
Risco Moderadamente Alto, Risco Médio, Risco Moderadamente Baixo e Baixo Risco), para 
cada item apresentado de grau de risco de ruptura. O campo “Outros”, no final, pode ser 
utilizado para o respondente citar outros itens não mencionados no questionário. Nesse 
caso, atribuir para cada item incluído, uma nota de 1 a 5, de acordo com a seguinte escala: 
5 para Alto Risco; 4 para Risco Moderadamente Alto; 3 para Risco Médio; 2 para Risco 
Moderadamente Baixo; e 1 para Baixo Risco. 

Entende-se por Risco de Ruptura como qualquer risco associado à interrupção total ou 
parcial do fluxo de materiais e/ou informações na cadeia de suprimentos; 

Na segunda parte do questionário, Estratégia de Resiliência Empresarial, o respondente 
deverá escolher somente uma opção, dentre as 5 disponíveis (“Muito Utilizado”, “Utilizado 
Frequentemente”, “Utilizado Às Vezes”, “Utilizado Raramente”, “Não Utilizado”), para cada 
estratégia de resiliência apresentada. O campo “Outros”, no final de cada seção, pode ser 
utilizado para o respondente citar outros itens não mencionados no questionário. Nesse 
caso, atribuir para cada item incluído, uma nota de 1 a 5, de acordo com a seguinte escala: 
5 para Muito Utilizado; 4 para Utilizado Frequentemente; 3 para Utilizado Às Vezes; 2 para 
Utilizado Raramente; e 1 Não Utilizado. 

Entende-se por Resiliência Empresarial a capacidade da organização retornar ao estágio 
original de performance operacional, após sofrer uma ruptura na cadeia de suprimentos. 
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Entende-se por Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos o conjunto de técnicas 
empregadas na identificação das vulnerabilidades da cadeia de suprimentos e na 
minimização dos riscos associados a essas vulnerabilidades. 

Por gentileza, responda as questões abaixo: 

 

PRIMEIRA PARTE: FONTES E CATEGORIAS DE RISCOS DE RUPTURA 

As afirmações referem-se ao grau de risco de ruptura no abastecimento de insumos, energia 

e materiais críticos à sua Empresa. Indique qual a sua percepção do grau de risco de 

ruptura no abastecimento de (ou por):  

 Alto 
Risco 

Risco 
Mod. 
Alto 

Risco 
Médio 

Risco 
Mod. 
Baixo 

Risco 
Baixo 

1. Matéria Prima para processo 5 4 3 2 1 
2. Energia elétrica 5 4 3 2 1 
3. Combustíveis (óleo combustível, gás natural, etc.) 5 4 3 2 1 
4. Produtos químicos (em geral) 5 4 3 2 1 
5. Dependência de fornecedor exclusivo 5 4 3 2 1 
6. Serviços de transporte rodoviário 5 4 3 2 1 
7. Serviços de armazenagem 5 4 3 2 1 
8. Serviços portuários 5 4 3 2 1 
9. Não obtenção ou renovação de licenças ambientais para operações 
industriais. 5 4 3 2 1 

10. Dificuldades na obtenção ou manutenção de certificações atualmente 
valorizadas pelos mercados consumidores (por ex. HACCP, ISO, etc.) 

5 4 3 2 1 

11. Desastres ambientais (inundações, bloqueios de acessos, chuvas intensas, 
etc.) 5 4 3 2 1 

12. Incêndios 5 4 3 2 1 
13. Falta de abastecimento de água para processo. 5 4 3 2 1 
14. Ataques e vandalismo contra instalações  5 4 3 2 1 
15. Invasões de terras em propriedades de cultivo ou de uso industrial. 5 4 3 2 1 
16. Falta de aceitação e legitimidade das operações industriais pela sociedade/ 
comunidade local 5 4 3 2 1 

17. Terrorismo e/ou instabilidade política nos países dos principais clientes e 
fornecedores internacionais 5 4 3 2 1 

18. Mudanças na regulamentação do setor referentes às operações industriais. 5 4 3 2 1 
19. Crise política e/ou econômica no Brasil. 5 4 3 2 1 
20. Informalidade no setor 5 4 3 2 1 
21. Aumento não previsto da demanda 5 4 3 2 1 
22. Queda gradativa da demanda mundial pelos produtos. 5 4 3 2 1 
23. Perda de mercado por entrada de produtos substitutos. 5 4 3 2 1 
24. Queda acentuada nos preços internacionais das commodities 5 4 3 2 1 

25. Perda de contratos de vendas para os concorrentes 5 4 3 2 1 

26. Falta de competitividade em custos. 5 4 3 2 1 
27. Falta de competitividade em flexibilidade. 5 4 3 2 1 
28. Falta de competitividade na qualidade dos produtos e serviços. 5 4 3 2 1 
29. Falta de competitividade em confiabilidade. 5 4 3 2 1 
30. Falta de competitividade em agilidade. 5 4 3 2 1 
31. Tecnologia de processo inadequada 5 4 3 2 1 
32. Falta de mão-de-obra qualificada 5 4 3 2 1 
33. Paradas não previstas de fábricas e/ou falhas mecânicas 5 4 3 2 1 
34. Colapso na infraestrutura de informação (sistemas de informações) 5 4 3 2 1 
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SEGUNDA PARTE: ESTRATÉGIA DE RESILIÊNCIA EMPRESARIAL 

As afirmações referem-se às estratégias adotadas por sua empresa para reduzir o risco de 
ruptura no Abastecimento de Insumos, Energia e Materiais Críticos. Escolha uma alternativa 
por item: 
 

Muito 
Utilizado 

Utilizado 
Freq. 

Utilizado 
As 

Vezes 

Utilizado 
Raramente 

Não 
Utilizado 

1- Contratos de fornecedores e/ou prestadores de serviços 
baseados em performance e níveis de serviços acordados 5 4 3 2 1 

2- Contratos de fornecedores e/ou prestadores de serviços 
baseados em riscos compartilhados 

5 4 3 2 1 

3- Desenvolvimento de fornecedores, prestadores de serviços e/ou 
insumos alternativos. 5 4 3 2 1 

4- Aquisição de fornecedores e/ou prestadores de serviços 5 4 3 2 1 
5- Auxílio financeiro aos fornecedores e/ou prestadores de 
serviços 5 4 3 2 1 

6- Aumento dos níveis de estoques dos insumos 5 4 3 2 1 
7- Maior utilização de reciclagem 5 4 3 2 1 
8- Contratos de prestadores de serviços Logísticos baseados em 
performance e níveis de serviços acordados 5 4 3 2 1 

9- Desenvolvimento de prestadores de serviços de Transporte 
alternativos 5 4 3 2 1 

10- Desenvolvimento de modais de transportes e/ou serviços 
logísticos alternativos 5 4 3 2 1 

11- Desenvolvimento de terminais portuários próprios e/ou com 
parceiros 5 4 3 2 1 

12- utilização de capacidade ociosa dos recursos logísticos e/ou 
de transportes 5 4 3 2 1 

13- Desenvolvimento de projetos sustentáveis (do ponto de vista 
social e ambiental) 5 4 3 2 1 

14- Obtenção de recursos financeiros com venda de créditos de 
carbono, a partir de projetos que reduzem a emissão de poluentes 5 4 3 2 1 

15- Treinamento e capacitação de equipes dedicadas à 
obtenção/manutenção de certificações (por ex. ISO, HACCP, etc.) 5 4 3 2 1 

16- Desenvolvimento de equipes internas dedicadas 
exclusivamente às questões ambientais 5 4 3 2 1 

17- Utilização de equipe de segurança patrimonial permanente 5 4 3 2 1 
18- Relacionamento estreito com ONG’s e entidades não 
governamentais ligadas às questões sociais e ambientais 

5 4 3 2 1 

19- Relacionamento estreito com entidades governamentais 
ligadas às questões sociais e ambientais 5 4 3 2 1 

20- Implementação de projetos de desenvolvimento e inclusão 
social para as comunidades locais, onde a empresa mantém 
operações. 

5 4 3 2 1 

21- Mantém contratos de longo-prazo para o fornecimento de 
derivados de petróleo 

5 4 3 2 1 

22- Estabelece contratos de fornecimento com os principais 
clientes 5 4 3 2 1 

23- Utiliza práticas de planejamento colaborativo com os principais 
clientes 

5 4 3 2 1 

24- Mantém estoques estratégicos para atendimento dos principais 
clientes 5 4 3 2 1 

25- Realiza treinamento e capacitação contínua dos colaboradores 5 4 3 2 1 
26- Mantém equipes orientadas à geração de resultados 5 4 3 2 1 
27- Estimula as relações interpessoais e trabalho em equipe 5 4 3 2 1 
28- Pratica o poder de decisão para todos os níveis 
organizacionais 5 4 3 2 1 

29- Mantém programas de segurança de dados e informações, 
back-up de informações e plano de continuidade de negócios 

5 4 3 2 1 

30- Mantém capacidade de produção (máquinas, recursos, etc.) 
ociosa 5 4 3 2 1 
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Relevância do Tema:  Para as perguntas abaixo, escolha somente uma alternativa: 
 

 Muito 
Importante 

Importante Indiferente 
Razoavelmente 

Importante 
Pouco 

Importante 
Qual o grau de importância 
dado ao tema 
“Gerenciamento de Riscos 
na Cadeia de Suprimentos” 
na sua Empresa? 

5 4 3 2 1 

 

 Muito 
Utilizado 

Utilizado 
Frequentemente 

Utilizado 
As Vezes 

Utilizado 
Raramente 

Não 
Utilizado 

Com que frequência o tema 
“Gerenciamento de Riscos na 
Cadeia de Suprimentos” é 
discutido na sua Empresa? 

5 4 3 2 1 

 

 

Na sua Empresa, de quem é a responsabilidade organizacional pelo Gerenciamento 
de Riscos na Cadeia de Suprimentos (Função, Cargo ou Diretoria – caso haja mais 
de um responsável, apontar os responsáveis)? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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