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RESUMO

O cenário econômico brasileiro acena para uma competição cada vez mais acirrada
entre as organizações, uma vez que criar valor pode levar ao diferencial competitivo.
Dentro deste cenário encontramos o agronegócio, que também busca criar valor na
cadeia de suprimentos para obtenção da sustentabilidade financeira. Este segmento
é

naturalmente

marcado

por sazonalidades e

crises econômicas ligadas

especificamente a aquisição de insumos, que depende de safra e seus preços são
ditados em alguns momentos pelo mercado internacional. Atualmente a avicultura
sofre para controlar a aquisição de seus insumos, principalmente o milho e soja. O
distanciamento dos fornecedores, consequência da ausência de integração,
favorece o descontrole nas aquisições, o dimensionamento equivocado do estoque e
mobilização financeira desnecessária. Este estudo teve como principal objetivo
identificar as principais vantagens e dificuldades da integração de fornecedores e
clientes no ramo de avicultura. Para que o objetivo principal fosse alcançado,
buscou-se caracterizar a cadeia de suprimentos dos agentes envolvidos, analisar o
compartilhamento de informações e desempenho logístico, bem como identificar as
principais vantagens e dificuldades para integração entre cliente e fornecedores.
Quanto à metodologia adotada trata-se de uma pesquisa exploratória, com
abordagem qualitativa, consistindo em investigações de pesquisa empírica. Foi
desenvolvido um estudo de caso, envolvendo a empresa cliente e dois fornecedores,
investigados por meio de entrevistas semi-estruturadas. Para o exame das
entrevistas foi utilizada a técnica de análise de conteúdo com o propósito de atribuir
cientificidade aos resultados encontrados. Os resultados obtidos sobre a integração
fornecedores

e

cliente

demonstrou

algumas

vantagens

e

dificuldades,

principalmente em relação à empresa cliente objeto de estudo. As principais
vantagens

encontradas

foram:

redução

de

custos

com

estocagens

bem

dimensionadas, comunicação eficaz entre as partes, reduzindo ruídos nas
negociações, e programação baseada na demanda evitando mobilização financeira
desnecessária. Tendo como principais dificuldades a estrutura administrativa
incipiente da empresa Beta, a gestão ainda em fase de amadurecimento e
principalmente a desproporcionalidade financeira e tecnológica entre a empresa
Beta e seus fornecedores que são multinacionais. As conclusões levam a concluir
que a empresa Beta ainda não está preparada tanto culturamente, quanto

gerencialmente para efetuar uma integração com grandes fornecedores, devendo
criar competências para evoluir neste sentido.

Palavras-chave: Integração com fornecedores. Cadeia de suprimentos.

ABSTRACT

The Brazilian economy beckons for an increasingly fierce competition among
organizations, once value creation can lead to competitive advantage. Within this
scenario we find agribusiness, which also seeks to create value in the supply chain to
achieve financial sustainability. This segment is naturally marked by seasonality and
economic crises linked specifically to procurement of inputs, which depends on crop
and their prices are dictated at times by the international market. Currently the poultry
industry struggles to control the purchase of their inputs, particularly corn and
soybeans. The distance from suppliers, a consequence of the lack of integration, lack
favors the acquisition, the stock sizing wrong and unnecessary financial mobilization.
This study aimed to identify the main advantages and difficulties of integrating
suppliers and customers in the business of poultry farming. For the main objective
was achieved, we sought to characterize the supply chain of the agents involved,
analyze the information sharing and logistics performance, and identify the main
advantages and difficulties in integration between customer and suppliers. As for the
methodology it is an exploratory, qualitative approach, consisting of empirical
investigations. We developed a case study involving the client company and two
suppliers, investigated through semi-structured interviews. For the examination of the
interviews we used the technique of content analysis in order to assign the scientific
findings. The results obtained on integrating suppliers and customer showed some
advantages and also some difficulties, especially in relation to the company client
object of study. The main advantages were: cost reduction with good sized storages,
effective communication between the parties, reducing noise in the negotiations, and
programming based on demand avoiding unnecessary financial mobilization. The
principal difficulties the administrative structure of the fledgling company Beta,
management

still maturing and especially the

financial and

technological

disproportionality between the company and its suppliers Beta which are
multinationals. The findings lead to the conclusion that the company Beta is not yet
prepared both culturally, managerially as to effect an integration with major suppliers,
should build skills to evolve in this direction.

Keywords: Integration with suppliers. Supply chain.
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1. INTRODUÇÃO

1.1- Contextualização do problema

Por muitos anos, tem-se discutido sobre o tema de relacionamento entre os elos da
cadeia de suprimentos, principalmente a respeito da integração entre empresas e
fornecedores. Tal discussão, sempre foi feita com base em uma abordagem
tradicional, demonstrando que este relacionamento é marcado pela visão dos
fornecedores como competidores, em que eles se igualam a lojas onde os serviços e
produtos são adquiridos pelo preço que apresentar.

Contudo, esse entendimento mudou. Com a abertura da economia mundial, as
empresas promoveram alterações na estrutura e na forma de gerir seus negócios.
Isto resulta no crescimento cada vez maior de competidores, consequente da
globalização que tem sido um ponto de dificuldade da integração entre empresa e
fornecedor.

Segundo Porter (1998), nessa competição, um dos fatores que pode determinar o
fracasso ou o sucesso da organização é, além da qualidade, a integração desta com
seus fornecedores, fazendo desta integração, uma vantagem competitiva. Diante
deste cenário competitivo, é possível observar que o foco em um estreitamento da
parceria entre o fornecedor e cliente tem se mostrado uma grande preocupação para
as empresas.

É importante assinalar que a criação de valor entre fornecedor e cliente possui como
princípio o relacionamento. Este, por sua vez, permite a compreensão de todos os
fatores tangíveis e intangíveis das necessidades para além do que é enunciado
como demanda. Tais fatores referem-se ao valor dado ao cliente, às suas
necessidades e no fornecimento de produtos e serviços de qualidade. Assim, notase que o fortalecimento da integração deve ser para a empresa uma meta.

Em alguns casos, empresas criavam processos de parceria por meio de Contrato de
Fornecimento, em que o fornecedor era avaliado e qualificado antes de ser
escolhido para o fornecimento. Esta era uma forma utilizada para estabelecer a
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garantia

da

qualidade.

Antes,

uma

diversidade

de

responsabilidades

e

compromissos era atribuída aos fornecedores, mas, nem sempre os resultados
almejados pela empresa compradora eram obtidos, em consequência de conflitos de
interesses, ou outro. Tal procedimento aplicava-se a toda a cadeia de suprimento,
sem considerar as peculiaridades de cada fornecedor, tal como logística disponível,
capacidade instalada, e demais indicadores relevantes.

Atentas a

estas

procedimentos

questões,

para

diversas

conseguirem

organizações

aperfeiçoar

o

buscaram

melhorar

relacionamento

com

os
os

fornecedores, criando, assim, um processo de integração. Dentre os fatores que
convergem para a melhoria da integração, está à logística.

A logística tem contribuído para possibilitar maior competitividade às empresas que
adotam uma gestão mais avançada do que simples redução de perdas e passam a
valorizar e melhorar os seus processos logísticos e a integração na cadeia de
suprimentos. Elas utilizam a integração da cadeia logística para gerar melhores
resultados; tais resultados trazem diferenciais competitivos que não podem ser fácil
e rapidamente copiados. O foco agora é agregar maior valor para o cliente como
melhoria das características e funções que atendam suas necessidades, tempo de
resposta desde o atendimento do pedido até a entrega do produto, flexibilidade para
lidar com grandes volumes e disponibilidade do produto (CHING, 2008).

Buscar uma integração com os fornecedores tem sido a saída encontrada por alguns
segmentos para melhorar o fluxo de materiais e também diminuir a mobilização
financeira com grandes estoques, por meio de uma logística eficiente. Assim, com a
presença de massiva concorrência em todos os segmentos, o setor de avicultura
também busca maior rapidez, menores custos, maior flexibilidade, onde a melhoria
da resposta ao cliente torna-se um diferencial competitivo.

O setor avícola é composto por criação e manejo de aves e também por
transformação de insumos (milho e farelo de soja) em rações. Um complexo avícola
necessita de uma fábrica própria de ração, pois para a maioria das empresas deste
setor, isso representa custos menores de ração, uma vez que não terão que pagar o
preço do mercado. Contudo, essa fabricação é somente para consumo próprio,
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sendo, portanto, essencial uma fábrica própria de ração. Devido a esta importância,
a ração está sendo tratada pelo avicultor como ponto chave para o equilíbrio entre
custos, estoque e produção conforme apresentado na Fig. 1:

Figura 1 - Relação fornecedor/cliente

Transformação
FORNECEDORES

FÁBRICA DE RAÇÃO

CRIAÇÃO E MANEJO DE AVES

MERCADO

Transporte

Necessidade de
integração

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Ao se observar a figura acima, nota-se a integração entre cliente e fornecedor para o
funcionamento adequado do restante do processo (criação e manejo), uma vez que
transformação de insumos em produto acabado (ração) é essencial para
alimentação das aves.

O segmento de avicultura constitui-se em uma atividade que possui o maior e mais
avançado estoque tecnológico dentro no agronegócio brasileiro CNA (2010). Os
progressos alcançados em termos de genética, nutrição, e manejo verificados ao
longo das últimas quatro décadas transformaram o empreendimento num verdadeiro
complexo econômico, traduzido por um setor com alto consumo de insumos.
Entretanto, associado ao grande crescimento das fronteiras mercadológicas e a
complexidade logística verificada na avicultura, entende-se que o setor necessita de
uma integração sólida em sua cadeia de suprimentos para atendimento ao grande
consumo ora mencionado.

Considerando o desempenho do setor avícola de Minas Gerais, os dados apontados
pela CNA (2010) demonstram que o Estado esteve em posições de menor destaque
no “ranking” das maiores empresas durante a última década. Mas, na década de 90,
apresentou um crescimento dos 4,5% de participação no mercado nacional, para
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12% no fim do 2º semestre de 1994, sendo que a maior concentração se encontra
nos Estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, onde juntos estes estados
somam 51% de toda a produção Nacional.

Na região centro-oeste de Minas Gerais, a produção de aves cresceu 22,3% entre
1995 e 2001, apresentando grande contribuição para as exportações do
Agronegócio, e na estabilização da economia nacional e regional na época.
(PORTAL AVIMIG, 2011) O agronegócio tem uma importância vital para a região
centro-oeste do Estado de Minas Gerais, que registrou taxas de crescimento de
54,6% entre 2000 e 2010, números superiores a média nacional. (PORTAL AVIMIG,
PESQUISA UBABEF 2011).

Nesta região, está situada a cidade de Pará de Minas, considerada a capital mineira
do frango devido a grande fonte de geração de divisas, em diversos setores. Na
avicultura, esta cidade tem quatro das quinze principais agroindústrias de frango do
país, representando uma produção de 971.927t/ano de frangos (UBABEF - APINCO
- Elaboração AVIMIG Junho/2011), conforme pode ser observado no Quadro 1 que
segue:
Quadro 1 - Produção Mineira: Frangos, Ovos e Perus
FRANGOS

OVOS

PERUS

ANO

Nº DE AVES

PESO (ton)

30 dúzias

Nº de aves

PESO TONELADAS

2000

252.641.760

530.547

3.903.836

S.I

S.I

2001

246.729.816

540.338

6.163.100

S.I

S.I

2002

286.125.372

643.782

6.599.513

3.255.737

S.I

2003

306.800.000

647.400

6.396.000

3.454.627

32.818

2004

316.337.436

680.145

6.629.042

6.169.130

59.000

2005

342.097.524

786.824

7.493.282

8.135.896

79.031

2006

337.422.636

809.814

8.175.451

7.646.531

75.700

2007

369.639.900

820.600

7.726.124

8.909.499

96.222

2008

401.078.292

882.372

7.759.917

9.655.867

104.000

2009

431.701.935

949.744

8.698.253

7.215.154

80.482

2010

442.791.553

971.927

8.345.747

5.963.027

65.593

Fonte: UBABEF - APINCO - Elaboração AVIMIG Junho/2011
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Pará de Minas é o maior produtor nacional de frangos de corte. Sozinha, a cidade da
região centro-oeste do estado, localizada a 90 quilômetros de Belo Horizonte,
produziu, em 2010, 53,6 milhões de aves (IBGE, 2011). Seu maior destaque está
diretamente relacionado à concentração de frigoríficos na região, o que incentiva a
produção avícola.

Ainda que a produção de frango em Pará de Minas represente uma média de 8% da
nacional, este dado pode ser considerado elevado devido ao número de produtores
espalhados de norte a sul do Brasil. Assim sendo, a avicultura representa para a
cidade, o poder econômico, além ser para a população local, a principal atividade
que impulsiona o desenvolvimento. É um setor que gera empregos e faz movimentar
o comércio da cidade, pois, com 8% da produção nacional, a avicultura em Pará de
Minas representa 33% do total da riqueza gerada na cidade.

Contudo, os avicultores da região de Pará de Minas possuem problemas com o
transporte de insumos por causa da dificuldade e pouca integração entre fornecedor
e cliente, seja por falta de uma política sobre esta questão, falta de experiência, ou
outro, para garantir fluxo contínuo e ágil. É necessário, portanto, que haja uma
proposta de integração que funcione e ofereça aos dois lados facilidade e vantagens
quanto aos serviços logísticos.

Para o setor de avicultura, normalmente usa-se a logística de transporte, sendo este,
um modelo que no Brasil está basicamente focado no modal rodoviário. A matriz de
transportes representa cerca de 70% de todo o volume transportado, estimando que
este modal seja o segundo mais caro do país, perdendo somente para o modal
aéreo. Observa-se que o transporte de insumos para a avicultura, na maioria das
vezes, é feito pelo modal rodoviário e, por ser um dos mais caros, acaba resultando
em agravo para as empresas de avicultura devido às condições precárias das
estradas. Assim, somando o alto custo do transporte, as más condições das
estradas brasileiras com a falta de integração com fornecedores, a empresa pode ter
sua entrega comprometida. Nota-se, nesta questão, que o transporte pode ser um
dos pontos importantes na integração, por ser o elo entre a fonte fornecedora e o
cliente.

22

Dentro da cadeia de suprimentos do setor avícola, os maiores fornecedores de
insumos, estão localizados no triângulo mineiro, principalmente os de milho em
grãos e no estado de Goiás os fornecedores de farelo de soja, sendo estes os dois
macro-ingredientes de grande relevância para a criação das aves. Os macroingredientes (milho e farelo de soja) representam cerca de 60% da ração fabricada
para as aves, não sendo possível fabricar tal ração sem estes ingredientes. Este fato
coloca estes insumos e seus respectivos fornecedores em uma situação que exige
uma integração com os clientes, que permita controles de tempo de carregamento,
tempo de trânsito, tempo de descarga e nova disponibilização de carga. Isto reflete
no produtor de ração devido ao fato de a fábrica ser parte integrante do negócio. Os
produtores precisam da fábrica própria para manter o nível adequado de ração
(balanceamento por fase de crescimento da ave) e também para que garantam
produção contínua e custo mais barato.

A logística no abastecimento das granjas avícolas também pode ser considerada na
integração cliente-fornecedor, onde pode tornar-se fator chave para estoques
equalizados, custos ajustados e lead time eficiente. Atualmente a quantidade de
insumos destinados à região centro-oeste de Minas Gerais, encontra-se na casa das
86.400 toneladas/mês (PORTAL AVIMIG, 2011).

Para que os níveis de desempenho sejam atingidos, talvez seja preciso, no setor
avícola, uma colaboração entre cliente e fornecedor dentro da cadeia de
suprimentos, o qual requer controles precisos de compras, fornecimento, transporte
e recebimento. Nesta cadeia o emprego de tecnologias digitais para controles pode
ser de grande relevância, tais como o controle de rastreamento por satélite nos
veículos. Uma vez firmado o aumento da confiabilidade das entregas, surge outro
benefício importante da integração que é a redução dos níveis de estoque ao longo
da cadeia de suprimentos.

Para que a logística de insumos no setor agroindustrial em Pará de Minas seja
aperfeiçoada, os fornecedores e clientes poderiam analisar vários fatores, dentre
estes a maior integração entre eles, pois, segundo Merli (1990), este é um aspecto
fundamental na estratégia industrial. Nota-se, diante deste contexto, que a
integração fornecedor/cliente torna-se fator importante para a continuidade do
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desenvolvimento do setor agroindustrial em Pará de Minas, visto que a avicultura
representa a maior riqueza da cidade, não podendo deixar que a falta ou dificuldade
de integração seja um fator que impeça a manutenção do setor na economia local.
Por isso, é importante realizar um estudo sobre os fatores de dificuldade e as
vantagens que a avicultura em Pará de Minas apresenta em relação à integração
fornecedor/cliente.

Neste caso, torna-se relevante um estudo mais aprofundado dos reais benefícios e
potenciais dificuldades no processo de integração da cadeia de suprimentos em uma
empresa do ramo agroindustrial. Portanto, a questão norteadora desta pesquisa é:
“Quais as vantagens e dificuldades de integração da cadeia de suprimentos entre
cliente e fornecedor para uma empresa do ramo agroindustrial?”.

1.2 Objetivos

1.2.1- Objetivo geral

Identificar as principais vantagens e dificuldades na integração de fornecedor e
empresa-cliente no ramo de avicultura.

1.2.2- Objetivos específicos

1) Caracterizar a cadeia de suprimentos de uma empresa do segmento avícola,
mapeando seus principais fornecedores, considerados membros-chave;
2) Analisar a situação atual do compartilhamento de informações dos dois principais
fornecedores de insumos do segmento avícola, com a empresa cliente;
3) Analisar as medidas de desempenho do serviço logístico proporcionado pelos
fornecedores da empresa do ramo da avicultura;
4) Estudar, junto aos fornecedores e a empresa cliente, as principais vantagens da
integração na cadeia de suprimentos.
5) Identificar junto à empresa do ramo de avicultura e aos membros-chave as
dificuldades do processo de integração da cadeia de suprimentos.
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1.3 Justificativa

A integração entre fornecedor e cliente representa fator de grande importância para
os negócios de uma empresa, pois, não apenas melhora o desempenho dos
resultados no alcance das metas, como também aumenta os lucros e permite
parcerias que contribuam na busca por programas de melhorias. Entretanto, Merli
(1990) observa que ainda há grande resistência por parte de algumas empresas em
programar um sistema de gestão dos fornecedores, bem como em adotar políticas
de integração entre clientes e fornecedores, seja por despreparo no uso de
informações ou pelo fato de ser uma empresa tradicional.

Esta integração é de muita relevância, inclusive, na administração da cadeia de
suprimentos, pois esta tem sido a tônica das organizações na última década, quer
seja para redução de custos, quer seja para melhoria do serviço requerido pelo
cliente. A procura de um modelo de integração tornou-se imprescindível para uma
empresa que busca competitividade e sustentabilidade. A consecução deste objetivo
requer que as organizações busquem mudanças na forma de interagirem. Isto
justifica a formação de parcerias e a utilização dos recursos tecnológicos, o que
favorece a aceleração e confiabilidade dos fluxos de informações ao longo da cadeia
de suprimentos.

A competição global acirrada no mercado evidencia a necessidade de uma maior
agilidade, eficiência, segurança e rapidez no fluxo de informações entre os membros
integrantes da cadeia de suprimentos.

No âmbito do pesquisador, este estudo contribuirá para o crescimento profissional e
pessoal; para o ambiente acadêmico este estudo poderá servir como base de
pesquisa para futuros pesquisadores; quanto ao aspecto econômico, a importância
deste estudo se justifica por se tratar de um estudo em um segmento com grande
representatividade no PIB (produto interno bruto) da região. É um diferencial para o
profissional de administração saber as alternativas que existem no mercado; já no
âmbito da empresa em estudo, o embasamento acadêmico resultará também em
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ampliação de seu capital intelectual no que tange ao gerenciamento de sua cadeia
de suprimentos, o que poderá lhe propiciar uma maior vantagem competitiva.

1.4 Estrutura da dissertação

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos.

No primeiro capítulo, é realizada uma breve introdução sobre o tema a ser abordado
para maior familiarização do leitor com o assunto, apresentando a contextualização
do problema, o objetivo geral e os específicos, justificativa e a estrutura da
dissertação.

No segundo capítulo é abordado o referencial teórico onde é apresentado um
modelo de análise para a cadeia de suprimentos. Neste capítulo são demonstrados
os desenvolvimentos da literatura sobre a integração entre fornecedor e cliente, a
história da logística integrada, a cadeia de suprimentos e sua integração, a
competitividade da cadeia de suprimento e demais temas que versam sobre o
assunto em tela que permitisse o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa.

O terceiro capítulo apresenta a metodologia do estudo de caso da pesquisa, onde
são abordados o tipo de pesquisa, o método de investigação e de coleta de dados,
assim como os procedimentos metodológicos e o roteiro para entrevistas com os
membros-chave da empresa.

No quarto capítulo é apresentado um histórico detalhado da Empresa estudada,
para maior entendimento e visualização sobre o tema em pauta a ela relacionado.

No quinto capítulo é apresentada a descrição e a análise dos resultados da
pesquisa.

E

o

sexto

capítulo

evidencia

as

conclusões

obtidas

com

o

desenvolvimento do trabalho, assim como as limitações e as recomendações para
trabalhos futuros.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Recortes históricos da logística

A logística era uma atividade praticamente esquecida e considerada apenas como
ferramenta de apoio, sendo desconsiderada como importante para o sucesso da
organização.

No ano de 1950, lembram Faria e Costa (2005) que o foco das empresas estava nas
atividades direcionadas ao marketing e, devido a isso, a função da logística estava
dispersa. A valorização da logística se inicia quando as organizações descobrem
que esta atividade tem importância no desfecho das operações, e os autores
Bowersox e Closs (2009) a colocam de forma a participar de todas as atividades da
cadeia de suprimentos, desde a obtenção do insumo até a distribuição do produto
final ao cliente.

Foi neste mesmo período, conforme observam Bowersox e Closs (2009), que a
distribuição em uma organização representava, dentre os custos totais, apenas de
10 a 30%, distribuídos nas demonstrações contábeis das empresas. Essa
distribuição está contabilizada nos estoques, na movimentação de materiais e
produtos, no transporte, na armazenagem e outros. O que nota na verdade, é que
nos anos 50, os custos logísticos não eram nitidamente evidenciados, motivo que
dificultava os controles financeiros e a busca pela redução dos custos.

Já na década de 60, Faria e Costa (2005) dizem que algumas empresas passaram a
criar alguns cargos específicos para se controlar o fluxo de materiais e transportes.
Mais especificamente no ano de 1956, as autoras observam que com o surgimento
do possível transporte de carga aérea, verificou-se que o alto custo do transporte
poderia ser compensado pela redução dos custos de estoques e armazenagem dos
produtos. É nesse sentido que Caixeta Filho e Martins (2007) dizem sobre a questão
da logística:
A orientação dos processos produtivos, buscando atender aos requisitos
dos mercados consumidores quanto à qualidade dos insumos e produtos,
prazos de entrega, assistência técnica e inovações, tem feito com que a
eficiência do sistema logístico torne-se uma condição básica para a
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competitividade de todos os setores da economia (CAIXETA FILHO;
MARTINS, 2007, p. 16).

Desde então, segundo as autoras, as empresas introduziram o conceito de custo
logístico total tendo elas apenas algumas noções de custos da logística, porém,
nenhuma estrutura ou estudos específicos ou aprofundados na relação entre os
diferentes elementos de custos, como o transporte e armazenagem de produtos.
Esses fatores tornavam impossíveis as considerações e entendimentos adequados
sobre a logística e suas decisões.

Faria e Costa (2005) dizem que o conceito de balanceamento de custos por parte
das organizações se deu entre 1960 e 1970, período em que a logística começou a
ter maior relevância para as empresas. Tal fator se deve à influência econômica de
mercado, a evolução dos computadores e de pesquisas acadêmica sobre a logística.
Nesse mesmo período, o entendimento sobre balanceamento dos custos logísticos,
mais especificamente

entre

custos de

transporte

e

de

armazenagem

e

movimentação de produtos, levou à percepção de que existe uma pequena interrelação entre todos os demais custos da organização.

Sobre os efeitos econômicos, Caixeta Filho e Martins (2007, p. 16) completam que
outra função econômica atribuída ao sistema de transporte logístico é o de expandir
mercados, por isso, afirmam:
O sistema de transporte eficiente permite produção em larga escala para
grandes mercados. Viabiliza maior racionalidade produtiva ao apresentar
maior mercado potencial, o que permite produzir numa escala compatível
com produção mais eficiente economicamente, o que não seria possível
sem se vislumbrar maior demanda. Para isso ocorrer, requerer-se-ão do
sistema de transporte baixo custo, confiabilidade e rapidez (CAIXETA
FILHO; MARTINS, 2007, p. 16).

De 1970 a 1980, Faria e Costa (2005) falam que houve uma considerável
preocupação em integrar as diversas áreas da organização em torno de um objetivo
comum, que era o de ocupar uma posição mais distinta no mercado. Mas isso, as
autoras lembram que é por intermédio de uma estrutura de armazenagem e
distribuição eficiente de modo a proporcionar redução de custos e melhorias de
tempo e espaço para a empresa com o foco maior na satisfação ao cliente.
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Desde os anos 80, a logística tem se caracterizado pela importância dada à
integração externa, ou seja, entre os diferentes elos da cadeia de suprimentos como
lembram Faria e Costa (2005). É nessa década que se destaca o grande
desenvolvimento dos sistemas de informações e a disseminação do conceito da
Gestão da Cadeia de Suprimentos.

Na década de 1990, segundo Fleury et al (2000), no Brasil a logística passou por
extraordinárias e significativas mudanças, o qual se afirma a passagem por um
processo revolucionário, que, conforme o autor, se faz tanto em termos das práticas
empresariais quanto da eficiência, qualidade e disponibilidade da infra-estrutura de
transportes. Estes fatores complementam os autores, são elementos essenciais para
uma logística moderna.

As mudanças apresentadas pelo autor, ainda são recentes, pois, até meados da
década de 90, a logística era o elo perdido da modernização empresarial e sua
explosão somente aconteceram devido ao Real (moeda) e as privatizações das
empresas dando abertura às relações internacionais.

Fleury et al (2000) apontam também que investimentos foram realizados com o
objetivo de se aprimorar as operações logísticas e uma das empresas que mais
investiu neste setor foi, segundo o autor, o Pão de Açúcar.

Mesmo com toda a tecnologia existente e com grandes esforços empresariais, ainda
algumas organizações se deparam com dificuldade e deficiência ainda nos dias
atuais, onde estão principalmente na infraestrutura de transporte e comunicações.

No ponto de vista de Ballou (1995) a administração pode prover melhor nível de
rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de
planejamento, organização e controle efetivo para as atividades de movimentação e
armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos, isso ele define de logística.

O conceito dado à logística para Faria e Costa (2005), é diverso e os termos que
mais foram usados: distribuição física, administração de materiais, logística de
marketing e administração da cadeia de abastecimento. Mas para as autoras, a
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definição ideal para esse termo deve ser considerada a do Conselho dos
Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos, que define da seguinte forma:
Logística é a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja
programa e controla, de forma eficiente e eficaz, a expedição, o fluxo
reverso e a armazenagem de bens e serviços, assim como o do fluxo de
informações relacionadas, entre o ponto de origem e o ponto de consumo,
com o propósito de atender às necessidades dos clientes (FARIA; COSTA,
2005, p. 16).

Ballou (1995) destaca que a missão da logística é a mesma de uma fornecedora de
mercadorias e/ou de serviços aos clientes conforme as necessidades e exigências,
da maneira mais eficiente possível. O mesmo autor completa que a missão da
logística é dispor a mercadoria ou o serviço certo e nas condições desejadas, ao
mesmo tempo em que fornece a maior contribuição à empresa.

Para que seja possível entender o conceito de logística, Fleury et al (2000) diz que
não se deve ver apenas como mais uma ferramenta gerencial moderna e sim como
uma importante atividade econômica que contribui de forma significativa para a
estrutura de custos de uma organização. Assim, salienta:
Na base do moderno conceito de logística, está o entendimento de que a
logística deve ser vista como um instrumento de marketing, uma ferramenta
gerencial, capaz de agregar valor por meio dos serviços prestados
(FLEURY et al, 2000, p. 31).

A logística é vista como uma atividade eficiente, como observa Faria e Costa (2005)
o qual se relaciona com o montante de recursos consumidos utilizando-os da melhor
forma. Nesse sentido, as autoras dizem que sob a ótica de Christopher (2000, p. 2):

A logística é o processo de gerenciar, estrategicamente, a aquisição,
movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e
os fluxos de informações correlatas) por meio da organização e seus canais
de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades, presente e
futura através do atendimento dos pedidos a baixo custo (FARIA; COSTA,
2005, p. 16).

Diante dos conceitos e histórico demonstrados sobre a logística, é possível se
compreender a importância que esta tem para as organizações e para os clientes,
tornando-se atualmente, uma forma estratégica para as empresas.
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Faria e Costa (2005) explicam que a logística trata diretamente da movimentação e
armazenagem

da

matéria

prima

e

produtos

da

empresa,

envolvendo,

consecutivamente, a cadeia de suprimento. Desta forma, pode-se constatar que toda
empresa pode possuir uma logística e uma cadeia de suprimentos, tendo, assim,
uma logística integrada.

2.2 Logística Empresarial

Segundo Ballou (1995), a logística integrada é constituída pela integração de todas
as atividades que fazem parte da logística da empresa e, a partir desta integração a
logística deverá ser devidamente gerida. Toda essa atividade que envolve a logística
e promove a facilitação do fluxo de produtos até o consumo final é gerida pela
logística empresarial.

Conforme o autor, a logística empresarial refere-se à administração de todas as
atividades da integração, o qual envolve todas as etapas da logística, visando
facilitar o fluxo dos produtos e matéria-prima, do momento da compra até a sua
entrega final. A logística empresarial atua diretamente com os processos logísticos
com grande abrangência.

Na logística empresarial, normalmente, tem-se uma peculiaridade geográfica
espalhada, dispersa e, por isso, costuma-se ocorrer às operações sem que haja o
devido acompanhamento ou supervisão direta do administrador. Diante deste fato,
todas as pessoas envolvidas nas atividades de logística devem possuir
conhecimento mínimo sobre a grande importância que sua função representa para o
adequado e correto desempenho do processo. Ballou (1995) explica que a gestão
logística tem como desafio, promover a integração a partir das atividades específicas
que se interligam.

Para Lima (2000), a logística para ter um gerenciamento integrado, precisa ser vista
e considerada como um sistema em que todas as tarefas se ligam de modo
coordenado com a finalidade prima e comum.
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De acordo com Novaes (2001), todo e qualquer processo que envolva a logística
deve ser considerado como integrado, uma vez que fazem parte dele todo o sistema
que vai da aquisição da matéria prima até o consumo final e, assim, sendo, é um
sistema único.
Conforme Ballou (1995), a integração de todas as atividades logísticas precisa
envolver uma diversidade de tarefas que irão depender com o segmento de cada
empresa, os quais se incluem o abastecimento físico e a distribuição física. O autor
salienta que essas etapas podem ser divididas para a adequação da logística
empresarial da organização, conforme ilustrado na Figura 2 que segue:

Figura 2 - Modelo de logística empresarial

Fonte: Ballou, 2006, p. 31.

Na figura 2, pode-se observar que a logística empresarial foi dividida em fontes de
abastecimento, fábrica e operações e clientes que são os consumidores finais. Por
meio da Tabela 1, é possível verificar a divisão de cada atividade apresentada na
Figura acima.

Tabela 1 - Divisão das Atividades da Logística
Abastecimento físico
Transporte
Manutenção de estoques
Processamento de pedidos
Compras
Embalagem preventiva
Armazenamento
Controle de materiais

Distribuição física
Transporte
Manutenção de estoques
Processamento de pedidos
Programação de produtos
Embalagem preventiva
Armazenamento
Controle de materiais
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Manutenção de informações Manutenção de informações
Programação de
suprimentos
Fonte: Ballou, 2006, p. 31.

Nota-se por meio da figura 2 e da tabela 1 que as atividades que estão relacionadas
às etapas do processo da logística são muito parecidas, apresentando apenas como
fator diferente o fato de o abastecimento físico tratar diretamente com as matérias
primas, enquanto a distribuição física trata dos produtos acabados.

Ballou (2006) ainda enfatiza que as atividades da logística empresarial também
podem ser divididos como atividades-chave e de suporte. Como atividades-chave, o
autor explica que é um tipo de gestão que lida com o canal de distribuição e sua
interação se faz com base no custo logístico. Já as atividades de suporte são
adotadas como apoio para as atividades-chave como forma de auxiliar no alcance
dos objetivos. Conforme o autor, as duas atividades podem ser representadas
conforme segue na Tabela 2:
Tabela 2 - Atividades da Logística
Atividades-Chave
Serviço ao cliente padronizado

Atividades de suporte
Armazenagem
Manuseio de materiais
Transporte
Compras
Gerência de estoques
Embalagem protetora
Cooperação com produção de informações
Fluxo de informação e processamento de pedidos
Manutenção de informações
Fonte: Ballou, 2006.

De acordo com Ballou (2006), a logística empresarial tem como finalidade, planejar e
coordenar todas e quaisquer atividades que são consideradas fundamentais para
atingir os resultados esperados com serviços de qualidade e o menor custo possível.
Assim sendo, a logística deve ser vista como uma ligação entre as atividades
operacionais, atendendo de forma adequada o seu propósito, o qual seja, o de
atender o tempo e a distância para a entrega dos bens e/ou serviços aos clientes de
forma eficaz, fazendo das suas atividades, uma integração entre elas.
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2.3 Logística Integrada

Nos tempos atuais, a logística é considerada como uma nova visão empresarial de
suma importância para as médias e grandes empresas. Esta ferramenta, uma vez
inserida, pode-se melhorar e muito o fluxo de materiais para os fornecedores.
Gerenciar a logística nas empresas segundo Ballou (2006) “pode resultar em
melhores níveis de rentabilidade nos serviços”. O autor ainda salienta que isso pode
ser conseguido se for feito o planejamento, a organização e o controle das
atividades de movimentação e armazenagem dos produtos.

Segundo Novaes (2001), o conceito de Logística tem sido muito importante para as
empresas, bem como outros estudos, Marketing, Finanças e Produção, criando um
diferencial competitivo. O conceito principal de logística é definido como:
Processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e
armazenagem de materiais, peças e produtos acabados através da
organização, de modo a poder maximizar as lucratividades presentes e
futuras através do atendimento dos pedidos a baixo custo
(CHRISTOPHER, 2000, p.32).

Para Silva (2007, p.1) a Logística é como a “administração da sucessão de clientes
e fornecedores, internos e externos, gerando um fluxo contínuo de materiais e
informações, visando o atendimento das demandas do mercado consumidor final”.

Logística é para Faria e Costa (2005) a distribuição física, administração de
materiais, logística de marketing e administração da cadeia de abastecimento. Mas
para Faria e Costa (2005), a definição ideal para esse termo deve ser considerada a
do Conselho dos Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos, que define da
seguinte forma:
Logística é a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja
programa e controla, de forma eficiente e eficaz, a expedição, o fluxo
reverso e a armazenagem de bens e serviços, assim como o do fluxo de
informações relacionadas, entre o ponto de origem e o ponto de consumo,
com o propósito de atender às necessidades dos clientes (FARIA; COSTA,
2005, p. 16).

Pode-se também dizer que logística é uma atividade eficiente que se relaciona com
o montante de recursos consumidos utilizando-os da melhor forma e sobre isso:
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A logística é o processo de gerenciar, estrategicamente, a aquisição,
movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados
(e os fluxos de informações correlatas) por meio da organização e seus
canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades,
presente e futura através do atendimento dos pedidos a baixo custo.
(CHRISTOPHER, 2000, p. 2).

Quanto à missão da logística, pode-se dizer, segundo ensinamentos de Ballou
(2000) que é a mesma missão de uma fornecedora de mercadorias que efetua a
entrega aos clientes conforme as necessidades e exigências, da maneira mais
eficiente possível.

Vantine (1999) utiliza a definição mais geral que pode ser utilizada sob outras óticas,
além da empresarial, identificando as atividades. Assim, se considera que Logística
empresarial é um processo estratégico o qual a empresa organiza e mantém sua
atividade, determina e gerencia os fluxos de materiais e de informações internos e
externos, buscando integrar a oferta e demanda em condições ótimas.

Segundo Novaes (2001), a Logística Moderna procura incorporar:

a) Prazos previamente acertados e cumpridos integralmente, ao longo de
toda a cadeia de suprimentos;
b) Integração efetiva e sistêmica entre todos os setores da empresa;
c) Integração efetiva e estreita (parcerias) com fornecedores e clientes;
d) Busca da melhoria global, envolvendo a racionalização dos processos e a
redução de custos em toda a cadeia de suprimento;
e) Satisfação plena do cliente, mantendo nível de serviço preestabelecido e
adequado.

Desta forma, a Logística pode ser considerada como um diferencial competitivo,
porém é necessário buscar sempre soluções eficientes, eficazes e efetivas,
melhorias em termos de custos, para atender aos objetivos planejados.

O objetivo básico da Logística, segundo Novaes (2001), é tratar as atividades
Logísticas como um sistema, de forma a garantir sua eficiência, reduzindo custos e
tempos de entrega. Ao conceito de entregar o que o cliente quer, na hora que ele
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precisa, dá-se o nome de nível de serviço, que é o indicador se a Logística da
empresa cumpre ou não com os compromissos assumidos, sendo uma das
principais razões do esforço logístico. Então, a concepção da rede Logística, que
deve movimentar produtos ou serviços desde a fonte até os consumidores finais é a
chave para prover o nível de serviço necessário para gerar vendas e controlar
custos.

Quanto à Logística de mercado, segundo Kotler (2000), envolve o planejamento, a
implantação e o controle dos fluxos físicos de materiais e de produtos finais entre os
pontos de origem de uso, com o objetivo de atender às exigências dos clientes e de
lucrar com esse atendimento. Para Kotler (2000), a Logística de mercado envolve
várias atividades. A primeira delas é a previsão de vendas, quando a empresa
programa a distribuição, a produção e os níveis de estoque. Os planos de produção
indicam os materiais que o departamento de compras deve encomendar.
Encomendados, esses materiais entram na área de recepção e são estocados no
depósito de matérias-primas, que são convertidas em produtos acabados. O estoque
de produtos acabados sai da linha de montagem e passa pela seção de embalagem,
pelo depósito interno da fábrica, pelo processamento de embarque, pelo transporte
externo, pelo depósito externo e pela entrega a atendimento ao cliente.

Kotler (2000) salienta que as empresas definem seu objetivo para a Logística de
mercado como levar os produtos certos aos lugares certos, no prazo combinado,
com o mínimo custo.

Infelizmente, esse objetivo proporciona pouca orientação

prática. Nenhum sistema de Logística de mercado pode simultaneamente maximizar
o atendimento aos clientes e minimizar o custo de distribuição. Um atendimento
excelente ao cliente implica estoques elevados, transportes especiais e vários
depósitos, fatores que aumentam os custos de Logística do mercado.

Uma empresa não consegue uma eficiência de Logística de mercado pedindo a
cada gerente de Logística para minimizar seus custos. Para Kotler (2000), os custos
de Logística de mercado interagem entre si e muitas vezes há uma correlação
negativa entre eles. O ponto de partida é estudar o que os clientes exigem e o que
os concorrentes estão oferecendo. Os clientes estão interessados na entrega no
prazo, na disposição do fornecedor para atender a necessidades de emergência, no
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manuseio das mercadorias, na boa vontade do fornecedor para receber de volta
produtos defeituosos e em sua rápida reposição.

Segundo Kotler (2000), o sistema Logístico da empresa é um conjunto de recursos
(mão de obra, recursos de produção, máquinas, veículos, elementos de
movimentação e armazenagem) empregados para desenvolver fisicamente todas as
operações de fabricação, armazenagem e movimentação, que permitem assegurar o
fluxo de materiais desde os fornecedores até o cliente, tendo três funções principais:

a) O aprovisionamento físico das matérias-primas desde sua aquisição até
sua introdução no processo de fabricação;
b) A produção, armazenando e movimentando todos os materiais entre as
unidades de fabricação, para a realização das operações;
c) A distribuição física dos produtos acabados, desde a saída da cadeia de
produção até sua entrega aos consumidores.

Assim, Logística consiste em dispor dos materiais necessários no momento
apropriado e no lugar certo, ao menor custo global para a empresa. Não é somente
uma questão de técnica de armazenagem e de movimentação de embalagens e
transportes; é também um método de direção e gestão que determina o grau de
utilização das instalações fabris, o volume de estoque, a disposição a fornecer e o
serviço. Isto não facilita a separação e o isolamento dos custos da Logística do
conjunto frequentemente complexo de custos.

O processo de fazer chegar mercadorias aos clientes é tradicionalmente conhecido
com distribuição física e começa na fábrica. Os gerentes escolhem um conjunto de
depósitos (pontos de estocagem) e transportadores que fornecerão as mercadorias
aos destinos finais no prazo desejado e ao menor custo total (KOTLER, 2000).

Segundo Kotler (2000), a ideia da distribuição física expandiu-se para o conceito
mais amplo de gerenciamento da cadeia de suprimento. O gerenciamento da cadeia
de suprimento começa antes da distribuição física: tenta suprir os insumos corretos
(matérias-primas, componentes e bens de capital), converte-os eficientemente em
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produtos acabados e os despacha a seus destinos finais. Uma perspectiva ainda
ampla engloba o estudo de como os próprios fornecedores da empresa obtêm seus
insumos desde as matérias-primas. A perspectiva da cadeia de suprimento pode
ajudar uma empresa a identificar fornecedores e distribuidores melhores, além de
sua produtividade, o que em última instância reduz os custos da empresa.

Infelizmente, a ótica da cadeia de suprimento vê os mercados apenas como pontos
de destino. A empresa seria mais eficaz se considerasse as exigências de seu
mercado-alvo em primeiro lugar, e a partir desse ponto projetasse a cadeia de
suprimento, em um processo retroativo. Essa é a visão da Logística de mercado.
Ainda segundo Kotler (2000), a Logística de mercado envolve o planejamento, a
implantação e o controle dos fluxos físicos de materiais e de produtos finais entre os
pontos de origem de uso, com o objetivo de atender às exigências dos clientes e de
lucrar com esse atendimento.

Quanto ao planejamento logístico, segundo Ballou (1995), tem por objetivo
desenvolver estratégias que possam resolver os problemas de quatro áreas de
destaque em empresas de transporte que são o nível de serviços oferecidos aos
clientes, localização das instalações de centros de distribuição, decisões de níveis
de estoque e, decisões de transportes que devem ser utilizados no desenvolvimento
de todo o processo.

Estas quatro áreas são importantes para a empresa, suas funções e atividades
devem ser planejadas de forma integrada buscando oferecer um resultado
operacional dentro das necessidades que o mercado exige. Levantar informações
sobre o mercado no qual se está inserido e suas respectivas necessidades são
fundamentais no processo de planejamento da empresa, bem como, na definição de
como serão utilizados os recursos disponíveis, alocando-os da melhor maneira
possível.

Kotler (2000) cita que logística de mercado envolve outras atividades. A primeira
delas é a previsão de vendas, com base na qual a empresa programa a distribuição,
a produção e os níveis de estoque. Os planos de produção indicam os materiais que
o departamento de compras deve encomendar. Transportados, esses materiais
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entram na área de recepção e são estocados no depósito de matérias-primas que
são convertidas em produtos acabados. O estoque de produtos acabados sai da
linha de montagem e passa pela seção de embalagem, pelo depósito interno da
fábrica, pelo processamento de embarque, pelo transporte externo, pelo depósito
externo e pela entrega a atendimento ao cliente.

Dentro deste contexto, as práticas de gerenciamento logístico começaram a sofrer
mudanças. Ignorar a presença da emergente tecnologia da informação não era mais
possível, daí despertou-se um grande interesse pela integração entre funções
apresentando um significado potencial de melhorias, conforme observado na Figura
3, explicado por Bowersox e Closs (2009).

Figura 3 - Fluxo de Materiais

Fonte: Bowersox e Closs, 2009, p. 44

Nos períodos de 1956 a 1965 o conceito de logística integrada começou a se
cristalizar. Os principais fatores motivadores do conceito de integração segundo
Bowersox et al (1986) foram o desenvolvimento de análise de custos total integrada,
a aplicação do enfoque sistêmico e o incremento da importância do serviço ao
consumidor.

O “Council of Logistics Management” (CLM), definiu em 1985 a logística integrada
como “o processo de planejar, programar e controlar o fluxo e o armazenamento
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eficaz de matérias primas, inventário, bens, serviços e informações relacionados
desde o ponto de origem até o ponto de consumo com a finalidade de satisfazer às
exigências do cliente” (CLM, 1985). Junto à inclusão do fornecimento de materiais,
acrescentou-se também fornecimento de serviços contribuído para uma evolução ao
conceito de logística.

A evidente pressão no sentido de elevar os lucros, que se iniciou em meados 1950,
continuou durante a década de 90, e tem se refletido em uma grande preocupação
gerencial que é a contenção e redução de custos (BOWERSOX e CLOSS, 2009).

Chistopher (2000) afirma que o gerenciamento eficaz da logística tem grande
potencial para auxiliar a organização, a alcançar tanto vantagem competitiva em
custo/produtividade como também vantagem competitiva em valor. Ainda segundo
Christopher (2000), a logística deve ser vista e tratada como a ligação entre o
mercado e a atividade operacional da empresa. As atividades, bem como, as
responsabilidades atribuídas à logística estendem-se em toda organização do
gerenciamento da cadeia de suprimentos, até a entrega do produto final ao cliente.

Surge a necessidade de estender a lógica da integração para fora dos limites da
organização, para que sejam incluídos os fornecedores e clientes, daí o conceito de
“Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos”.

Em muitos casos, a logística de suprimentos tem se mostrado efetiva para a gestão
da cadeia de suprimento nas organizações.

2.4 Logística de suprimentos

De acordo com Ballou (2006), a logística de suprimentos é a parte da empresa que
cuida do fluxo de produtos e possui como atividades principais o início e transmissão
das ordens de compra, o transporte dos materiais até chegar à fábrica e a
manutenção de estoques. Para o autor, esse setor é responsável pela diminuição
dos tempos de fornecimento de insumos, do controle de qualidade dos materiais,
redução de estoques na empresa e no fornecedor, em possuir produtos no momento
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certo para atender o processo produtivo da empresa, dando continuidade às demais
operações.

Para Severo Filho (2006), são muitas as atividades desenvolvidas por uma empresa
que estão diretamente relacionadas com a logística de suprimentos. São atividades
que afetam inteiramente no alcance dos objetivos traçados. Tais objetivos são a
diminuição dos estoques, do tempo de fornecimento, dos custos, do controle de
qualidade, da disponibilidade de materiais no momento necessário evitando
prejuízos para a organização. Tais atividades são apontadas pelo autor como sendo
suprimentos, transportes, armazenagem, administração de estoques, dentre outras.

Ballou (2006) explica que a atividade de suprimentos oferece à organização o apoio
essencial para o sucesso do sistema logístico, pois é ela que abastece o processo
produtivo atendendo às necessidades de suprimentos. Além disso, Ballou (2006)
ainda afirma que a atividade de suprimentos auxilia com uma parcela importante na
diminuição de custos logísticos por meio da possibilidade de negociações de preços,
procura por materiais alternativos e desenvolvimento de fornecedores.

Dantas (2005) explica que o processo de compras do qual faz parte da atividade de
suprimentos é extenso e envolve mais elementos do que aquelas que estão
diretamente relacionadas com a armazenagem e movimentação de suprimentos.

Pozo (2002) afirma que o processo de compras determina o volume de produtos que
deverão ser movimentados e estocados no sistema logístico e, caso haja falha na
administração deste processo, pode causar custos logísticos desnecessários como,
por exemplo, no giro de estoque. O autor explica que normalmente, o procedimento
da atividade de suprimentos inclui o atendimento das especificações de qualidade
requeridas pelo mercado, assistência técnica, adaptação da quantidade desejada,
embalagem, prazos de entrega, fornecimento e condições de pagamento que
permitem a maximização dos recursos e redução dos custos.

Assim, nota-se que para a logística de suprimentos ser eficiente, é necessário que a
empresa siga algumas normas, tais como planejamento e controle, dentre outros
aspectos apontados por Ballou (2006):
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O processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente de
mercadorias, serviços e das informações relatadas desde o ponto de origem
até o ponto de consumo, com o propósito de atender as exigências dos
clientes (BALLOU, 2006, p. 37).

Afirma também que a logística de suprimentos é:
O conjunto de atividades funcionais, sendo eles: o transporte, controle de
estoques, que se praticam todos os dias ao longo do canal pelo qual as
matérias-primas são convertidas em produtos finalizados aos quais se
agrega valor (BALLOU, 2006, p. 39).

Ainda de acordo com Ballou (2006), dentro da fábrica espera-se um nível máximo de
controle gerencial sobre os canais físicos imediatos de distribuição de suprimentos.
Para isso é interessante que a empresa estabeleça um controle adequado da
aplicação da sua política de gestão.

Da mesma forma Ballou (2006) considera que a logística empresarial trata de todas
as atividades envolvidas na empresa através de movimentação, armazenagem de
produtos ou material que facilitem o fluxo de produtos desde o ponto de
processamento até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação
que põem os produtos em movimento, com o propósito de providenciar os níveis de
serviço adequados aos clientes a um custo razoável. Esses autores retratam a
necessidade de aprimorar a produtividade e a eficiência logística como elementos
importantes para a organização. Colaboram também com a ideia de que é
importante destacar que uma administração adequada de suprimentos pode ser
mais efetiva quanto integrada.

2.4.1 Cadeia de Suprimentos e sua integração

Para Davenport (1994), a tendência das organizações tem sido a mudança das
estruturas funcionais para a estrutura por processos como principal foco para as
atividades da cadeia de suprimentos. Trata-se de uma tendência que permite a
visualização dos papéis das atividades empresariais como processos-chave,
essencial pelo fato de os departamentos serem sinônimo de falta de integração entre
as tarefas e o motivo do mau desempenho. É necessário, portanto, que a atuação
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das equipes seja executada de modo multifuncional e autônoma, considerando
sempre uma visão de processos para promover a melhoria de desempenho.

É possível afirmar que a cadeia de suprimentos permite a melhoria de desempenho
dos processos, pois ela tem sido considerada pelas organizações como a atividade
de integração em que estão inseridos todos os processos-chave do negócio. De
acordo com Croxton et al. (2001), a cadeia de suprimentos constitui-se da integração
dos principais processos de negócios para o usuário final, fornecedores iniciais,
produtos, serviços e dados que valorizam o consumidor. Os autores apontam como
parte essencial da cadeia de suprimentos o gerenciamento do relacionamento com
clientes; do serviço ao cliente; da demanda; do atendimento dos pedidos;
gerenciamento do fluxo de manufatura; do relacionamento com fornecedores;
desenvolvimento de produtos e comercialização; e gerenciamento de retornos.
Croxton et al. (2001) explicam que estes são os processos-chave fundamentais à
cadeia de suprimentos, cruzando os elementos e respectivas áreas funcionais da
organização.

Segundo Croxton et al. (2001), entende-se por gerenciamento da cadeia de
suprimentos, o conjunto de organizações que sustentam relações do começo ao fim
da cadeia logística. São compostas por todas as fases do atendimento das
necessidades dos clientes, fornecedores, distribuidores e fabricantes. Trata-se da
adequação entre organizações que destinam os produtos ou serviços ao mercado.

A cadeia de suprimentos, conforme os autores significa o constante fluxo de dados e
informações, bem como dos produtos e capital entre as diferenciadas etapas,
começando pelo pedido do cliente e finalizando com a satisfação total do mesmo.

Para Chistopher (2000), a cadeia de suprimentos representa uma rede de
organizações, com ligações nos dois sentidos, dos diferentes processos e atividades
que produzem valor na forma de produtos e serviços que são colocados nas mãos
do consumidor final.

Segundo Chopra e Meindl (2003), uma cadeia de suprimento engloba todos os
estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento eficiente de um pedido

43

de um cliente. A cadeia de suprimentos não inclui apenas fabricantes e
fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, varejistas (intermediários) e
os próprios clientes.

Um item de grande importância da cadeia de suprimentos é o estoque, pois em
muitos casos não existe a disponibilidade das empresas para uma mobilização
financeira e também espaço físico para armazenamento, tornando-se obrigatório, o
trabalho com estoques reduzidos, porém eficientes através de uma parceria com os
fornecedores. A busca por níveis de estoques reduzidos também é preponderante
neste contexto, levando-se em consideração que o mesmo é um dos principais
fatores gerador de custos em uma cadeia de suprimentos, então as empresas
requerem alta atenção, pois criará custo para o consumidor final (CHOPRA;
MEINDL, 2003).

Ao se falar de estoque, é importante enfatizar sobre o processo de gestão de
fornecedores, uma vez que a escolha destes é essencial para toda organização.
Segundo Slack (2002), o fornecedor também deve ser competitivo e precisa
ampresentar algumas características, tais como baixos custos de produção, bom
controle de custos, processos de qualidade, inovação tecnológica e ter a capacidade
de chegar ao mercado com novos produtos.

Por isso, Slack (2002) salienta que a gestão de fornecedores tem apresentado cada
vez mais relevância nas organizações, levando-as a criar mecanismos para o
processo de estoque. Para o autor, há uma sequência de atividades diferentes para
o processo de gestão de fornecedores tais como: a seleção de fornecedores; a
determinação das especificações de compra; a avaliação de fornecedores; o
desenvolvimento de fornecedores; o aprimoramento de fornecedores; negociação;
condições de compra; emissão de pedidos; administração de pedidos; dentre outros.

Para Ballou (2006), possuir estoque é de suma importância para o composto
logístico da empresa, uma vez que este pode absorver até 40% dos custos totais,
representando, portanto, uma porção considerável do capital. Além disso, o autor
observa que não há como prever o dia seguinte e que é comum ocorrerem
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imprevistos acontecerem, tais como atrasos na entrega por parte das distribuidoras,
roubos de carga, etc.
Segundo Ferreira (2007), o estoque é o espaço da produção onde são armazenadas
as quantidades de produção que tem como objetivo, participar dos diversos estágios
da cadeia produtiva que no final, acarretará valor para o consumidor final. Para o
autor, um estoque eficaz deve ser administrado de modo que sejam identificadas as
importâncias, definição de tamanhos de lotes de reposição, estoques de segurança,
identificação dos custos relacionados aos estoques, dentre outros.

Ballou (2006) classifica os custos de estoques como custos de Espaço: são aqueles
cobrados pelo uso do volume no prédio de estocagem; custos de capital: são
aqueles custos derivados do custo do dinheiro imobilizado em estocagem, podem
representar acima de 80% dos custos totais de estoque; custos dos serviços de
estocagem: são os impostos e custos de seguros; custos dos riscos de estocagem:
são os custos relacionados com deterioração, roubos, danos ou obsolescência; e
custos de falta de estoques: são representados pelos custos das vendas perdidas e
os pedidos atrasados.

O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e também a gestão logística, de
acordo com Ballou (2006) tem a mesma missão, colocar os produtos ou serviços
certos no lugar certo, no momento certo, e nas condições desejadas, ao menor
custo possível, em condições de uso, dando a melhor contribuição possível para a
empresa.

Considerando o ambiente interno das organizações, Davenport (1994) enfatiza
sobre a importância da geração de um produto ou serviço ser desenvolvido por meio
de uma sequencia encadeada de um ou mais processos interligados, ou seja, que
tenha integração entre eles.

Além do exposto, Caixeta Filho e Martins (2007) observam que a competição
existente entre as organizações, principalmente aqueles com atividades logísticas é
promovida pela melhoria dos transportes, da organização dos suprimentos, da
distribuição, dentre outros, pois possibilita a especialização regional da produção,
além de expandir mercados. Com a pressão de um mercado cada vez mais
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dinâmico e competitivo, aliado às evoluções tecnológicas, a logística passa a
desempenhar um papel fundamental, tanto interno quanto externamente à empresa,
adquirindo dimensão estratégica e consolidando-se como fator decisivo para
agilidade, eficiência e redução de custos. Neste contexto, surge também a
necessidade de se haver a integração de toda a cadeia de suprimentos.

Segundo Betchel e Jayram (1997), essa integração da cadeia de suprimentos é
livremente decidida pela empresa, desde que sua finalidade seja a eliminação de
redundâncias quando da correta realização de atividades.

É importante destacar que essa decisão deve envolver processos, tarefas,
interações, atividades e eventos que, juntos - fornecedores e a organização - poderá
se construir uma cadeia de suprimentos eficiente seja na aquisição ou entrega de
materiais, o qual inclui o usuário final. Essa coordenação, segundo Slack (2002),
constitui o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos o qual envolve o estoque da
empresa.

Lambert et al. (1998) destacam que a Gestão da Cadeia de Suprimentos é a
integração dos processos de negócios, desde o usuário (cliente) final até o
fornecedor original, gerando produtos serviços e informações que agregam valor
para o consumidor. Considerando a integração dos processos que envolvem a
cadeia de suprimentos, pode-se afirmar que se trata de uma tarefa particularmente
difícil, pois liga as organizações às diferentes culturas, diferentes metodologias de
gestão e de tecnologia que requer entre elas uma grande sinergia. Para algumas
empresas, esse processo de integração da cadeia de suprimentos tem sido visto
como um desafio que precisa ser vencido. Destaca-se a logística como parte do
processo da Gestão da Cadeia de Suprimentos.

Dentro da Cadeia de Suprimentos tem-se a logística inbound, que se refere à
movimentação de produtos na organização, gerenciando as atividades de fluxo e
estoque, juntamente com os suprimentos, sendo ela, responsável pelas compras e
abastecimento da empresa. Tais atividades são essenciais para a gestão de
materiais, uma vez que afetam diretamente a economia e a potência do movimento
dos suprimentos e materiais.
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Contudo, ainda tem-se percebido que há precariedade quanto à integração da
cadeia de suprimentos, favorecendo uma “ruptura” de estoque de matéria-prima
(insumos) e consequentemente um desabastecimento do mercado, que acarretaria
um aumento considerável no que tange a oferta e procura por estes materiais.
Diante da realidade da economia brasileira, marcado por aumento considerável de
safra, aumento de exportação de produtos variados e a própria concorrência interna,
conclui-se que o momento exige uma maior integração na cadeia de abastecimento.

Vários benefícios resultam da integração da cadeia de suprimentos que são os
parceiros mais fortes e para todo o negócio, foco comum na qualidade,
confiabilidade de entregas, baixos níveis de estoque, melhor controle do processo e
congruência de objetivos e custos da cadeia de logística reduzidos (CHING, 2008).
Os benefícios resultantes em parceiros mais fortes e para todo negócio advém de
uma preferência da empresa em trabalhar com uma base de fornecedores mais
estreita e integrada em vez de uma ampla gama de fornecedores voláteis. Na cadeia
de logística integrada, fazer parcerias com fornecedores é vital, pois havendo uma
parceria forte, cada parceiro desempenhará seu papel com honestidade e ética
estabelecendo um elo de confiança mútua, formando-se assim parcerias para todo
negócio (CHING, 2008).

Por outro lado, empresas e fornecedores se beneficiarão pelo desenvolvimento do
foco comum na qualidade, pois a confiança mútua e o foco em cooperação
estabelecem um forte interesse na qualidade dos produtos e serviços. A qualidade
exerce um papel relevante dentro do contexto das empresas modernas e tem
contribuído destacadamente para o ganho de vantagem competitiva.

Um benefício resultante da integração da cadeia de suprimentos reflete na
confiabilidade das entregas que tem sido considerada como um critério competitivo
de grande importância no mercado atual e futuro. Além de garantir um serviço mais
confiável ao cliente, a confiabilidade propicia uma estabilidade para o sistema
produtivo da organização, através da qual as reais melhorias do processo podem ser
planejadas e executadas. Desta forma, nada mais pertinente que a busca da
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redução dos níveis de estoque, através da integração com fornecedores dentro da
cadeia de suprimentos.

Entretanto, o processo integração dentro de uma cadeia produtiva reveste-se de
ampla complexidade, envolvendo não somente os estoques, como também as
necessidades operacionais dos clientes, o avanço da tecnologia e o dinamismo da
legislação, dentre outros (SONG et al., 1998). Essas incertezas causam
dependência entre as parte envolvidas, pois requerem inputs e cooperação entre os
agentes dos diversos departamentos funcionais, como Logística, Marketing,
Produção e Qualidade, no intuito de alcançar a conformidade da gestão integrada.

Clark e Fujimoto (1991), Clark e Wheelwright (1993) e Rozenfeld et al. (2006)
apontam á integração com fontes externas, tais como os fornecedores, como fonte
de compartilhamento de informações de ordem econômica e tecnológica no intuito
de otimizar o processo. Assim também como para Fleury e Fleury (2003), a
competência de fornecedores como diferencial competitivo, na visão de que a
eficiência é conquistada de forma coletiva em redes organizacionais, não é apenas
individualmente ou isoladamente.

Outro fator positivo obtido no processo de integração da cadeia de suprimentos
apontado por Chopra e Meindl (2003) é a congruência dos objetivos, pois, se
conquista um alinhamento mais natural entre incentivos e finalidades ao qual cada
parte visa a um resultado conjunto ao invés do resultado individual. Ainda segundo
os autores, a confiabilidade no processo de integração contribui para a redução dos
custos na cadeia de logística, pois o compartilhamento de informações precisas e
confiáveis resulta em uma melhor sincronia entre oferta e demanda contribuindo
assim para a redução dos custos ao longo da cadeia.
É importante também sinalizar que, conforme Amaral (1997), o grau de integração
entre fornecedor e cliente depende do tamanho, do objetivo e da complexidade do
projeto, assim como o nível de serviço incorporado ao bem fornecido.

Assim sendo, Christopher (2000) explica que a integração deve ser priorizada, mas
não apenas a integração interna, mas, inclusive, com seus fornecedores,
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distribuidores e clientes finais, formando a integração da cadeia de suprimentos
eficiente.

A integração é proposta por Bowersox e Closs (2009) conforme a Figura 4.

Figura 4 - A Integração da cadeia de suprimento

Fonte: Bowersox e Closs, 2009.

Ching (2008) sugere que exista um movimento no sentido de buscar a integração da
cadeia de suprimentos e as empresas têm buscado fazer isso estendendo a lógica
da integração para além das fronteiras da organização, incluindo os fornecedores e
clientes. Quanto aos fornecedores, uma nova ideia tem surgido; as empresas
efetuaram uma verdadeira racionalização da base de fornecedores, estreitando
relações e criando sistemas de parceria, no qual ambos atuam harmonicamente na
busca de qualidade, preço e prazo de entrega.

Conforme Neiva e Nadja (2003), para uma efetiva integração da cadeia de
suprimentos é necessário estabelecer parcerias com os fornecedores, incorporando-
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os nas fases iniciais do processo de desenvolvimento do produto, com a aplicação
de conceitos de logística integrada. Sendo assim, os fornecedores têm mais
oportunidades para participar nas especificações do produto, antecipando problemas
futuros, e divisão de responsabilidades no desenvolvimento do produto, projeto,
produção e distribuição.

Segundo as autoras, para se alcançar o sucesso na integração da cadeia de
suprimentos é necessário conhecer e entender todos os processos empresariais e
suas qualidades bem como a sincronização dos fluxos de materiais e de informação
pela cadeia. Para que ocorra tal integração, é necessário programar um sistema de
gestão das operações, que deve ser negociado, efetivamente, entre os membros da
cadeia.

Para que o processo de integração da cadeia de suprimentos seja bem definido,
devem-se levar em consideração as operações, práticas empresariais e decisões de
manufatura nos fornecedores, para reduzir custos e aumentar o desempenho da
cadeia de suprimentos. A sincronização de operações envolve um processo de
produção de múltiplas empresas, sendo muito mais difíceis que uma única. Somente
será possível executar essas operações se houver compartilhamento eficiente de
informação, já que, para o sucesso da integração da cadeia, os fluxos de informação
são tão importantes quanto os físicos. Esta integração também resulta na
competitividade na própria cadeia de suprimentos

2.4.2 A competitividade na cadeia de suprimentos

Para Bowersox e Closs (2009), a formação de relacionamentos de cooperação na
cadeia de

suprimento

tem

como principal objetivo

principal aumentar a

competitividade dos canais de suprimentos. Assim sendo, a ideia é baseada em dois
princípios básicos. O primeiro princípio refere-se à certeza de que o comportamento
cooperativo irá reduzir o risco e aprimorar a eficiência de todo o processo logístico,
visando um alto grau de cooperação. Para tanto, é necessário que os principais
participantes

da

cadeia

de

suprimento

compartilhem

informações

e,

tal

compartilhamento não pode limitar-se somente a simples dados de transações de
compra e venda, mas, inclusive, às estratégicas. Somente desta forma que as
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empresas poderão planejar em conjunto os melhores métodos de satisfazerem às
suas necessidades e dos clientes. Esse princípio de cooperação é calcada na
convicção de que a colaboração com base na informação compartilhada,
fundamental para possibilitar às empresas que façam o que é certo de maneira mais
rápida e mais eficiente.

O segundo princípio básico é a eliminação de trabalho duplicado e inútil. No ápice
desse princípio está a convicção fundamental de que os volumes substanciais de
estoque num canal tradicional constituem situação arriscada, sendo que o
compartilhamento de informações seguras e o planejamento conjunto podem
eliminar ou reduzir grande parte do risco de especulação com estoque.

O êxito nas integrações da cadeia de suprimento está diretamente subordinado a
presença de uma liderança construtiva capaz de estimular a cooperação entre as
empresas participantes. A liderança do canal tem por atribuição assegurar que as
funções essenciais à integração logística sejam executadas pela organização mais
capacitada. Manter a perspectiva de integração de cadeia de suprimento tem
importância particular para o relacionamento logístico. A função de liderança envolve
a criação de acordos de absorção e eliminação de funções entre as empresas
participantes.

O Quadro 2 mostra um resumo de declarações efetuadas por empresas
selecionadas para comunicar sua visão da cadeia de suprimento a possíveis
participantes.
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Quadro 2 - As visões de liderança na cadeia de suprimentos
Fabricante

Visão de liderança na cadeia de suprimentos

Visa à maximização da satisfação e rentabilidade do cliente por meio de
relacionamentos de classe mundial na cadeia de suprimento. Promove a
excelência operacional e utiliza a tecnologia de informação, permitindo
gerenciamento da relação no canal e o fluxo físico de produtos em âmbito
mundial.
Busca o comprometimento com o compartilhamento de informações e
Um fabricante de tecnologia para reduzir o tempo total de ciclo da cadeia de suprimento, com os
eletrodomésticos respectivos custos ajustados de modo a atender as necessidades próprias de
clientes específicos.
Trabalha com o sistema de entregas simples, rápidas e perfeitas, de valor
Fabricante de
percebido pelos nossos clientes, de tal maneira que a empresa se torne um
computadores
marco ao quais as demais busquem se equiparar.
Procura um bom compartilhamento de informações de modo a obter uma
entrega confiável e rápida, e assegurar a disponibilidade dos produtos. A
Importante varejista
empresa está empenhada no desenvolvimento de relações em longo prazo
de alimentos
com fornecedores que estejam dispostos a planejar em conjunto as operações
logísticas e de comercialização
Afirma ser essencial que todo o desperdício e toda a duplicação sejam
eliminados ao considerar as operações com fornecedores preferenciais e as
operações com grupos de logística e de comercialização da empresa. A
Grande atacadista informação é totalmente compartilhada e as operações, modificadas, quando
necessário, para permitir maior competitividade. A empresa está empenhada
no compartilhamento das vantagens com fornecedores preferenciais de alto
desempenho.
Fonte: Bowersox e Closs, 2009, p. 103.
Um fabricante de
produtos médicos

Nota-se que uma função crítica da liderança é a criação de um conjunto mutuamente
aceitável de expectativas relativas às possíveis vantagens que irão resultar do
envolvimento no relacionamento. O que se apresenta é um estilo de liderança de
canal que incentiva a comunicação informal e um alto nível de comprometimento
com a experimentação.

É importante destacar que o fator facilitador para a integração na logística e na
cadeia de suprimentos foi à evolução dos sistemas de informações.

2.5. Ferramentas de TI para a integração da cadeia de suprimentos

De acordo com Santos (2010), é notória a crescente competição global existente
entre as organizações, demonstrando que é preciso maior agilidade, eficiência e
segurança no que se refere ao fluxo de informações entre os fabricantes e
distribuidores, ao longo da cadeia de suprimentos. Como ferramenta facilitadora,
surgem as tecnologias da informação logística, representando papel significante,

52

permitindo coligir informações com maior segurança, além de promover a redução
dos custos dispensados no tratamento de dados.

Para o autor, a Tecnologia de Informação (TI) tem se mostrado um importante
qualificador no gerenciamento da cadeia de suprimentos com objetivo na diminuição
dos tempos de obtenção, permitindo, desta forma, sua integração. Santos (2010)
ainda observa que as necessidades dos clientes mudam constantemente, causando
impacto aos fornecedores, principalmente no que diz respeito às novas quantidades
ou novos itens. Diante deste contexto, pode-se afirmar que a TI proporcionou a
gestão dos sistemas de suprimento em tempo real.

A TI oferece às organizações a rápida integração de sistemas flexíveis de
fabricação, bem como, segundo Santos (2010), novas abordagens de estoque
fundamentadas em metodologias de planejamento quanto à necessidade de
materiais, tais como Material Requirement Planning (MRP), MRPII; Enterprise
Resource Planning (ERP) e o Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) e ECR.

2.5.1 Planejamento das Necessidades de Materiais - MRP

A sigla MRP que significa Planejamento das Necessidades de Materiais (Material
Requirements Planning) se refere segundo Moreira (1998) a uma técnica para
converter a previsão de demanda de um item de demanda independente em uma
programação das necessidades das partes que são componentes do item.

Conforme o autor, o MRP é um sistema proativo, dado que evita a manutenção de
estoques a não serem aqueles destinados a eventualidades. As quantidades dos
itens, que serão necessárias à produção, são adquiridas somente em uma
determinada data em que estejam disponíveis apenas no momento certo de serem
usadas na produção, conforme segue na figura 5:
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Figura 5 - Modelo de MRP

Fonte: Moreira, 1998, p. 02.

Trata-se de um sistema que atende as necessidades exatas conforme cada item, de
modo a melhorar o controle da organização, além de possibilitar o alcance de
maiores margens de lucro.

De acordo com Corrêa (2001), o MRP proporciona às organizações a possibilidade
de calcularem os materiais dos diferentes gêneros que são essenciais e o momento
mais adequado e seguro de que estes materiais devem ser providenciados para a
execução dos processos de produção.

Quanto às partes componentes do MRP, Pinto (2006) diz que são Sistema de
gestão de entrada para produção, o sistema informativo de produção, calendário de
produção, inventário de produção e sistema de previsão de falhas produtivas.

O MRP, portanto, programa os materiais para serem transformados em produtos
finais e também determina a programação da compra, fabricação ou montagem de
suas partes componentes.
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Segundo Pinto (2006), o MRP deve ser usado caso a procura de material na
empresa seja descontínua, a procura de material esteja dependendo sempre e
diretamente da produção de produtos acabados ou nos casos de o departamento de
compras e os fornecedores possuírem a disponibilidade para atender encomendas e
entregas por semana.

Acerca das vantagens do MRP, o autor salienta que este pode proporcionar a
diminuição dos estoques, controlar com maior eficácia a produção e encomendas,
proporciona a integração das várias áreas funcionais, administra melhor o processo
hierárquico da organização, melhora a estrutura formal de dados e procedimentos,
além de apresentar simulação.

Contudo, o MRP não apresenta somente vantagens e por isso, Pinto (2006) aponta
algumas das falhas que este sistema pode apresentar e por isso a empresa que
adotar esse sistema deve ficar atento como não otimizar os custos de aquisição dos
materiais, tem maior custo de transporte e é o potencial perigo de uma redução ou
mesmo paragem da produção vindos de fatores como problemas de entrega que
não foram previstos, alèm da escassez de material, devido a compra mínima de
estoque. Outra desvantagem apontada pelo autor sobre o MRP é no que se refere
ao uso de pacotes de softwares que podem ser de difícil adaptação. Contudo, Pinto
(2006) alega que esta desvantagem pode ser facilmente sanada por meio de uma
parametrização deste software. A parametrização do MRP é, conforme o autor, uma
das atividades mais essenciais para o funcionamento adequado e correto do
sistema.

2.5.2 Planejamento de Recursos Empresariais - ERP

Segundo Souza e Saccol (2005), os sistemas integrados como o Enterprise
Resource Planning (ERP) têm sido muito adotados pelas organizações, pois são
sistemas de informação que agregam todos os dados e processos em um único
lugar. No caso do sistema ERP, este tem a finalidade principal fazer a integração de
toda uma empresa nos seus vários níveis funcionais por meio do armazenamento de
dados coletados em todos os setores organizacionais.
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Para os autores, o ERP é, portanto, uma plataforma de software que foi
desenvolvida de modo a integrar os diversos departamentos de uma organização,
permitindo, assim, o armazenamento e a automação de todas as informações de
negócios. Souza e Saccol (2005) ainda definem o ERP como um sistema que faz a
busca pelas informações nos demais sistemas difundidos pela organização e, com
elas coletadas, consolidá-las em um único sistema.

De acordo com os autores, o ERP representa um sistema de grande relevância
dentro de uma empresa, pois ele realiza o monitoramento de todo o processo
organizacional, desde o começo até o fim. A partir das várias informações dos
diversos setores da empresa e, todas consolidadas em um único lugar, fica mais
fácil e mais viável realizar uma análise do processo como um todo.

Sobre as vantagens apresentadas pelo ERP, Laudon (2004) aponta algumas, como
a diminuição dos custos; melhoria do fluxo de informações; e melhoria no processo
de decisão. No caso da diminuição dos custos, o autor afirma que este é possível
pelo fato de o ERP manter contínuo monitoramento da empresa de modo geral,
identificando de forma ágil, onde estão locados os processos mais caros. Referente
à melhoria do fluxo de informações, Laudon (2004) afirma que o ERP tem a
capacidade de determinar os setores da empresa que apresentam alguma
deficiência e quais as medidas que precisam ser tomadas para que o fluxo de
informações flua de forma adequada.

Por fim, quanto à melhoria no processo de decisão, o autor salienta que o ERP, com
base nas informações que foram consolidadas em um único sistema, se torna mais
fácil a tomada de decisão, bem como prever as principais consequências desta.

Para Mendes e Escrivão Filho (2002), uma organização, ao implantar o ERP, deve
visualizar que a finalidade básica não é apenas de colocar o software em produção,
mas,

sim,

aperfeiçoar

os

processos

de

negócios

e

promover

mudança

organizacional fazendo uso de tecnologia da informação. O ERP, conforme os
autores é um software que pode ser usado para realizar o planejamento dos
recursos da organização, integrando as diversas atividades da empresa para
desenvolver operações mais eficientes. É uma ferramenta adotada para integrar as
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informações e a comunicação entre os setores da organização, fornecendo dados
detalhados a respeito das operações da mesma.

2.5.3 Intercâmbio Eletrônico de Dados - EDI

Santos (2010) enfatiza que o EDI evoluiu a partir da TI, atendendo as necessidades
dos clientes de modo customizado e rápido, apresentando-se como a consolidação
de um mecanismo eficaz que permite a integração entre os elementos da cadeia de
suprimento dentro da organização e nas inter-relações da mesma com seus
fornecedores e clientes.

De acordo com Novaes (2001), o EDI foi adotado inicialmente no ano de 1980, nos
Estados Unidos, pelos segmentos de varejo e transportes. Posteriormente, teve sua
expansão para os setores automotivo, farmacêutico e supermercadista, e, assim por
diante.

Para Novaes (2001), com o uso do sistema EDI, a integração das informações entre
os sistemas das organizações envolvidas, pode ser realizada por meio da estrutura
de rede e dos softwares de comunicação de dados. São softwares que recebem e
enviam os dados para outros softwares de tradução que, instantaneamente, os
interpretam e fazem a interação com os sistemas de informações das empresas.

Quanto às vantagens apresentadas pelo EDI, Coronado (2001) afirma que são a
economia de custo e de tempo; diminuição de sistemas com base em papel,
otimização na solução de problemas e no serviço ao cliente, e crescimento da base
de clientes e/ou fornecedores. Neste contexto, pode-se afirmar que a utilização do
EDI baseia-se na redução dos custos operacionais; na melhoria da produtividade e;
na exploração de novas oportunidades e negócios.
Em contrapartida, o EDI apresenta como desvantagens, o alto custo; limitação na
acessibilidade; requerimentos rígidos; soluções parciais e fechadas; e falta de
legislação a específica.
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Com base no exposto, as organizações possuem como grande desafio para a
implantação desse sistema, a avaliação do valor que ele levará aos negócios. Este é
um aspecto que deve ser considerado, pois, as empresas não podem se deixar levar
por modismos e, por isso, é importante que a relação custo/benefício do
investimento seja analisada conforme a complexidade das operações logísticas.

2.5.4 Resposta Eficiente ao Consumidor - ECR

De acordo com Santos (2010), o ECR (Eficiente Consumer Response, ou em
português, Resposta Eficiente ao Consumidor), é um mecanismo importante no
processo da Cadeia de Suprimentos. É uma ferramenta que parte da ideia principal
contrária de que os sistemas gerenciados da manufatura para a indústria,
atacado/distribuidor, varejo e consumidor, seja a tendência atual do mercado e,
assim sendo, requer que o fluxo da cadeia de suprimentos seja comandado pela
demanda do consumidor.

O autor explica que o ECR foi caracterizado como um método de gestão
colaborativa da cadeia de suprimentos, favorecido pelo crescimento acelerado das
TI’s, promovendo a integração entre os elos da cadeia de abastecimento. Contudo,
este sistema tem como maior desafio a integração da informação, pois ele não tem
como funcionar sem que haja a troca transparente de informações entre os elos da
cadeia de suprimento, fator complicado devido ao processo de mudanças culturais
constantes pelas quais as empresas passam.

No ECR, a relação entre fornecedores e cliente, conforme Ching (2008) deve ocorrer
inicialmente como uma parceria e evoluir para o relacionamento de confiança e
unidade. É uma relação que acontece em um ambiente onde não se discute preço,
volume e descontos, uma vez que todos os integrantes têm conhecimento de que
precisam agregar valor ao consumidor. Desta forma, o processo requer eficiência
produtiva para criar de forma rápida os produtos demandados, eficiência na
circulação de mercadorias ao longo da cadeia de suprimentos, na reposição do
estoque e dos custos dos produtos. O resultado é a diminuição dos níveis de
estoques em toda cadeia de distribuição e a redução dos custos financeiros que a
manutenção dos estoques requer. As práticas de ECR, segundo Ching (2008), se

58

fundamentam em mecanismos como reposição contínua e eficiente; gerenciamento
por categoria; custeio pela curva ABC e padronização e transações eletrônicas de
dados.

2.6 Modelo para análise da Integração da Cadeia de Suprimentos (SCM)

Nesta seção será explorado o modelo para avaliar a integração em cadeias de
suprimentos. Santos (2010) salienta que atualmente, as empresas têm passado por
situações em que o ambiente tem se tornado cada vez mais complexo e com uma
competição de mercado acirrada e maior exigência por parte dos clientes, levandoas a dependerem de todos os membros da cadeia de suprimento. Neste cenário em
que a competitividade é agressiva, a concorrência não é mais vista como algo
individual, mas, sim, de cadeias de suprimentos de produtos, pois são eles que
concorrem com a cadeia de suprimentos de seus concorrentes.

Com base nessa premissa, a análise da cadeia de suprimento sob a perspectiva do
SCM é de muita importância para empresas que almejam manterem-se competitivas
no mercado que atuam e se manterem vivas. Para Santos (2010), conseguir
desenvolver um SCM eficiente e bem sucedido exige alterações significativas no
modo de gerenciamento, seja por meio de ações individuais ou da integração das
atividades de processos de negócios-chave de cadeias de suprimento. É necessário
considerar os processos de negócios não apenas de si, mas, inclusive, das demais
empresas, promovendo a integração dos processos inter-organizacionais com
clientes, fornecedores e prestadores de serviço, no percurso da cadeia de
suprimentos.

É preciso que sejam feitas mudanças no modo de gerenciamento da cadeia de
suprimentos, envolvendo os principais processos de negócio, membros-chave, fluxo
de informações e medidas de desempenho.

2.6.1 Definição dos membros-chave

Na cadeia de suprimentos já apresentada, se faz necessário identificar os membroschave deste processo, pois são críticos para o sucesso da mesma. Conforme
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Lambert e Cooper (2000), esta identificação pode ser alcançada com base na
composição do custo na cadeia de suprimento; pela complexidade dos subprodutos
da cadeia de suprimentos e também por meio da análise da lucratividade do cliente.

2.6.2 Compartilhamento de informações

O compartilhamento de informações é fundamental para um adequado e eficiente
gerenciamento da cadeia de suprimento, pois é a base para a coordenação entre os
membros-chave de uma cadeia de suprimento. Segundo Sawaya (2002), o
compartilhamento das informações entre os membros-chave da cadeia possibilita o
otimizar a lucratividade de toda cadeia. Além disso, há informações que são pouco
ou nunca compartilhadas, principalmente as relacionadas aos custos, produção e
preços de compra.

2.6.3 Medidas de desempenho

Na cadeia de suprimentos é fundamental que as atividades sejam mensuradas.
Neste aspecto, Waggoner, et al. (1999) explicam que a avaliação de desempenho
na cadeia de suprimentos possibilita aos gestores o monitoramento do desempenho,
a identificação dos setores que precisam de maior atenção, o aumento da
motivação, a melhoria da comunicação interna e a otimização dos controles sobre as
finanças da empresa.

Para os autores, mensurar o desempenho do SCM pode simplificar a compreensão
e a integração entre os membros da cadeia, disponibilizando métodos que
demonstrem a eficácia de estratégias e a identificação de potenciais oportunidades
de sucesso. Além disso, ainda pode contribuir para as tomadas de decisão em SCM.
Beamon (1999) enfatiza sobre a necessidade de escolher medidas de desempenho
que se mostrem adequada ao seu negócio, por isso, ela deve ser feita somente com
membros-chave de cada processo. As medidas de desempenho da cadeia de
suprimentos podem conter o desempenho de atendimento, os custos desprendidos,
os projetos de melhorias e diminuição de custos. Contudo, cada organização pode
incluir as questões que mais forem pertinentes.
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A figura 6, modelo de análise de integração da SCM, engloba em um mesmo
direcionamento de integração, os membros-chaves e os processos de negócios,
sendo também incorporado ao modelo as varáveis: medida de desempenho e
compartilhamento de informações, conforme segue:

Figura 6 - Modelo de análise de integração da SCM

Fonte: Aragão, 2004, p. 03.
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3. METODOLOGIA

O capítulo que segue apresenta a metodologia de pesquisa que foi adotada com a
finalidade de levantar os dados necessários para o alcance dos objetivos propostos
nessa dissertação. Com base nos objetivos específicos, foi possibilitada a
determinação do objetivo geral do estudo, o qual seja “Identificar as principais
vantagens e dificuldades na integração fornecedor/cliente no ramo de avicultura”.

Diante desse contexto, a abordagem que discorre nessa fase da dissertação está
subdividida em duas seções distintas que são a natureza da pesquisa e os
procedimentos metodológicos. Nesta última constam a unidade de análise, a
unidade de observação, o método de coleta de dados e o procedimento para análise
dos dados.

3.1 Natureza da pesquisa

A pesquisa é de natureza exploratória com abordagem qualitativa. A abordagem
qualitativa, segundo Marconi e Lakatos (1991), consiste em investigações de
pesquisa empírica, pois empregam artifícios qualitativos que têm por objetivo a
coleta sistemática de dados sobre população, programas, ou amostras de
populações e programas.

Godoy (1995) relata que os estudos denominados qualitativos têm como
preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente
natural. Nesta abordagem, foi valorizado o contato direto e prolongado do
pesquisador com o ambiente e a situação estudada, procurando entender os
participantes da situação em estudo.

Pode ser considerada pesquisa exploratória pelo fato de ter a intenção de mostrar a
situação como ela é por meio da descrição de dados bibliográficos acerca das
vantagens e dificuldades de integração com fornecedores de grãos de uma empresa
do segmento de avicultura. De acordo com Gil (2002), a pesquisa exploratória é
usada no meio acadêmico por permitir a realização de um estudo preliminar sobre o
principal objetivo do estudo para que o pesquisador se familiarize com o fenômeno

62

investigado. Desta forma, é possível desenvolver a pesquisa com base em dados
que o pesquisador obteve com maior compreensão e precisão, principalmente no
que se refere as “vantagens e dificuldades de integração com fornecedores de
grãos, objeto deste estudo.

Além disso, Coolis e Hussey (2005) afirmam que a caracterização como exploratória
se deve ao fato de ser um tipo de pesquisa que apresenta, na maioria das vezes,
método aberto direcionado ao agrupamento de informações ou dados.

De acordo com Yin (2001), a pesquisa do tipo exploratória oferece possibilidades
para que sejam usadas várias técnicas de levantamento de dados e, principalmente,
por poder utilizar de uma pequena amostra. Ainda assim, o pesquisador terá
infomações necessárias para definir o problema de pesquisa, formular a hipótese e
buscar por metodologias mais adequadas.

3.2 Procedimentos metodológicos

A partir da necessidade de execução da dissertação que segue e das características
peculiares que permeiam a pesquisa, lançou-se mão da definição da unidade de
análise, unidade de observação, método de coleta de dados e procedimento para
análise dos dados.

3.2.1 Unidade de análise e unidade de observação

A unidade de análise para esta pesquisa foi a Empresa Beta e os seus principais
fornecedores A e B. Tratando-se de uma apresentação mais extensa e detalhada,
pensando também em um melhor entendimento destas Empresas, o próximo
capitulo foi reservado e dedicado a uma melhor explicação.

A unidade de observação foi composta por três pessoas, sendo o Gerente de
Logística e Suprimentos da Empresa Beta, responsável pela reposição do estoque
de grãos da Empresa, o Gestor de Logística e Transportes do Fornecedor A,
responsável pelo processamento de pedidos e distribuição, e o Diretor de Logística e
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Operações para o sudeste brasileiro do Fornecedor B, responsável pela logística e
distribuição dos produtos em todo o sudeste brasileiro.

3.2.2 Coleta de dados

Os dados desta dissertação foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, este instrumento tem como principal característica a utilização de um
roteiro previamente elaborado.

Conforme Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi-estruturada segue um
roteiro com as principais perguntas de um determinado assunto, bem como
questões inerentes as circunstancias momentâneas à entrevista. As respostas não
estão condicionadas a uma padronização.

3.2.3 Roteiro para entrevista semi-estruturada

Na entrevista semi-estruturada foi utilizado o roteiro de perguntas conforme descrito
abaixo:

Tabela 3 - Roteiro da entrevista semi-estruturada

1

Objetivos Específicos
Caracterizar a cadeia de
suprimentos de uma empresa
do segmento avícola,
mapeando seus principais
fornecedores de maior
relevância, considerados
membros-chave.

Componentes do
Modelo
Membros-chave

Questões Abertas
1) Como é constituída a cadeia de
suprimentos da empresa?
2) Qual a importância da cadeia de
suprimentos para o crescimento e
manutenção do negócio?
3) Existe interesse na integração com os
fornecedores?
4) Existe competência suficiente para a
integração com os fornecedores?
5) Qual é a visão da alta direção em
relação à integração com os
fornecedores?
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Tabela 3 - Roteiro da entrevista semi-estruturada (continuação)

2

Analisar a situação atual do
compartilhamento de
informações dos dois principais
fornecedores de insumos do
segmento avícola, com a
empresa cliente.

Compartilhamento
de Informações

1) Há compartilhamento de informações
entre empresa e cliente?
2) Quantas vezes por semana há esse
compartilhamento de informações?
3) Qual a qualidade destas informações
que são compartilhadas?
4) De que forma a empresa é beneficiada
com esse compartilhamento de
informações?

3

Analisar as medidas de
desempenho do serviço
logístico proporcionado pelos
fornecedores da empresa do
ramo da avicultura

Medidas de
Desempenho

1) Quais as medidas utilizadas para
avaliar o desempenho logístico dos
fornecedores?
2 ) Como é feita a avaliação de
desempenho logístico?
3) Há eficácia nas medidas adotadas?
4) As medidas adotadas são adequadas
às necessidades da empresa e clientes?

4

Estudar, junto aos
fornecedores e a empresa
cliente, as principais vantagens
da integração na cadeia de
suprimentos.

Processo de
negócios

1) Existem vantagens na integração
cliente e fornecedores na cadeia de
suprimentos?

5

Identificar junto à empresa do
ramo de avicultura e aos
membros-chave as
dificuldades do processo de
integração da cadeia de
suprimentos.

Processo de
negócios

1) Quais as dificuldades na integração
cliente e fornecedores na cadeia de
suprimentos?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

3.2.4 Tratamento dos Dados

No que diz respeito à análise dos dados qualitativos produzidos neste estudo, foi
escolhida a técnica de análise de conteúdo, que é a mais usada para representar o
tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa. No entanto, a expressão significa
mais do que um procedimento técnico, faz parte de uma histórica busca teórica e
prática no campo das investigações sociais, como afirma Minayo (2000).
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Segundo Minayo (2000) a análise de conteúdo tenta estabelecer um parâmetro entre
as intuições e as hipóteses buscando interpretações mais definitivas, não se
afastando das exigências premissas atribuídas a um trabalho científico.

Também em conformidade com Minayo (2000) a análise de conteúdo possui como
objetivo “ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na interpretação e
alcançar uma vigilância crítica em relação à comunicação de documentos, textos
literários, biografias, entrevistas ou observação” (Minayo, 2000).
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4. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

4.1 Histórico da Empresa Beta

A empresa Beta se caracteriza por ser uma organização familiar, criada no ano de
1991. No princípio a empresa operacionalizava seus negócios em terras alugadas
no próprio centro-oeste mineiro, buscando distribuir seu produto final, o frango vivo,
no mercado metropolitano de Belo Horizonte.

Por ter uma característica cultural predominantemente familiar, onde existe a figura
paternal como idealizador e único dominante da razão, a empresa encontrou
algumas dificuldades para crescer e até hoje ainda encontra restrições à inovação e
a tecnologia.

Após alguns anos a empresa conseguiu adquirir seu terreno próprio, sonho de seu
idealizador, tento então construído a unidade que hoje funciona na cidade de Pará
de Minas MG.

Durante cerca de nove anos, a empresa trabalhou para se estruturar basicamente
em caráter produtivo, adquirindo sua própria fábrica de ração e seu próprio sistema
de depósito de grãos em silos.

Seu idealizador, no entanto, nunca teve foco administrativo, sempre buscando
atender somente a operacionalização do negócio, se esquecendo, ou não se
importando com controles, softwares, aproximação com os fornecedores e
administração dos custos logísticos.

A empresa ainda não possui uma estrutura logística suficientemente capaz de
transportar seus insumos, pois isso depende de cerca de 10 veículos com
capacidade média de 30 toneladas cada, e empresa só possui dois veículos destes,
e colaboradores treinados e principalmente de inteligência logística para o próprio
negócio.
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Durante a sucessão ocorrida há quatro anos houve uma considerável reestruturação
nas instalações visando um alto nível de modernidade exigida para a
competitividade do setor, como a criação de descarga automatizada de grãos,
favorecendo o tempo de descarga que era de cerca de três horas para uma hora, e
a criação do setor de logística, ainda em fase de aprimoramento.

Hoje a empresa conta com uma capacidade de gestão bem mais aprimorada que
anos anterior, graças à ascensão de dois filhos que formam a segunda geração da
empresa. Mesmo com esta modificação na estrutura organizacional, a empresa
ainda sofre influências de seu sócio-fundador.

Em 2010 a empresa implantou um software denominado Agrosys, com a finalidade
de controlar de forma mais eficaz seus estoques e produção de ração própria. A
Empresa atualmente trabalha para melhorar seus processos internos, bem como a
otimização produtiva de sua fábrica de ração, já que este item representa cerca de
40 a 50% do custo total de produção das aves.
O desenho abaixo demonstra a estrutura organizacional da empresa em 2011:

Figura 7 - Estrutura organizacional da Empresa Beta

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

68

4.2 Estrutura da Empresa Beta

A Empresa Beta se estruturou ao longo dos anos fisicamente e constituiu um parque
agroindustrial que agrega valor ao negócio, composto por:



12 galpões para criação de aves, com capacidade instalada de 50.000
aves cada um.



Fábrica de ração, com capacidade para cem toneladas/dia de ração
em geral, trabalhando em dois turnos.



Quatro silos para estocagem de soja em farelo com capacidade de
quatrocentas toneladas.



Dois silos para estoque de milho em grão, sendo um com capacidade
para quatrocentas toneladas e outro para setecentas toneladas,
totalizando mil e cem toneladas.



Três veículos internos para transporte em geral e apoio aos galpões de
frango com água e equipamentos.



Dois veículos para transporte de milho e farelo de soja, com
capacidade de trinta toneladas cada.



Estrutura de informática completa para equipe administrativa e
operacional.



Estrutura para manutenção em geral e apoio aos funcionários, como
escritório, vestiário e portaria.

O fluxo produtivo é iniciado com a programação enviada pelo frigorífico (cliente),
passando então a operacionalização interna, como pode ser observado abaixo:
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Figura 8 - Fluxograma da Empresa Beta
Programação do
Frigorífico

PCP - Programação e
Controle da
Produção.

É possível
atender?

NÃO

É possível
renegociar?

NÃO

SIM
SIM
Operacionalização da
Produção.

Renegociar

NÃO

Fornecedores
de OK?

Acionar fornecedores
de insumos.

SIM

Controlar produção
de ração.

NÃO

Fornecedores
de OK?

Acionar fornecedores
de aves.

SIM
NÃO
Controlar postura de
aves.

Produção de
aves OK?

SIM
Programar retirada
das aves.

Transporte até o
frigorífico.

Preparar galpões para
nova Produção.

FIM

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

4.3 Composição da Cadeia de suprimentos da empresa Beta

A Cadeia de suprimentos da empresa Beta é composta por seus fornecedores de
insumos, a fabricação de ração e a posterior distribuição do frango vivo para o
mercado, como pode ser visualizado na figura abaixo:
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Figura 9- Relação fornecedor/cliente

Transformação
FORNECEDORES

FÁBRICA DE RAÇÃO

CRIAÇÃO E MANEJO DE AVES

MERCADO

Transporte

Necessidade de
integração

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Os pedidos são colocados em conformidade com a demanda da fábrica de ração e
em algumas oportunidades ocorre o atraso no fornecimento em função das compras
não serem programadas. A quantidade média de compra é de 400 tons de farelo de
soja e 1.700 toneladas de milho por mês.

4.4 Definição dos membros chaves

Os membros-chave da cadeia de suprimentos da Empresa Beta foram selecionados
a partir da análise de documentos internos, que demonstram o volume de insumos
fornecidos por cada membro:

Gráfico 1 - Representatividade de cada fornecedor no volume de grãos
fornecidos a Empresa Beta.
% DE VOLUME (SOJA E MILHO) FORNECIDO A EMPRESA BETA

Fonte: Elaborado pelo autor - 2012
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Foram identificados os fornecedores de insumos macros (milho e soja) A e B.

a) Primeiro membro-chave: O fornecedor A é parceiro da Empresa Beta desde 1994,
e está localizado na cidade de Uberândia-MG a 620 km de Pará de Minas e trata-se
de uma multinacional. Este fornecedor possui uma larga experiência no mercado de
insumos para o agronegócio, tendo mais de 1.000 clientes em carteira. A empresa
tem certificação ISO 9001-2000, e prima pela qualidade de seus produtos e bom
atendimento aos seus clientes. A capacidade produtiva é de 1.000 toneladas de
milho e 500 toneladas de farelo por dia. Sua capacidade logística envolve não só
automatização dos processos, mas também o poder de distribuição através de sua
frota própria de cerca de 100 veículos com capacidade média de 30 toneladas cada.
Como a empresa possui um alto nível de gestão, já inclui em sua carteira de clientes
parceiros integrados no estado do Paraná.

b) Segundo membro-chave: A empresa B é fornecedora da Empresa Beta há 11
anos, é uma empresa nacional localizada na cidade de Rio Verde estado de Goiás.
Este fornecedor é responsável pelo fornecimento de soja em farelo para a Empresa
Beta. A empresa B possui 127 funcionários e atua no mercado de agronegócio
desde 1998, tendo como premissa o fornecimento de soluções em insumos para o
agronegócio. Sua capacidade produtiva está entre 1.700 a 1.800 ton/dia de farelo de
soja. Este fornecedor possui 726 clientes em carteira e trabalha em épocas de safra
com exportação de grãos para a Argentina. A sua logística é composta por 35
veículos que são dedicados aos clientes de maior importância, com poder de
compra acima de 90 toneladas dia, o que não é o caso da empresa Beta.
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

O objetivo de estudo pretendido foi identificar as principais vantagens e dificuldades
de uma empresa do ramo de avicultura, para se integrar aos seus fornecedores.

Para conseguir fazer esta identificação, foi realizada a pesquisa qualitativa com os
três participantes, sendo o Gerente de Logística e Suprimentos da Empresa Beta, o
Gestor de Logística e Transportes do Fornecedor A, e o Diretor de Logística e
Operações para o sudeste brasileiro do Fornecedor B.
A identificação dos participantes para a apresentação dos resultados foi empresa
Beta representada pelo gerente de logística e suprimentos; Fornecedor A
representado pelo Gestor de Logística e Transportes; e Fornecedor B representado
pelo Diretor de Logística e Operações. A apresentação e análise dos resultados
serão elaboradas na sequência dos objetivos específicos que foram estabelecidos
na introdução desta dissertação.
5.1 Caracterização da cadeia de suprimentos da empresa do segmento avícola,
e dos seus principais fornecedores, considerados membros-chave

Esta seção é iniciada analisando as respostas à primeira pergunta do questionário
sobre a constituição da cadeia de suprimentos da empresa Beta. Foi formulada a
seguinte pergunta:

Como é constituída a cadeia de suprimentos da empresa?

De acordo com as respostas abaixo, podemos observar que existe uma diferença de
percepção sobre a cadeia de suprimentos entre Beta e seus fornecedores A e B,
que possuem estrutura gerencial e operacional bem mais definida e processos mais
coesos.
BETA – “Nossa cadeia de suprimentos é constituida pelos fornecedores de
produtos macro (milho e soja) e por fornecedores de produtos micro (mix de
vitamínas, vacinas e outros). Normalmente os podutos são comprados em
quantidades de consumo semanal, e retirados com veículo próprio ou
terceiros, durante a semana seguinte. Uma vez que o produto chega na
empresa ele é destinado a fábrica de ração para transformação de matéria-
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prima em produto acabado (ração). Este produto então é destinado a
produção de aves”.
FORNECEDOR A – “A cadeia de suprimentos é formada por nossos
forncedores associados, produtores rurais da região, estes tem o
compromisso em contrato de enviarem suas produções para nossa fábrica.
Após a chegada dos produtos estes são devidamente registrados em nosso
sistema e encaminhado para estoque em silos específicos. Depois desta
etapa são enviados para beneficiamento (limpeza, separação de grãos e
tratamento com produtos químicos para melhor conservação), em seguida
são novamente estocados em silos e liberados após análise de nosso
laboratório para atendimento as programações de nossos clientes”.
FORNECEDOR B – “Temos uma cadeia de suprimentos bem definida e
dividida em três fases, sendo a 1ª a fase do fornecimento dos insumos
provenientes de fontes rurais de todo estado de Goías. Na 2ª fase estes
insumos são tranformados no que chamamos de produto acabado (soja
tratada, óleo ou farelo de soja). Em seguida a 3ª fase é da distribuição para
todo o Brasil, através do transporte rodoviário e em alguns casos no
ferroviário”.

Conforme Croxton et al. (2001), a cadeia de suprimentos envolve os principais
processos de negócios para o usuário final, fornecedores iniciais, produtos, e
serviços. As melhorias do desempenho destes processos, por ser uma atividade de
integração, facilitam a realização dos processos-chave do negócio.

Além disso, é importante enfatizar que, a cadeia de suprimentos é considerada por
muitas empresas como parte fundamental para o relacionamento e serviço prestado
ao cliente; demanda; atendimento dos pedidos; gestão adequada do fluxo de
manufatura; relação com fornecedores; criação de novos produtos e comercialização
dos mesmos.
A segunda pergunta busca respostas para a importância da cadeia de suprimentos
no crescimento e manutenção do negócio e foi assim formulada:

Qual a importância da cadeia de suprimentos para o crescimento e manutenção do
negócio?

Conforme já citado no capítulo dois, é possível afirmar que a cadeia de suprimentos
permite a melhoria de desempenho dos processos, pois ela tem sido considerada
pelas organizações como a atividade de integração em que estão inseridos todos os
processos-chave do negócio. Contudo para Beta a cadeia de suprimentos não está
em foco, o que se apresenta diferente para os fornecedores A e B.
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BETA – “Nosso foco principal é produção de aves com qualidade para o
mercado e acreditamos que isso nos levará a sustentabilidade no negócio”.
Nossa cadeia de suprimentos existe mas é simples, e como temos
fornecedores considerados gigantes nacionais, não nos vimos na condição
de efetuar integração para o nosso negócio”.
FORNECEDOR A – “Acreditamos na logística como ferramenta para
alcançarmos a excelência com nossos clientes. Como uma parte importante
de nossa cadeia de suprimentos é justamente a distribuição a nossos
clientes, investimos em frota e em sistemas de última geração para
fidelizarmos estes clientes e manter nosso crescimento contínuo”.
FORNECEDOR B – “Como já respondido, temos uma cadeia de
suprimentos bem definida. Sabemos da importância logística para o negócio
e fazemos investimentos programados em máquinas, equipamentos de
transportes e tmabém em novos modais como é caso do teste em vagões.
Nosso clientes serão favorecidos por um custo mais baixo em função da
troca do modal”.

De acordo com Cróxton et al. (2001), a cadeia de suprimentos constitui-se da
integração dos principais processos de negócios para o usuário final, fornecedores
iniciais, produtos, serviços e dados que valorizam o consumidor e o negócio.

Buscou-se compreender também o nível de interesse na integração com os
fornecedores, sendo efetuada a pergunta:

Existe interesse na integração com os fornecedores?

Foi observado que a empresa Beta não tem como foco principal a integração, tendo
outros objetivos como principais, apesar de sua gerência demonstrar um nível de
interesse ainda não compartilhado por toda a organização. Já os fornecedores A e B
tem interesse na integração, pois conhecem bem as vantagens dentro da cadeia de
suprimentos se tiverem todos os clientes integrados.
BETA – “Existe interesse por parte da gerência, porém não é compartilhada
pela direção, que tem outros objetivos tais como a busca pelo
aperfeiçoamento da fábrica de ração e estrutura própria para abatimento de
das aves. Relacionamento mais estreito com os fornecedores não é
prioridade”.
FORNECEDOR A – “Consideramos nossa cadeia de suprimentos como um
ponto forte de nosso negócio, pois trabalhamos com produtos perecíveis e
de armazenagem complexa em função dos agentes químicos envolvidos na
conservação dos mesmos. Nossa cadeia de suprimentos é bem gerida por
um software (SAP) que nos permite ter a visão de todas as etapas, do
fornecedor ao cliente final. Também contamos com uma automação
industrial capaz de nos auxiliar nos estoques por silos e nos carregamentos
de produtos para distribuição. Nossa cadeia de suprimentos com toda
certeza é um dos pilares de sustentação de nosso negócio. Temos todo o
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interesse em ter os clientes integrados, assim poderíamos oferecer
diferenciais em modais de transporte ou preço, desde que programem suas
cargas”.
FORNECEDOR B – “Nosso negócio é o fornecimento de derivados da soja,
sendo hoje o "carro-chefe" o farelo de soja. A cadeia de suprimentos é
importante para nós a partir do momento que conseguimos cumprir as 3
(três) etapas (Insumos, transformação e distribuição). Hoje nossos
funcionários estão sendo treinados e conscientizados da importância do
gerenciamento desta cadeia de suprimentos para continuidade dos
negócios, uma vez que nosso cliente quer um produto de qualidade com
agilidade na entrega, por se tratar de um produto com preço elevado na
tabela de custos destes clientes, não permitindo ao cliente um estoque
elevado. Temos hoje parcerias com vários clientes, o que facilitam as
programações de carregamento e evitam desabastecimentos”.

Segundo Bechtel e Jayaram (1997), a integração da cadeia de suprimentos é
livremente decidida pela empresa, desde que sua finalidade seja a eliminação de
redundâncias quando da correta realização de atividades.

A quarta pergunta desta seção investiga a existência de competência suficiente para
a integração com os fornecedores. Foi formulada a seguinte questão:

Existe competência suficiente para a integração com os fornecedores?

Podemos apurar que existe competência logística e tecnológica por parte dos
fornecedores A e B, porém não existe competência suficiente por parte da empresa
Beta, que busca melhorias ainda não totalmente implantadas.

BETA – “Nossa empresa possui uma equipe de logística ainda bastante
inexperiente, o que nos leva a ter receios quanto à integração com grandes
fornecedores e multinacionais. Sabemos que possuímos um software que
nos auxiliaria, porém ainda não está completamente implementado. Caso
ocorra uma integração acredito que seríamos em um primeiro momento
sufocados, por não estamos adequadamente preparados”.
FORNECEDOR A – “Temos um relacionamento intenso com nosso cliente
dentro da cadeia de suprimentos, começando pela recepção dos pedidos
para que não existam dúvidas ou erros, nosso sistema ERP analisa o
histórico do cliente para verificação de quantidades e tipo de produto. Se
houver algo fora do normal já parametrizado em nosso sistema, o cliente
será interrogado a respeito. Na distribuição o cliente também é envolvido
para que os carregamentos aconteçam nos prazos e horários marcados,
através de uma programação enviada ao cliente. Por fim, existem escritórios
regionais de nossa empresa que visitam o cliente constantemente para
verificar o atendimento, estamos completamente preparados para a
integração”.
FORNECEDOR B – “Dentro da cadeia de suprimentos temos
relacionamento com o cliente em vários momentos, desde as visitas de
nossos representantes técnicos, passando por nossa equipe de
recebimento e análise de pedidos até a equipe de distribuição, que faz a
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programação das retiradas para o cliente, o mantendo informado
diariamente sobre horários, fila de espera para carregamento, atrasos e
possíveis ajustes de programação. Cada embarque de produto segue com
um relatório, determinado "romaneio de carga", constando informações
importantes para os clientes, relativas ao produto, ao embarque e também
ao tempo de disponibilização do produto. O primeiro passo para a
integração seria em nível de programações semestrais e posteriormente a
visibilidade do estoque do cliente. Acreditamos na integração completa da
cadeia de suprimentos e estamos preparados tecnologicamente e
operacionalmente”.

Para que o processo de integração da cadeia de suprimentos seja bem definido,
devem-se levar em consideração as operações, práticas empresariais e decisões de
manufatura nos fornecedores, para reduzir custos e aumentar o desempenho da
cadeia de suprimentos.

A TI oferece às organizações a rápida integração de sistemas flexíveis de
fabricação, bem como, segundo Santos (2010), novas abordagens de estoque
fundamentadas em metodologias de planejamento quanto à necessidade de
materiais, tais como Material Requirement Planning (MRP), Manufacturing
Resources Planning (MRPII); Enterprise Resource Planning (ERP) e o Intercâmbio
Eletrônico de Dados (EDI) e Efficient Consumer Response (ECR).

Concluindo esta seção, a quinta pergunta busca compreender qual é a visão da alta
direção em relação à integração com fornecedores tendo sido formulada a seguinte
questão:

Qual é a visão da alta direção em relação à integração com os fornecedores?

A empresa Beta ainda não atingiu maturidade suficiente para efetuar uma
integração, existem estratégias diferentes na alta direção que levam ao caminho
contrário da integração. Já os fornecedores A e B, têm internalizado a necessidade
de integração para melhoria contínua dos processos, redução de custos e agilidade
de atendimento ao Cliente.
BETA – “As metas da empresa são sempre definidas pela alta direção, que
não deixa claro se existe em um futuro próximo a intenção de integração
com os fornecedores, uma vez que visualização de estoque por terceiros e
programações de longo prazo não fazem parte da cultura da empresa.”.
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FORNECEDOR A – “O cliente é a razão de nossa existência, pensando
assim estamos prontos para efetuar uma integração completa e que leve ao
nosso cliente, uma redução de custos, agilidade nos processos e
minimização dos riscos de desabastecimento”.
FORNECEDOR B – “A integração é uma necessidade, pois já temos
projetos neste sentido e funcionam muito bem. Uma integração iria auxiliar
nosso cliente nas programações de carregamento, descarga em sua
unidade e controle dos estoques, deixando o mesmo livre para focar em seu
negócio principal, ou seja, a negociação de aves para o mercado de
alimentos. Formar uma rede logística é a estratégia de distribuição de nossa
organização”.

Para Chistopher (2000), a cadeia de suprimentos representa uma rede de
organizações, com ligações nos dois sentidos, dos diferentes processos e atividades
que produzem valor na forma de produtos e serviços que são colocados nas mãos
do consumidor final.

Ainda segundo Christopher (2000), a logística deve ser vista e tratada como a
ligação entre o mercado e a atividade operacional da empresa. As atividades, bem
como, as responsabilidades atribuídas à logística estendem-se em toda organização
do gerenciamento da cadeia de suprimentos, até a entrega do produto final ao
cliente.
A tabela abaixo apresenta as principais características da cadeia de suprimentos:

Tabela 4 - Principais características da cadeia de suprimentos

Entrevistado

Caracterização da cadeia de suprimentos da empresa do
segmento avícola, e seus principais fornecedores,
considerados membros-chave.

BETA

" Percepção sobre a cadeia de suprimentos ainda é bastante restrita; visão
paternalista e operacional. Empresa familiar com restrições a avanços
tecnológicos. Equipe de logística ainda em formação".

FORNECEDOR A

"Cadeia de suprimentos bem definida e estruturada; visão macro sobre os
negócios; Investimento em alta tecnologia e estratégias bem definidas".

FORNECEDOR B

"Considera a cadeia de suprimentos importante ao ponto de unir
(insumo,produção e distribuição); existe uma estrutura tecnológica com
apoio de software e sabem o valor da logística para o negócio".

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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5.2 Analisar a situação atual do compartilhamento de informações, dos
fornecedores de insumos do segmento avícola com a empresa cliente

Nesta seção, foi questionado se há compartilhamento de informações entre empresa
Beta e seus Fornecedores A e B, ficando evidenciado que Beta faz pouco
compartilhamento de dados com seus fornecedores, e utiliza recursos obsoletos,
como o fax, para fazê-lo. Enquanto seus fornecedores A e B estão avançados
tecnologicamente e buscam este compartilhamento a todo o momento e de várias
maneiras, incluindo software especializado.
BETA – “Nosso software ERP, faz a comunicação entre suprimentos e
fábrica de ração, através de programações mensais, com conferências e
ajustes diários. Atualizando também os estoques de forma on-line para
melhor acompanhamento dos saldos, não relacionamos tecnologicamente
com nossos fornecedores, somente fax de programação de compras”.
FORNECEDOR A – “Existe compartilhamento de informação entre as partes
através de nossos escritórios regionais, onde é possível fazer uma previsão
de demanda do cliente e também efetuar uma programação mais efetiva,
uma vez que os dados sobre a demanda futura do cliente estarão
disponíveis. Informamos constantemente a nossos clientes nossos níveis de
estoque para cada um possa se programar em safra e entressafra, para não
faltar produto”.
FORNECEDOR B – “Compartilhamentos algumas informações com o
cliente tais como nossa previsão de disponibilização de produtos no mês,
quantidades de embarques previstos por dia no mês e também e também
oscilações de preço neste mercado, através de nosso relatório diário
denominado "nosso informativo", que é enviado diariamente aos
responsáveis de nossos clientes pela parte de suprimentos. Trocamos
informações de qualidade e informações técnicas com nossos clientes
através de nossos representantes nas visitas mensais”.

O compartilhamento de informações, segundo Clark e Fujimoto (1991), Clark e
Wheelwright (1993) e Rozenfeld et al. (2006) tem sua fonte baseada nos fatores
externos da empresa, como, por exemplo, fornecedores, informações de ordem
econômica, tecnológica, ou outro que vise à otimização de todo o processo
produtivo. Diante do exposto na literatura, nota-se que é de grande relevância para
as organizações que elas considerem o compartilhamento de informações para o
sucesso do negócio.

O segundo questionamento busca analisar a frequência de compartilhamento de
dados entre as empresas. Ao analisar as respostas, pode-se constatar que, segundo
os participantes, o compartilhamento de informações na empresa Beta existe em
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sua maioria internamente, e com os fornecedores A e B, ocorre diariamente com os
membros da cadeia de suprimentos, mantendo todos informados sobre entradas,
saída nos processos, inclusive com auxílio de software.

BETA – “As informações são feitas de forma dinâmica, o ERP permite as
mudanças on-line, sendo então as informações compartilhadas
simultaneamente à medida que o sistema (software) é alimentado, seja com
entradas de notas, saídas de produtos para fabricação de ração ou mesmo
a perda natural de materiais no transporte”.
FORNECEDOR A – “Nossos relatórios de informação com disponibilidades
de estoque e preços são enviados diretamente para a área de suprimentos
de nossos clientes, para se programarem cada vez melhor. Nossas visitas
com consultores são feitas mensalmente para correção das programações e
melhor conhecimento do negócio de nosso cliente, sendo repassado ao
cliente também informações de produção, estoque e qualidade de nossos
produtos”.
FORNECEDOR B – “As informações são feitas diariamente pelo relatório
"nosso informativo" e também mensalmente por nossos representantes.
Temos a disposição do cliente uma central de atendimento técnico que
pode ser acionada de segunda a sexta-feira de 08h às 18h, permitindo
também uma troca de informações, pois tudo é registrado em nossos
sistema CRM”.

Sabendo que há compartilhamento diário nas três empresas analisadas, sendo a
empresa Beta altamente passiva neste processo, foi necessário perguntar sobre a
qualidade das informações compartilhadas. Foi então constatado que entre os
fornecedores A e B a informação é tratada e direcionada, quando que na empresa
Beta mais uma vez as informações são tratadas somente internamente.

BETA – “Após a implantação do ERP a qualidade das informações
melhorou consideravelmente, pois antes os documentos (notas,
programações, pedidos) eram lançados várias vezes, por várias pessoas,
hoje um único lançamento permite a visibilidade todos os envolvidos, com
rapidez e com índice de erro próximo de zero, dado o fato de somente uma
pessoa efetuar este lançamento, e o próprio sistema audita através de
históricos, número de nota fiscal e código de produtos, toda a
movimentação”.
FORNECEDOR A – “Acreditamos que temos relacionamento estreito com
nossos clientes, pois medimos nossa eficiência através de nosso sistema
ISO de qualidade, que no item 7 (sete) nos obriga a fazer o pós venda próativo, não só verificando as entregas como também apurando junto ao
cliente futuras demandas e melhorias no compartilhamento das
informações”.
FORNECEDOR B – “Temos clientes de portes diferentes, sendo a maioria
de médio e grande porte, o que permite uma qualidade melhor em função
destes clientes possuírem departamento técnico e departamento de
suprimentos e transporte bem definidos. Quando tratamos neste nível as
informações permitem a diminuição de erros e até mesmo a falha no
atendimento em função da falta de programação ou programações de última
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hora. Quando lhe damos com clientes de porte menor, um esforço maior é
feito por nossos colaboradores, em função de estes clientes não terem bem
definida sua cadeia de suprimentos e os responsáveis por cada etapa,
levando às vezes a erros na demanda ou na disponibilização dos produtos”.

Sobre tal qualidade, Chopra e Meindl (2003) demonstraram na literatura ela é
necessária, pois, auxilia na diminuição dos custos logísticos. Isto porque, o
compartilhamento de informações exatas e de confiança leva à melhoria da
sincronia entre oferta e demanda.
A quarta pergunta desta seção questiona os benefícios para a empresa Beta com o
compartilhamento das informações. Os dados analisados demonstraram que os
benefícios são, dentre outros, possibilitar a manutenção do estoque, melhorar a
programação de retiradas de material, aperfeiçoar descargas de materiais e maior
disponibilização de material no tempo adequado ao seu uso.
BETA – “Temos um compartilhamento interno que consideramos eficiente, o
que nos permite agilidade nas decisões de compra e reabastecimentos dos
estoques, o controle dos veículos no transporte e uma melhor programação
de retiradas de material (milho e soja) em nossos fornecedores.
Acreditamos que nosso compartilhamento é eficaz, pois conseguimos
manter níveis de estoque compatíveis com nossa demanda interna, sem
mobilização financeira desnecessária para aquisição de muita quantidade
de estoque como no passado”, ainda não possuímos um compartilhamento
de informações com nossos clientes adequados.
FORNECEDOR A – “Somos beneficiados sempre com o compartilhamento
das informações, pois através dos contado de nossos consultores regionais
são gerados relatórios de vista com informações de produção do cliente,
programações futuras e reclamações, este último gerando inclusive a
abertura de uma "não conformidade", instrumento que utilizamos para
corrigir possíveis erros gerados junto ao cliente dentro de nossa cadeia de
suprimentos. Com os relatórios diários de informação ao cliente, permitimos
ao cliente efetuar reprogramações de produtos e estruturar melhor o seu
negócio, evitando erros de comunicação e duplicidade de informações”.
FORNECEDOR B – “De uma forma geral o compartilhamento de
informações é eficaz, ficando um pouco a desejar nos pequenos clientes
que em função da própria ausência de organização dos mesmos nos induz
ao erro. Já nos cliente s de médio e grande porte o compartilhamento de
informações é bem mais eficaz, onde temos funções bem definidas e
investimento por nossa parte e dos clientes para melhoria deste
compartilhamento de informações. Estamos trabalhando a implantação do
sistema EDI (Electronic Data Interchange) que vai nos permitir a troca de
informação via computadores com os clientes, visando à visualização do
estoque, e melhor programação em função deste controle”.

A tabela abaixo apresenta as principais citações do compartilhamento de
informações:
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Tabela 5 - Principais citações do compartilhamento de informações

Entrevistado

BETA

FORNECEDOR A

FORNECEDOR B

Analisar a situação atual do compartilhamento de
informações, dos fornecedores de insumos do segmento
avícola com a empresa cliente.
"Não possui compartilhamento externo com os fornecedores; formas de
comunicação obsoletas; possui tecnologia (software) mas não utiliza
adequadamente".
"Utiliza vários recursos para compartilhamento de informações com os
clientes; busca aproximação e informação com o cliente; define
estratégias de atuação através das informações geradas".
"Compartilha informações técnicas e comerciais com os clientes; utiliza
tecnologia no compartilhamento de informações; busca minimização de
erros com auxílio do sistema de informação".

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

5.3 Analisar as medidas de desempenho do serviço logístico proporcionado
pelos fornecedores da empresa do ramo da avicultura.

Esta seção é iniciada analisando as respostas do questionário sobre as medidas
utilizadas para avaliar o desempenho logístico dos fornecedores da empresa Beta.

Analisando a resposta fornecida pelo Fornecedor A, ficou evidenciado que as
medidas de desempenho são realizadas com base no sistema ERP, por possuir
relatórios de acompanhamento do pedido até a entrega final. Assim, entende-se que
para o Fornecedor A, o ERP permite que a empresa avalie a data prevista e real de
entrega, das quantidades solicitadas e entregues.

Quanto ao Fornecedor B, as medidas de desempenho são realizadas por sistema de
acompanhamento, de modo a assegurar que o fornecimento seja feito sempre com
qualidade e dentro do prazo programado.
As medidas de desempenho, segundo resposta dada pelo Fornecedor B, são feitas
aos clientes por meio de pós-venda ativo, e relatórios de visitas, feitos pelo pessoal
de campo, por meio de constantes visitas de modo a garantir o padrão de qualidade.
BETA – “O sistema ERP possui relatórios de acompanhamento do pedido
até a respectiva entrega dos materiais, permitindo a avaliação de data
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prevista e data da real de entrega, bem como as quantidades solicitadas e
quantidades entregues. O sistema ainda permite a avaliação do estoque, se
houve falta (ruptura) por algum motivo relacionado ao fornecedor em um
determinado período, como atraso nos embarques ou falta de produto
disponível no fornecedor”.
FORNECEDOR A – “Temos o acompanhamento do pedido do cliente
desde a chegada do pedido, até a entrega final, onde o sistema nos fornece
por meio de relatórios os dados de carregamento, transito e descarga dos
produtos nos clientes, inclusive possibilitando avaliações de desempenho
em nível de tempo, quantidade solicitada e quantidade entregue, e
qualidade do produto”.
FORNECEDOR B – “Fazemos sistema pós-venda com nossos clientes,
inclusive estabelecendo pontuação para cada pedido atendido. Nossos
consultores externos também fazem relatórios in loco durante as visitas,
para apurar a satisfação de nosso cliente e buscar melhorias para o
processo que nos agregue valor e diferencial”.

È interessante demonstrar que, segundo Beamon (1999), as medidas de
desempenho têm sido fundamentais para as empresas e, sendo assim, é necessário
que elas saibam escolher de forma adequada qual a mais viável para seu tipo de
negócio. No caso da cadeia de suprimentos, as medidas de desempenho podem
melhorar o atendimento, custos, projetos de melhorias e na redução dos gastos.

Depois de demonstrada a importância da medida de desempenho, foi questionada
se as empresas realizam a avaliação de desempenho logístico.

Apurou-se que Beta possui avaliação própria de seus fornecedores com auxílio de
tecnologia, e inclusive aponta no sistema as falhas dos mesmos, porém não cita se
esta informação é repassada aos fornecedores para as tratativas. Já o Fornecedor A
e o Fornecedor B fazem acompanhamento de seus próprios desempenhos, sendo o
Fornecedor A com auxílio de sistema e o Fornecedor B através de pós-venda,
visando melhorias nos processos.
BETA – “A avaliação do desempenho de nossos fornecedores é feita pelo
atendimento aos pedidos colocados na programação mensal. Sendo que
em cada chegada de produto, uma observação é colocada no sistema sobre
atraso, quantidade e qualidade deste produto, o que permite no final de
cada semana a emissão de relatórios individuais sobre o desempenho dos
fornecedores”.
FORNECEDOR A – “Cada cliente tem seus números inclusive dados
logísticos analisados todos os meses, sendo que o sistema por si só, já
pontua o desempenho através de dados inseridos como datas, quantidades
e frequências. A preocupação com o bom atendimento ao cliente compõe a
estratégia da empresa, que não abre mão de um sistema de distribuição
eficaz”.
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FORNECEDOR B – “Através de pós-venda conseguimos detectar erros de
distribuição e insatisfações dos clientes, possibilitando correção imediata.
Mensalmente a carteira de clientes é avaliada em nível de compra e pósvenda pela gestão comercial”.

De acordo com Severo Filho (2006), a logística é uma atividade que pode afetar
diretamente no alcance dos objetivos propostos pela organização e, por isso, precisa
ter seu desempenho adequadamente avaliado.

Conforme visto na questão anterior, tanto a empresa Beta como os Fornecedores A
e B, apresenta nas empresas métodos de avaliação de desempenho logístico e,
sendo assim, tornou-se necessário discorrerem sobre a eficácia ou não das medidas
adotadas para tal avaliação.
BETA – “Nós na empresa Beta acreditamos que temos uma eficácia e um
nível de controle dentro de nossa cadeia de suprimentos, uma vez que
nosso ERP nos permite verificar o desempenho dos fornecedores e
substituí-los caso seja necessário em tempo hábil. O ERP nos dá relatórios
de eficiência de entrega tanto de prazos, como quantidade e qualidade”.
FORNECEDOR A – “Consideramos eficiente nosso monitoramento relativo
ao desempenho logístico prestado a nossos clientes, uma vez que
conseguimos antecipar possíveis erros nas visitas de campo e também
evitar transtornos com a análise minuciosa dos dados feita por nosso
sistema”.
FORNECEDOR B – “Nosso sistema pós-venda funciona como um
catalisador de informações, transformando possíveis problemas em
soluções nos processos. Quando monitoramos os dados de nosso cliente,
consideramos que estamos monitorando a vida do cliente e sua
continuidade em nossa cadeia de suprimentos. Nosso sistema é funcional e
bem quisto pelos clientes, tanto que é utilizado como ferramenta comercial,
ou seja, diferencial competitivo”.

As respostas analisadas enfatizam sobre a eficácia das medidas adotadas pelas
empresas para a avaliação do desempenho logístico, seja pelo apoio dado pelo ERP
(Beta) ou pelo monitoramento realizado aos fornecedores (A), ou também pelo
sistema pós-venda (Fornecedor B).
Notou-se que existe eficácia quanto às medidas adotadas, mas procurou-se saber
se elas são adequadas às necessidades da empresa e clientes, conforme segue:
BETA – “Nossas medidas de desempenho acreditamos que são importantes
para os clientes e também para os fornecedores, uma vez que podemos até
antecipar uma possível falta de produto ou até mesmo um aumento de
estoque devido a uma falha ou parada de produção na fábrica de ração
(nosso cliente interno), assim podendo tomar ações corretivas de pedidos

84

extras de ressuprimento ou até mesmo uma reprogramação junto ao
fornecedor”.
FORNECEDOR A – “As medida adotadas para monitorar e controlar nossos
clientes são por nós considerados satisfatórios, uma vez que nos permite
visualizar a minimização de erros ao longo da cadeia de suprimentos, até o
cliente final. Acreditamos que se tivermos qualidade logística,
consequentemente teremos um produto de qualidade a disposição de nosso
cliente no momento que ele realmente precisar”.
FORNECEDOR B – “As medias adotadas são totalmente adequadas, pois
não conseguimos controlar todo o processo dentro da cadeia de
suprimentos até a entrega final para o cliente. Nosso sistema pós-venda é
eficiente e nos coloca em uma posição de destaque junto ao cliente”.

Diante da compilação dos dados, foi permitido analisar das medidas de desempenho
do serviço logístico proporcionado pelos fornecedores da empresa do ramo da
avicultura, levando em consideração as medidas utilizadas para avaliar o
desempenho logístico dos fornecedores; como é realizada a avaliação de
desempenho logístico; se há eficácia nas medidas adotadas; e se as medidas
adotadas são adequadas às necessidades da empresa e clientes, chegando a
seguinte avaliação:

Na tabela abaixo é possível visualizar as principais citações das medidas de
desempenho logístico:

Tabela 6 - Principais citações das medidas de desempenho logístico

Entrevistado

Analisar as medidas de desempenho do serviço logístico
proporcionado pelos fornecedores da empresa do ramo da
avicultura.

BETA

"Controle feito por ERP, porém as informações não são repassadas.
Acredita na eficácia deste processo".

FORNECEDOR A

"Possui tecnologia para medir o desempenho logístico e trata as
informações de forma a garantir agilidade e pontualidade nos processos".

FORNECEDOR B

"Conta com sistema de pós-venda para registrar erros nas entregas e
produz relatórios contantes para avaliar a satisfação do cliente".
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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5.4 Analisar junto aos fornecedores e a empresa cliente, as principais
vantagens na integração da cadeia de suprimentos.

Nesta seção foram verificadas as vantagens da integração da cadeia de
suprimentos. Observando-se as respostas, podemos concluir que a empresa Beta,
enumera algumas vantagens, porém deixa claro que não é prioridade para a
empresa. Já os Fornecedores A e B, conhecem as vantagens e principalmente, já se
beneficiam delas.

BETA – “As vantagens da integração com os fornecedores estão ligadas
diretamente no controle eficiente dos estoques, não sofrendo oscilações em
função da falta de comunicação e controle, isso é permitido através do
controle feito pelo ERP. A alta direção conhece as vantagens,
principalmente as ligadas ao estoque, a uma possível falta de produto no
mercado e principalmente em relação a mobilização financeira
desnecessária com estoques, frota etc. Porém não é prioridade para a
organização”.
FORNECEDOR A – “Após a implantação de nosso ERP (SAP), atrelado a
nosso sistema de qualidade ISO 9001, passamos a ser mais competitivos
no mercado, uma vez que nosso cliente reconhece o esforço que fazemos
para atendê-lo e mantê-lo informado em todos os processos ao longo da
cadeia de suprimentos, para aquisição de nossos produtos. Outra vantagem
importante é controle eficaz de toda a cadeia de suprimentos, nos
permitindo ser mais ágeis nas decisões e trabalharmos com a minimização
do erro, nos levando sempre a uma automática melhoria contínua de
processos”.
FORNECEDOR B – “Consideramos que a integração com nossos clientes
nos leva a primeiramente conhecê-lo melhor, assim podendo atendê-lo
também de uma melhor forma dentro de suas expectativas. Em segundo
lugar com as medidas que já temos, conseguimos criar um canal de
relacionamento onde o cliente pode expor sua reclamação e nós podemos
acertar nossos processos. Com o relatório diário acreditamos ter criado uma
vantagem competitiva sobre nossos concorrentes, uma vez que passamos a
nossos clientes diariamente informações relevantes para tomada de decisão
sobre estoque, compras e programações relativas a parte da cadeia de
suprimentos deles”.

Foi verificado na literatura que, segundo Ching (2008), as empresas têm adotado a
integração da cadeia de suprimentos para buscarem por melhorias nos resultados;
por ser um diferencial competitivo; por agregar maior valor ao cliente; por atender as
necessidades de forma ágil desde o atendimento do pedido até a entrega final do
produto.
Na tabela abaixo é possível visualizar as principais vantagens da integração:
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Tabela 7 - Principais vantagens da integração

Entrevistado

BETA
FORNECEDOR A

FORNECEDOR B

Analisar junto aos fornecedores e a empresa cliente, as
principais vantagens na integração da cadeia da
suprimentos.
" Controle apurado dos estoques, controle de investimentos em estoque
e prevenção de desabastecimento do mercado. Não tem a integração
como prioridade."
" Está acostumado a integração e se beneficia dela com a fidelização dos
clientes e como diferencial competitivo de venda".
" Tem consciência do valor da integração e de suas vantagens, permitindo
conhecer melhor o cliente e consequentemente atendê-lo melhor. A
integração estreita a relação permitindo a minimização de erros."
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

5.5 Identificar as principais dificuldades do processo de integração dos
fornecedores e a empresa cliente.

Buscou-se nesta seção, apontar as dificuldades na integração entre a empresa
cliente e seus fornecedores. Ficando evidenciado que a empresa Beta tem
dificuldades operacionais e culturais para se integrar. Já os Fornecedores A e B
estão inseridos no processo de integração com outros clientes e não tem
dificuldades para adoção da integração.

BETA – “A alta direção não vê ainda como prioridade a integração com
fornecedores, o que poderia dificultar muito o relacionamento na cadeia de
suprimentos. Também acreditamos não estarmos totalmente preparados
operacionalmente para fazer integração com grandes fornecedores, pois
teríamos que efetuar mudanças de pessoas, equipamentos e até
comunicação. O que acarretaria investimento que momentaneamente não
faz parte da estratégia”.
FORNECEDOR A – “Nossa empresa está preparada para se integrar com
todos os clientes, detemos tecnologia para esse fim. Temos disponibilidade
de investimento para atender as demandas ora contratadas na integração.
Sabemos que a dificuldade está no cliente de pequeno porte, onde também
podemos fazer investimento tecnológico”.
FORNECEDOR B – “Vislumbramos como melhor saída para um
atendimento eficaz ao cliente, a integração com o mesmo. Temos
experiência e conhecimento tecnológico suficiente para fazê-la.
Percebemos sim uma dificuldade em nossos clientes. Dificuldade essa
talvez por medo de expor processos e dados, porém tratamos isso nas
visitas de nossos consultores. Conhecemos nossos clientes, e sabemos que
em sua maioria são produtores rurais que ainda estão se modernizando”.
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Abaixo temos uma tabela, onde é possível visualizar as principais dificuldades da
integração:

Tabela 8 - Principais dificuldades da integração

Entrevistado
BETA
FORNECEDOR A

FORNECEDOR B

Identificar as principais dificuldades do processo de
integração dos fornecedores e a empresa cliente.
" Problemas culturais (empresa familiar) com estrutura fechada e
paternalista. Ausência ou insuficiência de tecnologia para acompanhar
grandes fornecedores. Não existe o interesse em integração."
"Vê como dificuldade o próprio cliente, porém aposta na integração e
detem capacidade de investimento"
"Tem a integração como ponto fundamental para melhoria nos
relacionamentos com os clientes. Detém experiência e tecnologia
suficiente para a integração. Aponta como maior dificuldade o medo do
cliente em se expôr".
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

Por meio da entrevista foram identificadas vantagens e dificuldades para a
integração cliente e fornecedores na cadeia de suprimentos da avicultura. Este
resultado fica ainda mais evidenciado se analisarmos o comparativo abaixo:

Tabela 9 - Comparativo de vantagens e dificuldades para integração

PRINCIPAIS VANTAGENS
BETA

"Possui sistema ERP já implementado.
Gerência com visão futurista."

FORNECEDOR A

"Já pratica integração com alguns clientes,
detem experiência e tecnologia".

"Possui sistema pós-venda que facilita a
FORNECEDOR B integração e a comunicação, tendo também
tecnologia e capacidade de investimento".

PRINCIPAIS DIFICULDADES
"Empresa familar e passiva, com resistências
culturais. Precisa de melhorias no setor de
logística".
"Fornecedor com capacidades muito
superiores, operacionalmente,
tecnologicamente, criando receio nos
clientes".
"Possui grande capacidade de investimento,
destoando do cliente".

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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Para

os

fornecedores

as

dificuldades

estão

ligadas

diretamente

a

desproporcionalidade frente à empresa Beta, sendo a capacidade operacional,
tecnológica e de investimento, bem superiores a do Cliente.

As vantagens são

visíveis tanto para fornecedores, quanto para o cliente em relação à comunicação, a
minimização de erros no atendimento e redução dos estoques, com considerável
redução da mobilização financeira para este fim.
Pode-se dizer que a integração de fornecedores e cliente, ainda depende de um
rompimento cultural por parte da empresa Beta, e também de melhorias em sua
estrutura logística.

Para melhor compreensão e comparação dos resultados, foi elaborada a tabela com
resumo das entrevistas, destacando-se os principais trechos, a serem apresentados
a seguir.
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Tabela 10 - Resumo das entrevistas

CARACTERIZAÇÃO DA COMPARTILHAMENTO DE
CADEIA DE SUPRIMENTOS
INFORMAÇÕES

MEDIDAS DE
DESEMPENHO DO
SERVIÇO LOGÍSTICO

VANTAGENS DA
INTEGRAÇÃO

DIFICULDADES DA
INTEGRAÇÃO

BETA

"Não possui
"visão restrita,
"Controle interno através
compartilhamento
"Possui sistema ERP já
paternalista e operacional
do ERP, avaliando os
externo de informações.
implementado. Gerência
da cadeia de
fornecedores nas
Formas obsoletas de
com visão de futurista".
suprimentos"
entregas".
comunicação".

"Empresa familar com
resistências culturais.
Setor de logística ainda
despreparado para
integração".

FORNECEDOR A

"Possui várias formas de
"Possui tecnologia para
comunicação com os
medir seu desempenho e
clientes, inlcusive com
trata as informações para
uso da tecnologia. Busca
garantir agilidade e
aproximação a todo
minimização de erros".
momento".

"Possui experiência em
integração e detém
tecnologia".

"Capacidades muito
superiores,
operacionalmente,
tecnologicamente,
criando receio e barreiras
nos clientes".

"Tem capacidade de
investimento para
integração e possui
tecnologia".

"Possui grande
capacidade de
investimento e visão
macro, destoando da
capacidade e da visão
restrita do cliente".

"Visão macro dos
negócios, cadeia de
suprimentos bem
definida"

"Compartilha diariamente
"Consideram a cadeia de
"Usa seu serviço pósinformações técnicas e
suprimentos importante
venda para medir seu
FORNECEDOR B
comerciais, facilitando o
para o negócio. É bem
desempenhoperante o
acesso as informações por
definida e gerenciada"
cliente".
parte do cliente".

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.
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6. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE NOVAS PESQUISAS.
O objeto de estudo desta pesquisa foi a análise da integração entre fornecedor e
cliente, na cadeia de suprimentos da avicultura. Optou-se por realizar a pesquisa
tendo como estrutura teórica o modelo de análise de integração da SCM ou
gerenciamento da cadeia de suprimentos demonstrado na figura 6 da página 58.
Desta forma foi realizado um estudo de caso sobre as vantagens e dificuldades de
integração com fornecedores para a empresa estudada.

A integração na cadeia de suprimentos tem se tornado de extrema relevância para
fornecedores e clientes. Esta abordagem visa aperfeiçoar os processos de
comunicação e programação de estoques, resultando em uma gestão integrada
capaz de reduzir a mobilização financeira desnecessária e ausência de programação
junto aos fornecedores.

Para melhor entendimento da análise da integração, buscou-se caracterizar a cadeia
de suprimentos das empresas, visualizando as estratégias da empresa objeto de
estudo em relação a seus fornecedores e destes em relação à empresa cliente. A
empresa Beta não tem a sua cadeia de suprimentos bem definida e este ponto não é
tratado como importante no andamento dos negócios. A cultura familiar da empresa
não prioriza a integração com os fornecedores.

Por sua vez, os fornecedores têm suas cadeias de suprimentos bem definidas e
utilizam a integração como estratégia competitiva, uma vez que buscam uma
distribuição eficiente, já que conhecem bem seus clientes.

No compartilhamento das informações, nota-se mais uma vez as limitações da
empresa Beta na troca de dados e informações inerentes ao negócio. A empresa
restringe seus dados a informações internas, sendo que seus fornecedores já
buscam insistentemente a aproximação dentro da cadeia de suprimentos, por meio
de tecnologia, visitas técnicas e sistema pós-venda, o que permite o maior
conhecimento de seus clientes.
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A limitação supramencionada leva a empresa Beta a efetuar mobilização financeira
desnecessária em estoque, com compras sem programação e controle menos
efetivo sobre cada aquisição.

A pesquisa teve também como objetivo mensurar o desempenho logístico na cadeia
de suprimentos, sendo que tanto fornecedores, quanto a empresa Beta, consideram
os métodos de avaliação satisfatórios, apesar dos modos diferenciados de
mensuração adotados. O cliente usa o recurso de software para medir o
desempenho dos fornecedores por meio das entregas, já os fornecedores fazem o
mesmo controle tecnológico e também visitas pontuais e vão além com a utilização
de sistema pós-venda.

As vantagens encontradas no processo foram inúmeras, tais como melhor
comunicação minimizando erros nos pedidos de compra, agilidade na distribuição,
maior controle dos estoques e redução de investimentos com compras programadas.
A empresa Beta já possui software para facilitar a integração com os fornecedores,
que por sua vez, possuem experiência e capacidade de investimento para tal.

As vantagens citadas acarretam para a empresa Beta uma reestruturação capaz de
reduzir custos, e principalmente, proteção à empresa contra momentos de
desabastecimento do mercado, uma vez que a integração fosse estabelecida com
seus fornecedores.

Pelas entrevistas realizadas as dificuldades apresentadas pela empresa Beta,
relativas à resistência da alta direção e falta de visão macro do negócio, são ainda,
um fator que impossibilita a melhor integração cliente e fornecedores. Foi destacado
ainda que a integração não faz parte da estratégia principal da empresa Beta.

Na visão dos Fornecedores, um fator de dificuldade comum está ligado ao tamanho,
tecnologia e nível de investimento dos integrantes da rede, quando os fornecedores,
mais avantajados destoam

em relação à empresa objeto deste estudo.

Diferentemente da empresa Beta, estes fornecedores estão preparados para a
integração e possuem condições de investimento e estrutura de gestão para este
fim.
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A sucessão familiar em que se encontra a empresa Beta pode favorecer futuramente
a integração, pois no momento o modelo de gestão paternalista ainda não permite
flexibilidade para o diálogo com os fornecedores dentro da cadeia de suprimentos.

Pode-se concluir que a empresa Beta momentaneamente não possui gestão
preparada, e estrutura devidamente capacitada para a integração com empresas de
grande porte.

Na metodologia podemos verificar que os estudos de casos servem para testar
proposições teóricas apontadas por autores e não para especificar frequências de
modo à criação de medidas estatísticas.

Desta forma recomenda-se uma nova pesquisa de caráter quantitativa, para
verificação da redução de custos com estoques uma vez programados, que foram
percebidos por meio da entrevista semi-estruturada nesta pesquisa.

A pesquisa reforça a evidência de que a integração fornecedores e cliente na cadeia
de suprimentos avícola, possui papel fundamental para a continuidade das
operações na área de logística da empresa Beta, agregando valor, simplificando os
processos, reduzindo custos, apesar das limitações ou dificuldades apresentadas na
empresa em relação a gestão familiar e, principalmente, a desproporcionalidade
tecnológica, organizacional e estratégica em relação a seus fornecedores.
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