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RESUMO

A gestão de recursos materiais assume importância crescente nas organizações de
saúde. O elevado custo de manutenção dos estoques versus a necessidade de
proporcionar um nível de atendimento adequado aos pacientes, sem ocorrência de
falta de insumos, exige do gestor de materiais elevada proficiência. Este trabalho
tem como objetivo analisar as principais vulnerabilidades, que implicam em riscos de
ruptura no abastecimento de materiais e medicamentos, além de apreciar as formas
possíveis de prevenir contra os riscos de ruptura estudados. Com base na pesquisa
exploratória e utilizando-se o método do estudo de caso, foram identificadas as
vulnerabilidades

da

cadeia

de

suprimento

do

hospital

percebidas

pelos

entrevistados, sendo estas classificadas de acordo com o Modelo de Mason-Jones e
Towill (1988) proposto na pesquisa. Este modelo propõe a classificação das
vulnerabilidades em cinco tipos de riscos: riscos de abastecimento, riscos
ambientais, riscos de controle, riscos de demanda e riscos de processo. Foram
entrevistados dez profissionais, sendo eles dois gerentes, sete coordenadores e
uma assessora da Diretoria, além de cinco fornecedores. Analisando os resultados
obtidos pela pesquisa, foi observado que os riscos de abastecimento e o riscos de
processos foram os que mais apresentaram preocupação na visão dos funcionários
e, os riscos de abastecimento e os riscos de controle na visão dos fornecedores.
Com base nestes riscos foram apresentadas estratégias de resiliência utilizadas que
visam reduzir tais ocorrências, além de serem propostas novas estratégias de
resiliência. Contudo, infere-se que é necessário maior investimento na gestão de
suprimento do hospital, tendo em vista que os processos são baseados na reação
aos riscos e não na sua prevenção.

PALAVRAS-CHAVE: Cadeia de suprimento. Estoques. Gestão de Suprimento
hospitalar. Riscos de ruptura. Vulnerabilidades.

ABSTRACT

The material resources management is progressively important in healthcare
organizations. The high cost of maintaining inventories versus the need to provide an
appropriate level of service to patients without occurrence of lack of inputs, requires
the high proficiency materials manager. This work aims to analyze the main
vulnerabilities that imply rupture risk in the supply of materials and medicines,
besides appreciating the possible ways to prevent against the risk of rupture studied.
Based on exploratory research and using the case study method, the hospital supply
chain vulnerabilities perceived by respondents were identified, which are classified
according to the model of Mason-Jones and Towill (1988) proposed research. This
model proposes the classification of vulnerabilities in five types of risks: supply risks,
environmental risks, control risks, demand risks and process risks. Ten professionals
were interviewed, they are two managers, seven engineers and one consultancy,
and more five suppliers. Analyzing the results obtained by the survey, it was
observed that the risks of supply and the risk processes showed the most concern in
view of staff and the risks of supply and risk control in the view of suppliers. Based on
these risks presented resilience strategies were used to aim to reduce such
occurrences, in addition to being new resilience strategies proposed. However, it is
inferred that requires more investment in hospital supply management, given that the
processes are based on the reaction to the risks rather than its prevention.

KEYWORDS: Supply Chain. Stocks. Hospital supply management. Disruption risks.
Vulnerabilities.
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1. INTRODUÇÃO

A exposição das cadeias de suprimentos a riscos de ruptura de abastecimento é
crescente. As fontes de risco e vulnerabilidades associadas a uma cadeia de
suprimento

são

diversas,

podendo

ocorrer

por

questões

operacionais,

geopolíticas ou ambientais.

No setor hospitalar, os gestores vêm se deparando com diversas questões
relacionadas a este tema e que vem crescendo de importância. Catástrofes
naturais, epidemias, fatores sociais, bem como as dificuldades financeiras do
sistema de saúde, as mudanças na legislação e a ineficiência na gestão de
suprimentos, provocam sérias rupturas na cadeia de suprimentos hospitalar.

Em face deste cenário, o presente trabalho propôs realizar uma pesquisa inédita
no setor hospitalar, com o objetivo de analisar as principais vulnerabilidades, que
implicam em riscos de ruptura no abastecimento de materiais e medicamentos,
além de apreciar as formas possíveis de prevenir contra os riscos de ruptura
estudados.

1.1 Contextualização do Problema

As cadeias de suprimento hospitalar têm sofrido constantes rupturas ocasionadas
por diversas fontes de riscos e vulnerabilidades. Considerando que as
organizações hospitalares lidam com vidas e que a falta de insumos pode
acarretar em rupturas drásticas na assistência à saúde, como a precariedade do
atendimento, a redução de leitos, dentre outros, a gestão da cadeia de suprimento
hospitalar torna-se ainda mais complexa.

Catástrofes naturais como enchentes, incêndios, períodos prolongados de seca,
além de epidemias ou fatores sociais relacionados à violência urbana podem
ocasionar um aumento na demanda pelos serviços de instituições de saúde.
Esses fatores podem ocasionar atrasos no atendimento e as dificuldades na
logística

de

entrega

e

distribuição

de

materiais

médico-hospitalares

e

medicamentos demandam esforços muitas vezes não planejados. Hospitais e
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outras unidades de saúde trabalham muitas vezes para além dos seus limites
estruturais, o que impacta a assistência e consolida um grande desafio aos
profissionais, gestores e governantes.

Além destes, as dificuldades financeiras do sistema de saúde, exemplificadas
pelos atrasos nos repasses dos recursos financeiros pelo Ministério da Saúde aos
estados brasileiros, geram graves problemas para as Secretarias Estaduais de
Saúde, pois isso implica na falta de pagamento aos hospitais que prestam
serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) - o que pode induzir a um precário
atendimento à população. Costa (2012) destaca o desafio em gerenciar
ambientes de saúde.

Gerenciar um ambiente de saúde com recursos escassos é um desafio,
particularmente no Brasil onde os hospitais públicos normalmente obtêm
verbas para construir e equipar estruturas, entretanto, é comum haver falta
de recursos para mantê-las operando (Costa, 2012, p.1).

Há ainda as mudanças na legislação, as greves de servidores, além das
suspensões de medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA). Estes eventos geram prejuízos e desabastecimentos das instituições
hospitalares, uma vez que os medicamentos e materiais listados necessitam ser
recolhidos, não havendo, para as instituições de saúde, a reposição financeira ou
substituição desses itens por outros sem ônus.

A ausência de um planejamento efetivo e a ineficiência na gestão de suprimento
também acarreta rupturas na cadeia de suprimentos, como a perda financeira, os
atrasos de dispensação de materiais e insumos, a falta ou excesso de estoques,
dentre outras.

Esses eventos provocam sérias rupturas nas cadeias de suprimento da saúde,
como a precariedade do atendimento de urgência, a ausência de materiais e
medicamentos para atender às demandas, ou a insuficiência de recursos para
suprir as necessidades da sociedade com o sistema de saúde. Por se tratar de
uma cadeia complexa e importante na gestão hospitalar, torna-se relevante
15

estudar os fatores que configuram riscos de rupturas na cadeia de suprimento
hospitalar e as formas de gerenciá-los.

Frente aos desafios diários que se estabelecem onde a assistência é realizada,
bem como diante da realidade da dificuldade de recursos das organizações
hospitalares (Pinto, 2004), é fundamental estabelecer estratégias que possam ser
implementadas e que ofereçam, aos serviços de saúde, alternativas para a
manutenção da qualidade da atenção.

Este trabalho pretende apresentar as vulnerabilidades da cadeia de suprimento
hospitalar, bem como os riscos de rupturas inerentes, com vistas a identificar
formas de minimizá-las.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do trabalho consiste em analisar as principais vulnerabilidades,
que implicam em riscos de ruptura no abastecimento de materiais e
medicamentos, na cadeia de suprimento de um hospital, além de apreciar as
formas possíveis de prevenir contra os riscos de ruptura estudados.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para realizar o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos
específicos:
a) Identificar, sob a ótica dos Funcionários envolvidos na cadeia de
suprimento, as principais vulnerabilidades que implicam em riscos de
ruptura no abastecimento de materiais e de medicamentos na cadeia de
suprimento de um hospital;
b) Identificar, sob a ótica dos fornecedores, as principais vulnerabilidades que
implicam em riscos de ruptura no abastecimento de materiais e de
medicamentos na cadeia de suprimento hospitalar;
16

c) Comparar as percepções dos funcionários e dos fornecedores, quanto as
principais vulnerabilidades que implicam em risco de ruptura no
abastecimento de materiais e de medicamentos na cadeia de suprimento
hospitalar;
d) Verificar a existência de mecanismos de controle que possibilitem reduzir
ou eliminar os riscos de desabastecimento, de acordo com a percepção de
fornecedores e funcionários do setor de suprimento;
e) Analisar, junto à empresa pesquisada, as implicações e alternativas para
mitigar os efeitos dessas ocorrências de rupturas;
f) Elaborar análise comparativa entre os resultados desta pesquisa com
outros estudos correlatos.

Os hospitais são organizações altamente dependentes de materiais e
medicamentos que podem representar a diferença entre a vida e a morte dos
pacientes, o que exige uma elevada proficiência na gestão de suprimento. Essa
particularidade conduz os gestores da área de suprimento das instituições a
enfatizarem a importância dessa atividade na área da saúde.

A consecução dos objetivos específicos propostos fomentará a base analítica
para o alcance do objetivo geral deste trabalho, que é analisar as vulnerabilidades
que acarretam riscos de ruptura em uma cadeia de suprimento hospitalar, bem
como as formas de mitigá-la.

1.3 Justificativa

O Brasil se consolida como país em desenvolvimento com grandes entraves para
a continuidade do seu progresso. Saúde, educação e segurança talvez sejam os
pontos mais sensíveis dessa deficiência por investimentos e políticas públicas
eficazes.

A situação das instituições de saúde apresentadas na mídia é dramática, seja
pela carência dos serviços prestados à população, pela situação falimentar das
organizações filantrópicas e dos hospitais universitários, além do lamentável
despreparo das instituições no uso de técnicas de gestão (Pinto, 2004). Além
17

disso, é de conhecimento geral as dificuldades de captação de recursos por parte
dos hospitais públicos, a baixa remuneração oferecida pelo SUS aos
procedimentos realizados e aos profissionais, além da constante quebra de braço
entre hospitais e planos de saúde.

Nesse cenário, há um amplo campo para a incorporação do avanço dos
processos de gerenciamento da cadeia de suprimento de materiais com foco na
qualidade do serviço, como na adequação dos custos logísticos e na redução das
ameaças de rupturas, contribuindo, dessa forma, para a melhoria no atendimento
aos pacientes e retorno do capital investido.

As técnicas de gestão de suprimento de materiais e serviços vêm evoluindo
consideravelmente nas organizações. Da antiga visão de administração de
materiais como um processo interno da empresa, os novos conceitos avançam
para uma visão logística considerando toda a cadeia de suprimento, de forma a
reduzir custos e aumentar o fluxo de materiais, integrando processos entre as
empresas,

focando

na

satisfação

do

cliente

e

buscando

ganhos

de

competitividade (Pinto, 2004).

Nas organizações de saúde, o sistema produtivo é a atenção à saúde, no qual o
setor de abastecimento integra-se como um subsistema para atender às
necessidades de insumos (materiais de consumo) e de equipamentos (materiais
permanentes) daqueles que desenvolvem e disponibilizam os produtos, que são
os profissionais de saúde.

As rotinas hospitalares são complexas e sua cadeia produtiva incorpora
sequências de atividades definidas para a geração das ações, ou seja, os
procedimentos de assistência à saúde. Além disso, os produtos utilizados nessas
organizações também são complexos e exigem insumos cada vez mais
sofisticados e numerosos. Da mesma forma, a necessidade da qualificação
profissional se torna cada vez mais elevada.

Neste contexto, a gestão de custos é um ponto crucial para uma estrutura
hospitalar economicamente saudável e, por isso, as organizações desse ramo
18

necessitam focar sua atenção nas duas maiores atividades que impactam esses
custos: pessoal e materiais (Schlindwein, 2009).

Os materiais estão envolvidos em praticamente todas as atividades de um
hospital. Estudos revelam um cenário comum às instituições de saúde, que
demonstram

o

quanto

a

área

de

suprimento

é

importante:

16%

do

desenvolvimento dos serviços não podem ser executados por falta de materiais;
48% do tempo dos gestores são perdidos com preocupações relacionadas a
materiais; 50% dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização –
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) de um
hospital vêm da área de materiais (Revista Hospitais Brasil, 2013).

De acordo com Knemeyer (2008), todos os estágios e elos da cadeia de
suprimento estão sujeitos a riscos e adversidades, sejam eles gerados por falhas
internas ou alterações no ambiente de negócios. Sendo assim, o planejamento
estratégico da cadeia de suprimento deve se preocupar em analisar cada uma
das ameaças a que seu processo está sujeito e buscar medidas preventivas ou
mitigadoras.

Contudo, este trabalho contribuirá para o crescimento pessoal e profissional,
proporcionando conhecimentos para uma gestão mais eficaz dos riscos de
desabastecimento das instituições hospitalares. No ambiente acadêmico, por
haver poucos estudos sobre gestão de risco hospitalar, este estudo poderá ser
base para futuras pesquisas, uma vez que rupturas nesse segmento podem
causar grandes impactos tendo em vista que tais organizações lidam com a vida
humana.

O presente trabalho está estruturado em seis sessões. A Introdução já
apresentada nesta primeira seção; na segunda seção é apresentado referencial
teórico, com o objetivo de fornecer uma perspectiva teórica sobre gestão de
cadeia de suprimento; gerenciamento de riscos; gestão de estoque e custos; as
abordagens propostas para mitigação de riscos e construção de resiliência;
estudos empíricos que abordam o tema deste trabalho e; a apresentação do
modelo proposto na pesquisa. A terceira seção explica a metodologia adotada,
19

bem como as fases do processo de pesquisa, seu instrumento, validação e coleta
e análise de dados. Na quarta seção são apresentadas as características da
empresa pesquisada e a estrutura de sua cadeia de suprimento. A quinta seção
apresenta os resultados obtidos na pesquisa e suas análises. A sexta seção é
destinada às conclusões da pesquisa, limitações encontradas e sugestões de
novos trabalhos a serem pesquisados.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção é composta pela fundamentação teórica que dá sustentação aos
objetivos deste trabalho. Na primeira seção, Logística e Cadeia de Suprimento,
são abordados os conceitos e teorias relativos à cadeia de suprimento, a fim de
responder ao primeiro objetivo desta pesquisa. Na segunda seção, Riscos na
Cadeia de Suprimento, são apresentados os arcabouços teóricos relacionados
aos riscos existentes na cadeia de suprimento que podem ocasionar rupturas. Na
terceira seção, Gestão de Risco na Cadeia de Suprimento, são identificadas as
metodologias de gerenciamento do risco nas cadeias de suprimento de forma a
reduzir as rupturas existentes. Na quarta e quinta seções, Gestão de Estoques e
Custos e, Relacionamentos Interorganizacionais, são apresentadas a importância
de uma boa gestão de estoques e do relacionamento entre organizações no
gerenciamento de riscos, que sustentam o terceiro objetivo do estudo. A sexta
seção, Desenvolvendo Resiliência na Cadeia de Suprimento, sustenta o último
objetivo do estudo, as estratégias de resiliência, que poderão ser utilizadas pela
empresa estudada na busca de redução dos impactos causados pelas rupturas
na cadeia de suprimento. E, por fim, na sétima e última seção, são apresentados
estudos que abordam o tema proposto neste trabalho.

2.1 Logística e Cadeia de Suprimento

Os conceitos e as práticas da Logística existem há milhares de anos, porém os
princípios fundamentais do fluxo eficiente de materiais e de informações que
atendem às exigências dos clientes pouco mudaram (Christopher, 2008).

A Council of Logistics Management – CLM (1995) define logística como o
processo de planejamento, implantação e controle de fluxo eficiente e eficaz de
mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o
ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes.
Christopher (2008) corrobora com o conceito da CML, acrescentando a
maximização da lucratividade associada ao menor custo na entrega das
mercadorias.
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Outra definição de logística é apresentada por Barbiere e Machline (2009, p.3),
que compreende as “atividades voltadas para administrar o fluxo de materiais e
de informações relacionadas com esse fluxo ao longo da cadeia de suprimento”.
Os autores destacam que, no setor hospitalar, a Logística pode ser definida por
um conjunto de atividades que vão desde a compra de todo e qualquer artigo de
uso hospitalar até a sua utilização ou administração. Atividades essas que
promovem a interação entre fornecedores e clientes.

Contudo, o objetivo da logística, segundo Bowersox e Closs (2001), é tornar
disponíveis produtos e serviços no local onde são necessários, no momento em
que são desejados.

De acordo com Ching (2001), o alto desempenho na cadeia de logística integrada
requer maior qualidade nos processos, foco nas necessidades do serviço
prestado ao cliente, provendo melhoria na estrutura de custos por meio de todo o
processo e redução nos prazos de entrega.

Desta forma, a Gestão da Cadeia de Suprimento apoia-se na estrutura da
Logística e procura criar vínculos e coordenação entre as relações existentes a
montante (com fornecedores), a jusante (com clientes), e a própria organização
(Christopher, 2008). Trata-se de um conjunto de unidades produtivas unidas por
um fluxo de materiais e informações com o objetivo de satisfazer às necessidades
de usuários ou clientes específicos. Sendo assim, a “Logística é parte do
processo da cadeia de suprimento, e não o processo inteiro” (Barbieri e Machline,
2009, p. 27).

A cadeia de suprimento engloba todos os agentes envolvidos no atendimento do
pedido do cliente, desde o fornecedor dos materiais primários, passando pelo
fabricante até a entrega do produto ou serviço ao consumidor final. (Chopra e
Meindl, 2011).

O conceito de Gestão da Cadeia de Suprimento ou Suplly Chain Management
(SCM), de acordo com Figueiredo e Arkader (1998), surgiu como uma evolução
natural do conceito de Logística Integrada, enquanto esta representava uma
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integração interna de atividades, o SCM representa sua integração externa, pois
estende a coordenação dos fluxos de materiais e de informações aos
fornecedores e ao cliente final.

Para Christopher (2008, p. 4), o gerenciamento da cadeia de suprimento é “a
gestão das relações a montante a jusante com fornecedores e clientes, para
entregar mais valor ao cliente, a um custo menor para a cadeia de suprimento
como um todo”. O autor amplia o conceito apontando que o gerenciamento da
cadeia de suprimento está focado na cooperação, na confiança, e no
reconhecimento de que, devidamente gerenciado, “o todo pode ser maior que as
partes”.

Num contexto mais amplo, Ching (2006, p. 67) aborda o supply chain como “todo
o esforço envolvido nos diferentes processos e atividades empresariais que criam
valor na forma de produtos ou serviços para o consumidor final”, administrando as
relações da cadeia logística de forma cooperativa e para o benefício de todos os
envolvidos.

Nas organizações de saúde, a gestão de suprimento é complexa e se diferencia
de outros segmentos da economia devido à diversidade de aplicações de cada
material e as oscilações de demanda que dificultam o planejamento (Infante e
Santos, 2007). Na cadeia de suprimento hospitalar, há praticamente somente
clientes internos, sendo eles os solicitantes ou usuários dos materiais.

Tradicionalmente, a cadeia de suprimento é composta por cinco segmentos:
fornecedores,

fabricantes,

distribuidores,

varejistas

e

consumidores.

Em

organizações hospitalares, por se tratar de prestação de serviços, esta cadeia é
composta de forma diferenciada, conforme demonstrado na Figura 1, que
representa uma cadeia de suprimento de uma organização hospitalar genérica.
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Figura 1 – Exemplo de uma Cadeia de Suprimento Hospitalar
Fonte: Barbiere e Machline (2009, p.6)

As atividades típicas de suprimento englobam a seleção de materiais, aquisição,
recebimento de materiais, gestão de estoques, armazenagem, distribuição e
atendimento aos usuários internos. Em uma organização hospitalar, as atividades
são as mesmas, porém há as especificidades que as questões hospitalares
requerem (Barbiere e Machline, 2009).

Neste cenário, a gestão da cadeia de suprimento tem aumentado sua importância
para as empresas, pois apresenta cada vez mais como solução estratégica para a
garantia de qualidade, redução de custos, aumento da flexibilidade e agilidade
das respostas às exigências do consumidor (Ballou, 2006).

Contudo, a busca das instituições de saúde em proporcionar um perfeito nível de
atendimento aos pacientes, sem ocorrência de qualquer falta de insumos, exige
extrema proficiência por parte do gestor de materiais. Assim, é necessário que as
organizações tenham consciência de suas vulnerabilidades e incertezas, ou seja,
conhecer os riscos inerentes à cadeia de suprimento.
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2.2 Riscos na Cadeia de Suprimento

Turbulência e incerteza sempre estiveram presentes no mercado. A volatilidade
da demanda, a redução dos ciclos de vida dos produtos com as frequentes
mudanças da tecnologia e, os constantes lançamentos de produtos concorrentes,
dificultam a visão do comportamento da demanda. Além disto, é crescente a
vulnerabilidade das cadeias de suprimento em decorrência dos distúrbios e
disrupções, tanto por eventos externos como desastres naturais, greves; como
pelos impactos das mudanças na estratégia do negócio (Christopher, 2008).

Juttner (2005) define a vulnerabilidade da cadeia de suprimento como uma
exposição há uma perturbação grave decorrente de riscos da cadeia de
abastecimento que afetam a capacidade da cadeia para atender com eficiência o
mercado consumidor final.

Para Micucci (2008) risco é a variação dos retornos ou performances; é o produto
de dois elementos diferentes, mas inter-relacionados: incerteza e impacto. A
incerteza é causada pela imprevisibilidade do ambiente, enquanto o impacto é o
custo gerado pela interrupção do evento.

Chopra e Sodhi (2004) apontam como potenciais riscos internos na cadeia de
suprimento: atrasos, interrupções, imprecisões de previsão, avarias no sistema,
violação de propriedade intelectual, falhas de compras, problemas de estoque e
de capacidade. Além destes, problemas como catástrofes naturais, conflitos
trabalhistas, falência de fornecedor, guerra e terrorismo podem causar rupturas na
cadeia de suprimento e representam riscos externos à cadeia de suprimento
(Christopher, 2008).

Christopher (2008) destaca que os riscos internos podem ocorrer devido aos
seguintes fatores:

1. Enfoque na Eficiência e Não na Eficácia: oportunidade de eliminar custo,
concentrando-se na redução de estoque. Adoção de prática de Just-in-time
tornando-se mais dependente de fornecedores. Atualmente, o desafio é
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encontrar melhor maneira de combinar práticas de “enxugamento” com
respostas “agéis”.
2. Globalização da Cadeia de Suprimento: Expansão das cadeias de
suprimento pelo mundo todo com o objetivo de reduzir custos, acarretando
em lead times prolongados, aumento do estoque de segurança e,
potencialmente, níveis mais altos de obsolescência.
3. Fábricas Focadas e Distribuição Centralizada: centralização da produção e
das instalações de distribuição. Redução do custo de produção e aumento
das distâncias a serem percorridas pelo produto, podendo perder
flexibilidade.
4. Tendência à Terceirização: Foco em atividades para se diferenciar dos
concorrentes,

acarretando

na

perda

de

controles,

disrupção

de

fornecedores.
5. Redução da Base de Fornecedores: disrupções fatais por falha do
fornecedor.

Identificar e avaliar os riscos e seus possíveis impactos sobre as operações é
uma tarefa complexa e difícil para uma organização. Chopra e Sodhi (2004)
destacam que a maioria das empresas elaboram planos para se proteger contra
riscos recorrentes e de baixo impacto em suas cadeias de suprimento e ignoram
os de grande impacto, ou seja, os riscos de baixa probabilidade.

Objetivando identificar as vulnerabilidades da cadeia de suprimento, Christopher
(2008) sugere que seja traçado um perfil de risco no fornecimento, ampliando
assim o foco da vulnerabilidade da cadeia de suprimento e estabelecendo as
probabilidades de rupturas.

Porém, antes das empresas desenvolverem planos eficazes de redução de riscos
na cadeia de suprimento, é necessário que os gestores entendam as categorias
de risco e os eventos e condições que as acarretam.

Desta forma, Mason-Jones e Towilll (1988) e Christopher (2008), propõem o
agrupamento dos riscos em cinco categorias:
26

1. Riscos de abastecimento – dificuldade na obtenção de matéria prima ou
demais recursos para processo.
2. Riscos ambientais – relacionados à gestão ambiental, ou catástrofes
naturais como enchentes, terremotos.
3. Riscos de controle – eventos intencionais ou não, mas que não estão sob o
controle direto da organização, como greves, política econômica,
terrorismo, sabotagens.
4. Riscos de demanda – mudanças de mercado e do comportamento do
consumidor que pode afetar a procura pelos produtos fabricados.
5. Riscos de processos – deficiências em controles internos da empresa
como altos custos, baixa qualidade ou tecnologia inadequada.

Chopra e Sodhi (2004) apresentam nove categorias de risco:

1. Risco de ruptura: interrupção no fluxo de material como desastres naturais,
falência de fornecedores, guerras, dependência de único fornecedor.
2. Risco de atrasos: inflexibilidade do fornecedor, baixa qualidade, mudança
de transporte.
3. Risco de sistemas: falha na comunicação.
4. Risco de previsão: desencontro entre projeção de demanda e demanda
real.
5. Risco de propriedade intelectual: terceirização
6. Risco de aquisição: aumento dos custos, flutuações nas taxas de câmbio.
7. Risco de recebimento: não recolher todos os recebíveis.
8. Risco de inventário: valor do produto, taxa de obsolescência e incerteza de
demanda e suprimento.
9. Risco de capacidade: excesso ou subutilização da capacidade.

Para Sheffi (2005) os riscos que podem afetar a rede de suprimento são
classificados como:

a) Riscos aleatórios – eventos causados por fatores que não estão sob a
governabilidade das organizações como os desastres naturais.
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b) Riscos acidentais – ocorrências não intencionais, como os acidentes
causados

por

imprudência,

negligência,

incompetência,

falhas

e

imperfeições.
c) Riscos intencionais – ocorrências intencionais e premeditadas para se
causar uma interrupção como ataques terroristas, roubos, sabotagens ou
greves.

Com uma compreensão clara dos tipos de riscos da cadeia de fornecimento, os
gestores podem adaptar abordagens eficazes para redução de riscos para suas
próprias empresas (Chopra e Sodhi, 2004).

A avaliação e o gerenciamento de riscos em cadeias de suprimento podem
permitir, até certo ponto, a redução da ocorrência quanto dos efeitos negativos
das rupturas. Neste sentido, o gerenciamento de risco permite minimizar as
probabilidades de rupturas diante de eventos imprevistos, permitindo a
continuidade nos processos com o mínimo de falhas.

Neste contexto, a gestão de estoque e custos, torna-se fundamental no
gerenciamento do risco da cadeia de suprimento, contribuindo para a minimização
das faltas e respondendo com agilidade às demandas.

2.3 Gestão de Estoque e Custos

Um dos maiores desafios impostos atualmente às organizações, segundo
Christopher (2008), é a necessidade de responder a níveis cada vez maiores da
volatilidade da demanda. Para enfrentar este desafio, é necessário concentrar
esforços na agilidade e na rápida resposta às mudanças de volume e variedade.

McCormack, Ladeira e Oliveira (2010) destacam que um dos principais problemas
encontrados nas decisões de suprimento é a variabilidade entre a demanda real e
a prevista. Esta variabilidade pode causar efeitos negativos na medida em que
força as empresas a manterem seus estoques superdimensionados.
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Ainda segundo os autores, uma das fontes de distorção da demanda se deve a
cada elo da cadeia enxergar apenas sua demanda imediata. Esta ausência de
fluxo de informações entre os vários elos da cadeia pode gerar indisponibilidade
de produtos e, consequentemente, rupturas em seus estoques.

Assim, para uma melhor administração dos estoques ao longo da cadeia de
suprimento, é necessária a ampliação da visibilidade do fluxo de recursos e de
informações que percorrem toda a cadeia. Quanto mais reconhecidos e
monitorados forem esses fluxos, menor será a necessidade de estoque de
segurança para atender a demanda.

Nos serviços de saúde, gestores e formuladores de políticas públicas passaram a
adotar novas posturas de gestão para conter os custos e manter a qualidade da
assistência ao paciente. Neste contexto, considerando que a organização
hospitalar é mais complexa do que algumas organizações de outros setores
(Barbiere e Machline, 2009), o grande desafio é equilibrar aspectos sociais,
humanos e econômicos, ou seja, aliar serviços de qualidade à gestão de custos
rígida.

Nas organizações hospitalares, sobre as quais recai especial pressão de
demanda sobre as emergências, a área de gerenciamento de estoque deve estar
organizada para responder às necessidades de todos pacientes, em especial aos
que ingressam pela porta da emergência, sem hora marcada. Esse tipo de
demanda coloca a prestação do serviço médico-hospitalar no rol das atividades
mais complexas no mercado, responsável por preservar a saúde e a vida dos
pacientes.

Assim, uma gestão eficiente dos recursos materiais pode contribuir para melhorar
os serviços hospitalares, na medida em que reduz custos desses recursos. Em
contrapartida, promove melhoria nos serviços prestados, atendendo os clientes
com mais qualidade e menor custo envolvido com os materiais (Barbiere e
Machline, 2009).
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O estoque hospitalar envolve medicamentos, materiais médico hospitalar,
insumos, componentes químicos, alimentos, produtos de higiene, produtos em
processo e produtos acabados. A falta de materiais pode provocar a paralisação
dos

serviços,

com

todos

os

problemas

decorrentes,

gerando

graves

consequências e obrigando a organização a incorrer em gastos adicionais para
realizar compras urgentes que, via de regra, são mais dispendiosas que as
compras normais.

Barbiere e Machline (2009) destacam que uma gestão de materiais adequada
afasta do hospital três graves males: a compra cara, o estoque excessivo e a falta
de material no momento em que é necessário. O excesso e a falta de materiais
são duas situações prejudiciais ao bom desempenho da organização.

Figueiredo, Fleury e Wanke (2003) esclarecem que o custo do excesso de
estoque está relacionado à sobra de uma unidade em estoque, por isso é
equivalente a manter um item em estoque. O custo da falta corresponde ao
inverso, sendo equivalente ao custo da venda perdida. Nas organizações
hospitalares que lidam com vidas, a falta de insumos pode acarretar em rupturas
drásticas na assistência à saúde.

Para Barbiere e Machline (2009), a administração de materiais e a logística
devem andar juntas, contribuindo para ampliar as condições da organização em
atender as necessidades em termos de prazos, custos, qualidade e flexibilidade.

Neste contexto, importante atenção deve ser direcionada aos estoques, pois, de
acordo com Slack (1999), os estoques são recursos ociosos que possuem valor
econômico, os quais representam um investimento destinado ao incremento das
atividades de produção e servir aos clientes. Ching (2006) corrobora com Slack
(1999) e acrescenta que o capital absorvido pelos estoques poderia ser investido
em outras áreas potenciais, para tanto propõe o aumento do giro do estoque,
liberando ativo e economizando o custo de manutenção do inventário.

A gestão de estoque deve priorizar o menor custo possível sem a ocorrência de
falta de materiais. Contudo, para obter resultados positivos, é preciso alguns
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controles e aplicação de indicadores que garantam a acurácia do estoque
(Paoleschi, 2009).

Ballou (2006) classifica os custos dos estoques em três classes:

1. Custos de aquisição: relacionados à aquisição de mercadorias para
reposição do estoque.
2. Custos de manutenção: relacionados ao armazenamento.
3. Custos da falta de estoque: quando um pedido não pode ser
atendido.

Ching (2006) destaca razões para não se ter estoque:

a) Custo: estoques são considerados gastos desnecessários, podendo o
dinheiro ser aplicado em outra coisa;
b) Estoques podem encobrir problemas de qualidade;
c) Isolamento de canais da cadeia de suprimento;
d) Risco de obsolescência e deterioração;
e) Ocupa grandes espaços.

Em razão disto, o autor sugere algumas alternativas para a redução dos custos
com estoque:

a) Reduzir o lead time de produção e abastecimento;
b) Sincronizar entregas de materiais com o setor produtivo;
c) Maior rapidez no recebimento do pedido por meio eletrônico;
d) Reduzir tempos de planejamento da produção;
e) Desenvolver fluxo contínuo de movimentação de materiais;
f) Produzir de acordo com a demanda do cliente e não contra a previsão de
vendas;
g) Adotar conceito de Reposição Contínua de Produtos (RCP).

Uma gestão eficiente pode contribuir para a melhoria dos serviços hospitalares,
na medida em que reduz custos e promove melhoria nos serviços prestados. Na
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visão de Castelar (1995) entende-se que a gestão de materiais, mais
precisamente de estoques em materiais de uso hospitalar, assim como o próprio
hospital como instituição, precisa empenhar-se em proporcionar meios que
permitam maior eficiência, eficácia e qualidade dos seus serviços.

A avaliação e o gerenciamento de riscos em cadeia de suprimento podem reduzir
as ocorrências de rupturas de estoques, minimizando a probabilidade de ruptura
diante

de

eventos

imprevistos,

proporcionando

maior

continuidade

no

abastecimento, com o mínimo de falhas (Zsidisin, Ellram e Carter, 2004).

Juttner (2005) destaca que para avaliar as vulnerabilidades no contexto da cadeia
de suprimento, as empresas não só devem identificar os riscos diretos para as
suas operações, mas também os riscos de todas as entidades envolvidas, bem
como os riscos causados pelas relações interorganizacionais.

2.4 Relacionamentos Interorganizacionais

Em razão da busca pela redução de custos, aumento da eficiência e obtenção de
vantagem competitiva, as empresas estão buscando relacionar-se de forma
diferente, almejando sinergia dentro das cadeias de suprimento (Figueiredo,
Fleury e Wanke, 2003).

Uma questão-chave dentro de uma rede de suprimento é o gerenciamento do
relacionamento com fornecedores e clientes (Slack, Johnston e Brandon-Jones,
2013). Muitas empresas têm evoluído no relacionamento com seus fornecedores
e feito deles verdadeiros parceiros de seus negócios (Ching, 2006).

Os relacionamentos de parceria, segundo Slack (2013), são definidos como:

Acordos

cooperativos

relativamente

duradouros

entre

empresas,

envolvendo fluxos e vínculos que usam recursos e/ou estruturas de
organizações autônomas para a realização conjunta de metas individuais
vinculadas à missão coorporativa de cada empresa patrocinadora (Slack,
2013, p. 145).
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Para Ching (2006) a parceria pode ser definida como:

Relacionamento comercial sob medida, com base na confiança mútua,
abertura, riscos e recompensas compartilhadas, que proporciona vantagem
competitiva, resultando em um desempenho melhor do que seria possível
individualmente (Ching, 2006, p. 99).

Slack, Johnston e Brandon-Jones (2013) destacam que o grau de parceria é
influenciado por

fatores como: compartilhamento do sucesso, expectativas a

longo prazo, pontos múltiplos de contato, aprendizagem contínua, poucos
relacionamentos, coordenação conjunta e coordenada, transparência das
informações, solução conjunta de problemas e confiança. A confiança é o pontochave dos relacionamentos em parceria, porém a mais difícil de desenvolver e
manter.

Para Christopher (2008), entramos na “era da competição de redes”, onde as
recompensas virão para organizações estruturadas, que coordenam e gerenciam
os relacionamentos com seus parceiros. Para tanto, cabe às organizações a troca
de informações a jusante sobre a demanda tornando-a visível para todos os
membros a montante da cadeia de suprimento.

O autor destaca alguns desafios a serem enfrentados pelas organizações neste
novo ambiente competitivo:

a) Desenvolvimento coletivo da estratégia: combinar metas estratégicas
coletivas e meios de atingi-las;
b) Pensamento ganha-ganha: todos os parceiros devem se beneficiar da
cooperação;
c) Comunicação aberta: visibilidade de uma ponta a outra do canal.

O desenvolvimento e gerenciamento dos relacionamentos interorganizacionais
têm sido considerados prioridades estratégicas para as empresas (Hutt e Speth,
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2002), pois se tornam chave importante no gerenciamento de riscos na cadeia de
suprimento.
2.5 Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimento

O gerenciamento de risco pode ser definido como um processo formal no qual se
identifica, analisa, estima, categoriza e trata fatores de incerteza de determinado
contexto (Ponte, 2005).

Juttner (2005, p.124) define o Supply Chain Risk Manegement (SCRM), ou a
Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimento como "a identificação e gestão dos
riscos para a cadeia de suprimento, por meio de uma abordagem coordenada
entre seus membros, para reduzir a vulnerabilidade da cadeia de suprimento
como um todo". Esta abordagem coordenada exige dos seus membros e nos
relacionamentos entre eles, algumas características básicas como flexibilidade,
agilidade, coordenação, colaboração e integração (OLIVEIRA, 2012).

Ponte (2005, p.73) destaca que “o gerenciamento de risco é um processo proativo
que permite a análise sistemática de eventos que produzem impactos positivos e
negativos na organização”.

É uma temática relevante para a melhoria da coordenação e o balanceamento
dos recursos internos e externos da organização. Para tanto, é preciso
estabelecer os níveis de risco aceitáveis associados à possíveis rupturas e, a
partir destes, desenvolver diretrizes e estratégias para o gerenciamento de tais
riscos (McCormack, Ladeira e Oliveira, 2010).

Trent (2010 citado por Matos, 2011) apontou oito tendências que podem
aumentar os riscos nas cadeias de suprimento:

1. Globalização: Apesar de contribuir para o aumento da lucratividade, o
processo de globalização das cadeias pode gerar um novo cenário de
riscos. A distribuição das cadeias de suprimento ao redor do mundo
inevitavelmente contribui para o aumento da complexidade de gestão,
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lead

times,

inventários

e

custos

logísticos,

criando

enormes

oportunidades para o surgimento de novos riscos.
2. Terceirização: Apesar de ser uma alternativa atrativa do ponto de vista
financeiro

e

estratégico,

a

terceirização

tende a

aumentar a

dependência em relação a outras empresas, o que com certeza
aumenta o risco ao qual as unidades se expõem.
3. Redução dos tempos de ciclo de vida: O aumento dos riscos
relacionado a essa questão está ligado ao compartilhamento de
informações que passa a ser crítico para garantir a responsividade das
cadeias. Para garantir a redução dos tempos de ciclo de vida é
necessário que fornecedores mantenham uma infra-estrutura logística e
sistemas de informação aptos a fornecerem respostas rápidas. Além
disso, a distância entre compradores e fornecedores deve atender aos
requisitos de custo e responsividade exigidos pela cadeia.
4. Tecnologia da Informação: a utilização de sistemas inadequados, o
emprego de tecnologias obsoletas, a falta de padronização e a
fragilidade de alguns elos podem comprometer o funcionamento da
cadeia de suprimento e acrescentar riscos ao negócio. Sem a
tecnologia adequada, alguns elos podem não ser capazes de reagirem
a possíveis rupturas.
5. Diversificação

dos

produtos

e

customização

das

massas:

A

coordenação de múltiplos produtos para centros de distribuição, a
movimentação, embalagem e transporte passam a ser um desafio
global. A coordenação e o controle devem ser mais elaborados para
não gerar novas implicações de risco.
6. Questões ambientais: como as leis e regulamentações ambientais
variam para cada país, a falta de informação ou o descumprimento de
algum critério pode levar a rupturas e conseqüências graves para as
cadeias de suprimento. Os riscos aumentam quando a seleção de
fornecedores passa a ser feita com maior consideração aos riscos
ambientais em detrimento a outros critérios.
7. Mudanças no mercado: Com a difusão da internet, os consumidores se
tornam mais informados e exigentes, pois se torna mais fácil comparar
preços, prazos de entrega e qualidades dos produtos. Os revendedores,
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por sua vez, passam a requisitar entregas mais frequentes e em lotes
menores, exigindo maior responsividade e flexibilidade, o que expõe a
cadeia de suprimento a novos riscos.
8. Redução de custos: a troca de fornecedores em função da busca pelo
menor custo impede o estabelecimento de parcerias e contribui para o
aumento da exposição a riscos. É possível que a cada troca a cadeia
aparentemente trabalhe com menores custos, mas aumente seus
tempos de ciclo oferecendo menos flexibilidade.

Christopher (2008) sugere um método de sete etapas para o gerenciamento de
riscos na cadeia de suprimento, apresentado na figura 2:

Figura 2 - O processo de gestão de riscos na cadeia de suprimento
Fonte: Christopher (2008, p. 244)

1. Entender a cadeia de suprimento: obter nível detalhado de entendimento
de toda a cadeia de suprimento, incluindo fornecedores de primeira,
segunda e até terceira camada.
2. Aprimorar a cadeia de suprimento: simplificar, melhorar a confiabilidade e
reduzir a variabilidade dos processos e, reduzir a complexidade.
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3. Identificar os caminhos críticos (nós e vínculos): identificar os nós e
vínculos críticos para o negócio que devem ser gerenciados e monitorados
para assegurar a sua continuidade.
4. Gerenciar os caminhos críticos: desenvolver planos de contingência para
que se possa agir em casos de ocorrência de falhas.
5. Melhorar a visibilidade da rede: ter conhecimento do status dos níveis das
operações e dos fluxos de estoque, a montante e a jusante, à medida que
estejam mais distantes na cadeia.
6. Criar uma equipe de continuidade na cadeia de suprimento: equipes
multiprofissionais com habilidades necessárias para elaborar a análise e
realizar a implementação envolvida no processo de gerenciamento de
riscos na cadeia de suprimento. Manter um registro de riscos com pontos
vulneráveis, elaborando ações para atenuar a vulverabilidade.
7. Trabalhar com fornecedores e cliente: implementar procedimentos de
gerenciamento de riscos, com fornecedores e clientes de primeira camada,
de forma a obter uma cadeia de suprimento mais resiliente.

Juttner, Peck e Christopher (2003), publicaram o trabalho: Supply Chain risk
management: outlining an agenda for future research (Gerenciamento de Risco na
Cadeia de Suprimento: delineando uma agenda para futura pesquisa), no
periódico International Journal of Logistics: Research & Applications, onde
descreveram quatro construtos básicos para avaliar, analisar, monitorar e reduzir
os riscos identificados: (a) Identificar as fonte dos riscos na cadeia de suprimento,
(b) identificar as consequência dos riscos, (c) estabelecer direcionadores dos
riscos, (d) estabelecer estratégias de redução dos riscos.

Além destes construtos, os autores ainda sugerem três fontes de risco relevantes
para a cadeia de suprimento:

1. Ambientais:

externos

à

cadeia

(terremotos,

terrorismo,

ações

governamentais).
2. Relacionados com a cadeia: internos à cadeia (má comunicação, falta de
delimitação de responsabilidades, entre outros).
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3. Organizacionais: dentro dos limites da empresa (greves, problemas no
sistema, quebra máquinas)

Ponte (2005) propõe que, após a categorização dos riscos, seja decido qual
tratamento será utilizado e quais recursos alocados. Conceitualmente, quatro
opções estão disponíveis:

1. Evitar o risco, pela modificação do sistema, eliminando-o;
2. Reduzir o risco, atuando-se sobre os fatores que influenciam a
expectativa de ocorrência ou as consequências;
3. Transferir o risco, por meio de seguros, cooperação ou outro ato; e
4. Reter o risco, quando for impossível ou economicamente inviável tratá-lo
de modo diferente.

O autor ainda destaca que as três primeiras opções são medidas preventivas,
enquanto a última é de caráter contingencial ou mitigatório.

Gerenciar riscos da cadeia de suprimento não é uma tarefa fácil, pois os riscos
individuais são muitas vezes interligados. Como resultado, as ações que mitigam
um risco podem acabar agravando o outro (Chopra e Sodhi, 2004).

Contudo, gerenciar o risco não é suficiente para aliviar as consequências de um
evento incerto. É necessário buscar soluções que permitam a continuidade do
negócio. Neste sentido, é necessário o desenvolvimento de estratégias de
resiliência para reduzir os impactos dos riscos.

2.6 Resiliência na Cadeia de Suprimento

A definição dada à resiliência pela Cranfiel School of Management citado por
Christopher (2008, p.257) é a “capacidade de um sistema voltar ao seu estado
original ou desejado após uma perturbação”. A aceleração ou a capacidade de
aumentar ou diminuir rapidamente os processos, é o ponto chave da resiliência.
Ter rápido acesso á informação também é um pré-requisito para obter resiliência.
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Ser resiliente não é somente responder às crises, é constantemente se antecipar
e adaptar, é ter a capacidade de mudar antes que a mudança cause resultados
indesejados. É criar barreiras de defesa, monitoramento e resposta a incidentes,
aumentando a participação de todos os envolvidos, empregados, governo,
parceiros, concorrentes (Sheffi, 2005).

Dentro da abordagem de cadeias de suprimento, Sheffi (2005) identifica cinco
estratégias adotadas na busca de resiliência:

1. No setor de aquisição e suprimento, as empresas buscam a capacidade
de trabalharem bem próximas aos fornecedores;
2. Nas áreas de produção, busca-se a conversão de processos para que
todas as unidades trabalhem de forma padronizada e intercambiável;
3. Na distribuição e atividades de atendimento ao cliente, a empresa
mantém a capacidade de suprimento à demanda;
4. Os sistemas de controle garantem uma habilidade de rápida detecção
das rupturas e reação a elas;
5. A empresa desenvolve uma cultura corporativa de resposta rápida às
rupturas.

Chopra e Sodhi (2004) sugerem a criação de uma matriz de riscos para seleção
de estratégias mitigadoras, avaliando os impactos gerados por cada risco
incorrido na cadeia. Esta matriz lista as medidas mitigadoras nas linhas e os
riscos potenciais nas colunas. Cada célula é preenchida com setas indicando
como cada medida afeta o tipo de risco considerado.

Christopher (2008) propõe a criação de uma comunidade na rede de suprimento,
por meio da qual haja mais visibilidade dos perfis de risco a montante e a jusante
e um compromisso compartilhado de atenuar e gerenciar esses riscos.

Objetivando reduzir a vulnerabilidade da cadeia de suprimento e aumentar sua
resiliência, o autor destaca quatro princípios básicos, apresentados na figura 3, a
serem implantados e seguidos em uma cadeia para que ela se torne resiliente:
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1. Reengenharia na Cadeia de Suprimento: Entendimento da cadeia,
mapeando a analisando os caminhos críticos e registrando os riscos
existentes.
2. Colaboração na Cadeia de Suprimento: Elaboração de um planejamento
colaborativo,

reduzindo

assim

a

vulnerabilidade

na

cadeia

de

suprimento.
3. Agilidade: habilidade em responder rapidamente as mudanças do
mercado. Permitir a visibilidade dos processos da cadeia de suprimento
para todos os membros.
4. Criar Cultura de Gerenciamento de Riscos: disseminação da cultura de
que a gestão do risco é de responsabilidade de todos os envolvidos,
expandindo para as fronteiras da organização.

Knemeyer (2009) destaca que baseando-se na percepção e avaliação do risco,
desenvolve-se estratégias de gestão de riscos com o objetivo de reduzir as
probabilidades de efeitos dos eventos negativos. Para o autor, os principais
componentes a serem examinados como parte deste esforço de desenvolvimento
das estratégias são:

1. Avaliação de risco e vulnerabilidade: Avaliação das probabilidades e
consequências dos potenciais riscos. Identificar os locais-chave e
ameaças que devem ser consideradas como parte do risco.
2. A percepção de risco: Entender como os gestores enquadram os riscos
de modo a determinar o processo de tomada de decisão.
3. Estratégias de gestão de riscos: Estratégias que influenciam decisões e
comportamentos. Planejamento proativo priorizando os riscos potenciais.
4. Avaliação das estratégias: Desenvolver métricas de avaliação coerentes
combinando medidas de risco e de desempenho.

Contudo, é importante que os gestores examinem o conceito de resiliência em
suas empresas e estabeleçam um processo proativo de identificação das fontes
de possíveis riscos, mensurando os impactos potenciais para a cadeia e definindo
medidas contentoras apropriadas para prevenir ou minimizar os impactos (Sheffi,
2005).
40

Figura 3 – Criando a cadeia de suprimento resiliente
Fonte: Christopher (2008, p. 258)

2.7

Estudos sobre Gestão de Riscos em Cadeia de Suprimento no Brasil

Estudos sobre gestão de risco vêm ganhando atenção de pesquisadores e
profissionais ligados à cadeia de suprimento, em razão do crescente perfil de
riscos enfrentados pelas empresas de todo o mundo. A vulnerabilidade das
cadeias de suprimento e a necessidade das empresas praticarem análises mais
sistemáticas sobre seus riscos têm sido temática de vários livros e artigos.
Apesar da sua relevância para a operação dos hospitais, a discussão sobre
processo logístico e rupturas na cadeia de suprimento em organizações de saúde
está notadamente ausente na literatura nacional. Em sua maioria, os trabalhos
são realizados em setores específicos como farmácia e fornecedores, o que não
permite obter uma visão de toda a cadeia de suprimento hospitalar.

Um exemplo é o estudo realizado por Galindo e Oliveira (2013), no qual
identificaram os fatores causadores de ruptura no processo de distribuição de
medicamentos. Neste estudo foram identificados três principais causas de
rupturas no processo de distribuição: “demora para pedir” ou erro de previsão,
“em processo de negociação com o fornecedor”, ou seja, longos prazos de
negociação e, “problemas com fornecedores do distribuidor”.

O Massachusetts Institute of Technology – MIT, elaborou uma pesquisa em
diversos países, incluindo o Brasil, onde reuniu pesquisadores de todo o mundo
para levantar as atitudes e comportamentos das cadeias de suprimento em
relação aos riscos na cadeia de suprimento em cada país.

Mattos (2011) desenvolveu uma dissertação na qual realiza uma pesquisa
exploratória sobre a gestão de riscos em cadeias de suprimento, concentrando
nos resultados obtidos no Brasil. O estudo apresentou os seguintes resultados:



Prevenção x Reação: as empresas brasileiras investem mais em
reações do que prevenções aos eventos ocorridos. Os gestores tendem
a realizar mais ações corretivas do que preventivas.



Centralização

das

decisões:

os

escritórios

centrais

(matrizes)

centralizam o controle de resposta aos eventos, limitando os escritórios
setoriais na tomada de decisões.


Alinhamento com fornecedores: o alinhamento com fornecedores é
deficiente, sendo necessária uma ampla melhoria no relacionamento
com os parceiros.

Bastos Jr. (2007) realizou um estudo sobre riscos de rupturas e estratégias de
resiliência no setor de celulose. O autor elaborou um modelo de análise baseado
na abordagem de Sheffi (2005), apresentado na figura 4:

Figura 4 – Modelo de análise de riscos em cadeia de suprimento
Fonte: Adaptado de Bastos Junior (2007)

Para obtenção dos resultados, foi elaborado um questionário contendo perguntas
agrupadas em cada categoria apresentada no modelo com situações de risco e
estratégias para o exercício de resiliência.
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Os resultados apresentados na pesquisa apontaram que no que se refere à
percepção de risco por parte das empresas, a percepção de risco foi considerada
como moderadamente baixa e média. Em relação às estratégias de resiliência, as
empresas responderam que é utilizada às vezes ou frequentemente.

A utilização de estratégias de resiliência em processos foi apresentada como a
mais utilizada seguida pelas categorias de riscos geopolíticos e controle,
demanda e ambiental.

A pesquisa também destacou que 75% das empresas consideram o tema como
“muito importante” ou “importante”, porém os intervalos de discussão são
variáveis, sendo debatidos, em sua maioria, mensalmente. Na maioria das
empresas, não há um responsável pelo processo, as responsabilidades são
atribuídas conjuntamente aos Diretores e Gerentes.

Rangel (2012) elaborou uma proposta para identificar, avaliar e priorizar riscos em
cadeia de suprimento. No estudo realizado pelo autor, foram elencados modelos
propostos por diversos autores. Após finalização da pesquisa, foram constituídos
os riscos mais recorrentes, sendo eles: de ruptura, ambiental, político, cultural e
de demanda.

De posse deste levantamento, foi construído um quadro com os riscos mais
recorrentes em cada processo (Quadro 1).
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PROCESSO
Planejar

Abastecer

Fazer

Entregar
Retornar

Outros

RISCO
Estratégico
Inércia
Informacional
Previsão
Capacidade
Demanda
Suprimentos
Financeiro
Relacionamento
Propriedade Intelectual
Operacional
Ruptura
Processo
Cliente
Legal
Cadeia de valor
Externo parcialmente controlável
Regulatório/Legal
Ambiental
Cultural

Quadro 1 – Proposta para Classificação de Riscos
Fonte: Rangel (2012)

A partir dos resultados da pesquisa, foi elaborado um esquema do procedimento
proposto para identificar, avaliar e priorizar riscos em cadeia de suprimento, como

COMPREENSÃO
DA CADEIA DE
SUPRIMENTO

apresentado na Figura 5.
Levantar elos da cadeia de suprimento
Levantar elos da cadeia de suprimento
Levantar elos da cadeia de suprimento

Levantar elos da cadeia de suprimento

Gerou impacto
(indicadores)?

Não

Sim
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IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Desconsiderar

AVALIAÇÃO DO IMPACTO

Tratar dados de impacto

Calcular média do número de
ocorrência de cada evento

Construir Rede
(Analytic Network Process)
Desenvolver comparaçãoes par a
par (Julgamentos ou Indicadores)

Julgamentos
consistentes?
Sim

PRIORIZAÇÃO
DO RISCO

Registrar ocorrência do evento

Não

PROBABILIDADE
DO RISCO

Registrar impactos gerados
(indicadores)

Calcular a probabilidade
de ocorrência dos tipos
de risco

Revisar
matriz(es) de
compraração

Obter matriz final

Calcular índice de criticidade dos riscos
(Índice de Impacto x Probabilidade)

Mitigação dos Riscos
Figura 5 – Procedimento Proposto para Monitorar Riscos
Fonte: Rangel (2012)
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Rodrigues Jr. (2013), utilizando o Modelo adaptado por Bastos Jr. (2007),
elaborou trabalho sobre Riscos de Rupturas na Cadeia de Suprimento do
segmento de Sucos Prontos. Os resultados apresentados na pesquisa apontaram
que a maioria dos entrevistados considera os riscos gerais percebidos como
“baixo risco” e como “moderadamente baixo”. A categoria de riscos de
abastecimento foi a que apresentou maior relevância na percepção dos
entrevistados enquanto as de controle e ambiental apresentaram menor
importância.

Na percepção dos fornecedores os riscos de demanda, processos e
abastecimento são considerados como de maior proeminência, enquanto os
riscos de controle são considerados como os de menor protuberância.
Na percepção dos clientes, os riscos de abastecimento, logísticos e processos
foram apontados como de maior relevância. Já os riscos de controle foram
apontados como o de menor importância.

As estratégias de resiliência mais utilizadas pela empresa estão relacionadas ao
gerenciamento dos riscos de processo, destacando-se a segurança da
informação, treinamento e capacitação de empregados e equipe, orientação para
resultados

e;

riscos

de

abastecimento,

mediante

desenvolvimento

de

fornecedores e aumento dos níveis de estoque.

Em relação aos fornecedores, as estratégias de resiliência mais utilizadas são as
relacionadas à gestão das categorias de processo, demanda e abastecimento. As
estratégias de resiliência relacionadas ao processo são as mais utilizadas,
demonstrando a preocupação, por parte dos fornecedores em melhorar seus
processos internos e aumentar a segurança das informações. As estratégias de
resiliência de demanda visam o pronto atendimento aos clientes mantendo
estoques estratégicos, estabelecendo contratos para fornecimento com os
clientes e, elaborando planejamento colaborativo com os principais clientes.
Relativo à estratégia de resiliência de abastecimento, são muito utilizadas as
estratégias de contratos com fornecedores, aumento nos níveis de estoque de
matéria prima e insumos e o desenvolvimento de fornecedores alternativos.
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Em relação aos clientes, as categorias de estratégias de resiliência mais
utilizadas foram as relacionadas à demanda, processos e abastecimento. Em
relação à demanda, são utilizadas estratégias de contratos de fornecimento com
principais clientes e estoque estratégicos para atendimento dos principais
clientes. Para a categoria processos, as estratégias são manter equipe orientada
a resultados e programas de segurança de dados (backup e plano de
continuidade).

E

desenvolvimento

relacionado
de

às

fornecedores,

estratégias
prestadores

de
de

abastecimento,
serviços

e

há

o

insumos

alternativos. Embora as estratégias de controle e logística sejam pouco utilizadas,
ações relacionadas à segurança patrimonial e contratos com operadores
logísticos foram percebidas como muito utilizadas.

O quadro 2 apresenta uma síntese dos resultados encontrados nos estudos
acima abordados.

Na próxima seção será abordado o modelo de análise de risco na cadeia de
suprimento a ser aplicado nesta pesquisa.
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AUTOR

ESTUDO

RESULTADOS

Bastos Júnior

Riscos de rupturas e

Os resultados apontaram que as empresas possuem percepção de risco moderadamente baixa

(2007)

estratégias de

e média.

resiliência no setor de

A estratégia de resiliência mais utilizada está relacionada aos riscos de processos, seguida dos

celulose

riscos geopolíticos, controle, demanda e ambiental.
Apesar de considerarem o tema muito importante, as discussões são feitas mensalmente
juntamente com a Diretoria, não havendo uma pessoa responsável pelo processo.

Mattos (2011)

Gestão de Riscos em
Cadeia de Suprimentos

Resultados obtidos na pesquisa:


Prevenção x Reação: as empresas investem mais em reações do que em prevenções
de eventos ocorridos.



Centralização Decisões: as empresas matrizes centralizam as tomadas de decisão,
limitando as filiais à este processo.



Alinhamento com Fornecedores: necessidade de melhorar relacionamento com
parceiros.

Rangel (2012)

Proposta para

Resultado obtido na pesquisa apontou os riscos de ruptura, ambiental, político, cultura e de

identificar, avaliar e

demanda como os mais recorrentes nas cadeias de suprimentos.

priorizar riscos em

Com base nestes riscos, foi elaborado os riscos mais recorrentes em cada processo.

cadeia de suprimentos.

A partir dos resultados foi elaborado um modelo para identificar, avaliar e priorizar riscos em
cadeia de suprimento.

Quadro 2 – Síntese dos Estudos de Gestão de Riscos em Cadeia de Suprimento
Fonte: Elaborado pelo autor

Continua...

Galindo e Oliveira

Ruptura no processo

Principais causas de Ruptura identificados na pesquisa:

(2013)

de distribuição de



Demora no pedido;

medicamentos



Erro previsão;



Negociação com Fornecedor.

Rodrigues Jr.

Riscos de Rupturas na

Os resultados apontaram que os entrevistados consideram os riscos baixos ou moderadamente

(2013)

Cadeia de Suprimentos

baixos.

do segmento de Sucos

Na percepção dos funcionários os riscos de Abastecimento foram considerados de maior

Prontos

relevância, e as de controle e ambiental de menor relevância.
Para os Fornecedores, os riscos de maior relevância são os de demanda, processo e
abastecimento e, o de controle de menor importância.
Na visão dos clientes, os riscos de abastecimento, logísticos e de processos são os mais
relevantes, enquanto os riscos de controle foram apontados como menos relevantes.
As estratégias de resiliência são mais utilizadas pela empresa estão relacionadas ao
gerenciamento dos riscos de processos e de abastecimento.
Os Fornecedores utilizam estratégias relacionadas aos riscos de processos, demanda e
abastecimento.
Os clientes utilizam estratégias relacionadas aos riscos de demanda, processos e
abastecimento.

Quadro 2 - Síntese sobre os Estudos de Gestão de Riscos em Cadeia de Suprimento (continuação)
Fonte: Elaborado pelo autor
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2.8 Modelo de Análise de Risco de Ruptura na Cadeia de Suprimento

Baseando-se na abordagem de Mason-Jones e Towilll (1988) e Sheffi (2005) e,
considerando as adaptações realizadas por Bastos Jr. (2007), o modelo a ser
utilizado nesta pesquisa pode ser representado pela Figura 4, disposta no capítulo
anterior.

Considerando que o estudo tem por objetivo a avaliação dos riscos de ruptura de
abastecimento da cadeia de suprimento hospitalar, foi realizada uma adaptação
ao modelo, onde os riscos de cada categoria foram associados ao risco de
abastecimento. A Figura 6, a seguir, apresenta as principais categorias de riscos,
sendo todas estas associadas à categoria de risco de abastecimento.

Figura 6 – Modelo de Análise de Risco na Cadeia de Suprimento Hospitalar
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Bastos Jr. (2007)

Mason-Jones e Towill (1988) e Christopher (2008), propõem o agrupamento
destas cinco categorias de riscos:

1. Riscos de abastecimento – dificuldade na obtenção de matéria prima ou
demais recursos para processo.

2. Riscos ambientais – relacionados à gestão ambiental, ou catástrofes
naturais como enchentes, terremotos.
3. Riscos de controle – eventos intencionais ou não, mas que não estão sob o
controle direto da organização, como greves, política econômica,
terrorismo, sabotagens.
4. Riscos de demanda – mudanças de mercado e do comportamento do
consumidor que pode afetar a procura pelos produtos fabricados.
5. Riscos de processos – deficiências em controles internos da empresa
como altos custos, baixa qualidade ou tecnologia inadequada.

O objetivo da dissertação constitui em identificar as vulnerabilidades que implicam
em risco de ruptura no abastecimento de materiais e medicamentos da cadeia de
suprimento hospitalar, os quais o gestor deverá focalizar maior atenção e, a partir
destes elaborar as estratégias de mitigação para a atenuação ou eliminação
destes riscos. Para atingir o objetivo proposto será empregado o modelo da
Figura 6 de acordo com os procedimentos metodológicos apresentados a seguir.
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3. METODOLOGIA

De acordo com Marconi e Lakatos (1996, p. 15): “Pesquisar não é apenas
procurar a verdade; é encontrar respostas para questões propostas, utilizando
métodos científicos”. A pesquisa, portanto, não é algo elementar e não pode ser
entendida apenas como um simples processo investigativo. Seu objetivo é obter
compreensões aprofundadas acerca dos problemas estudados e para isto, requer
um planejamento minucioso das etapas a serem observadas, como seleção do
tema de pesquisa, definição do problema a ser investigado, processo de coleta,
análise e tratamento dos dados, e apresentação dos resultados. Este capítulo
detalha os métodos e técnicas que serão utilizados nesta pesquisa.

3.1 Caracterização da Pesquisa

Esta dissertação possui como objeto avaliar as vulnerabilidades da cadeia de
suprimento hospitalar e as formas de mitiga-las.

No ambiente estudado, esta pesquisa pode ser classificada quanto aos fins, como
pesquisa exploratória, pois seu objeto de investigação é desconhecido ou pouco
explorado (Castro, 2003). Segundo Gil (2010), a pesquisa exploratória tem como
objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema, com vistas a
torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Permite um maior contato com o
problema envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas e questionários com
os envolvidos (Mattar, 2001).

O caráter aplicado da pesquisa ocorre devido à sua característica própria em
relacionar os resultados obtidos com a realidade conceitual alcançada a partir do
referencial teórico, garantindo a identificação de tais relações e de possíveis
problemas delas decorrentes.

Quanto aos meios, o método aplicado na pesquisa foi o estudo de caso no setor
de suprimento de um hospital. O estudo de caso é uma categoria de pesquisa
cujo propósito é o estudo de uma unidade empírica que se analisa
profundamente. Este método investiga um fenômeno dentro de seu contexto real,
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utilizando-se de entrevistas, arquivos, documentos e observações (Yin, 2003).
Visa o exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em
particular (Castro, 2003).

Para Yin (2003), o estudo de caso contribui, para a compreensão que temos dos
fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. É a estratégia
escolhida ao se examinar acontecimentos contemporâneos, sem manipular
comportamentos relevantes. A essência de um estudo de caso é que tenta
esclarecer uma decisão ou conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram
tomadas, como foram implementadas e com quais resultados.

É habitual escrever estudos de caso como pesquisa exploratória, utilizando-o em
áreas onde há poucas teorias ou pouco ou deficiente conhecimento (Collins e
Hussen, 2005).

A escolha por esse método pode ser explicada pelo caráter de análise acerca das
variáveis que definem as estratégias de gestão, que permitem obter um retrato da
realidade dos riscos e rupturas na cadeia de suprimento hospitalar.

O estudo de caso é um dos pontos de partida ou elemento essencial da pesquisa
qualitativa. Por se tratar da descrição de um fenômeno complexo a ser
compreendido, são utilizados métodos e técnicas, perguntas abertas e fechadas,
trilhando passos predeterminados ou não.

Desta forma, esta pesquisa pode ser classificada como um estudo qualitativo, que
compreende um “conjunto de diferentes técnicas interpretativas que descrevam e
decodifiquem os componentes de um sistema complexo de significados“ (Neto e
Lima, 2012, p.135). Seu objetivo é traduzir e expressar o sentido dos fenômenos
do mundo social. Nesta abordagem, o atributo (qualidade ou característica),
considerado não numérico, recai sobre um indivíduo, fenômeno ou objeto
(Minayo, 2014).

Vieira e Zouain (2006, pág. 27) destacam que a análise qualitativa é aquela em
que a “lógica e coerência da argumentação não são baseadas simplesmente em
54

relações estatísticas variáveis, por meio das quais objetos ou unidades de
observação são descritos”. Tenta explicar a totalidade da realidade através da do
estudo da complexidade dos problemas sociopolíticos, econômicos, culturais,
educacionais, e segundo determinadas peculiaridades de cada objeto de estudo
(Oliveira, 2014).

Segundo Flick e Cols (2000 citado por Neto e Lima 2012, p.137), são
características gerais da Pesquisa Qualitativa:



Compreensão como princípio do conhecimento: estudar relações
complexas em vez de explicá-las;



Construção da realidade: pesquisa é um ato subjetivo da
construção;



Descoberta da construção de teorias: objetos de estudo da
construção da realidade;



É uma ciência baseada em textos.

Assim, neste estudo foi realizado um estudo de caso, utilizando-se a abordagem
qualitativa, onde informações espontâneas foram obtidas mediante entrevista
semi-estruturada realizada com diretores, gerentes e coordenadores da unidade
de análise, bem como seus fornecedores.

3.2 Procedimentos Metodológicos

3.2.1 Unidade de Análise

A unidade de análise pode ser definida como “tipo de caso ao qual as variáveis ou
fenômenos sendo estudados e o problema da pesquisa se referem, e sobre o qual
se coletam e analisam dados” (Collis e Hussey, 2005, p. 73). É utilizada quando o
foco da pesquisa se trata de pesquisa qualitativa (Tavares, 2008).

A unidade de análise foi o setor de suprimento, considerando as unidades que o
compõem:

compras,

almoxarifados,

unidades

assistenciais,

além

de
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fornecedores, do Hospital Risoleta Tolentino Neves, localizado na região
metropolitana de Belo Horizonte/MG.

3.2.2 Unidade de Observação

A unidade de observação foi definida por conveniência, que, segundo Collis e
Hussey (2005) e Malhotra (2006), pode ser baseada na experiência do
respondente com relação ao fenômeno ou por outro motivo fundamentado.

Segundo Tavares (2008), a unidade de observação corresponde a quem foi
observado na unidade de análise, ou seja, na presente investigação, os gerentes,
coordenadores e fornecedores.

Assim as entrevistas foram realizadas com 10 (dez) profissionais dos seguintes
setores: compras, almoxarifados, assessoria diretoria, financeiro, e unidade
assistencial; além de 05 (cinco) fornecedores envolvidos na cadeia de suprimento
da unidade de análise.

3.2.3 Coleta de dados

Para que um pesquisador possa progredir com a verificação de suas hipóteses, é
necessário levantar fontes e recolher dados. “Dados referem-se a fatos ou coisas
conhecidas usadas como uma base para inferência ou consideração” (Collis e
Hussey, 2005, p. 153).

A coleta de dados ocorreu por meio de dados primários, ou seja, dados ainda não
pesquisados que buscam as necessidades de uma pesquisa (Mattar, 2001).

A forma de acesso à unidade de observação constituiu-se da entrevista semiestruturada, na qual o entrevistador pergunta a todos os respondentes a mesma
série de perguntas preestabelecidas, com uma variedade limitada de categoria de
respostas (Denzin e Lincon, 2000), além da observação não participativa, onde o
pesquisador atua apenas como observador atento, procurando registrar o máximo
de ocorrências que interessem ao seu trabalho (Godoy, 2005).
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Entretanto, a realização das entrevistas tem como dificuldades as possíveis
influências do entrevistador no seu desenvolvimento. Além das dificuldades
naturais de expressão do entrevistado de suas ideias poderem ser de nível
inferior ao desejado, ou então, a baixa disposição em revelar dados devido ao
receio de identificação. Outro aspecto restritivo da coleta de dados por meio das
entrevistas seria a demanda de tempo necessária (Marconi e Lakatos, 1996).

Desta forma, os respondentes foram orientados a expressarem suas opiniões a
respeito da percepção quanto aos riscos de ruptura que a empresa esteja sujeita
bem como a opinião quanto às estratégias de resiliência utilizadas. Porém, antes
da aplicação das entrevistas realizou-se um comunicado aos Gestores
informando os objetivos e prazos para a realização do trabalho e a sua
confidencialidade.

É importante considerar o custo dispendido na realização do trabalho, elemento
importante de decisão na escolha do método mais adequado na realização das
entrevistas, principalmente quando levados em consideração o tamanho e
localização da amostra. Inicialmente, o objetivo era realizar as entrevistas
pessoalmente, porém por razões como incompatibilidade de horários, localização
da empresa, dentre outras, as entrevistas com os fornecedores, em sua maioria,
tiveram que ser realizadas por telefone e por e-mail.

Foi estabelecido um corte transversal para a pesquisa, “isto é, em um único
momento do tempo” (Vergara, 2005, p. 54). Após o levantamento dos dados,
realizou-se a análise e o tratamento dos mesmos.

A análise das entrevistas foi projetada para identificar, de forma organizada e
sistemática, os riscos de rupturas da cadeia de suprimento hospitalar e as
estratégias de gerenciamento e resiliência a serem utilizadas para minimizar estes
riscos.

A análise compreende a interpretação das relações verificadas por meio dos
instrumentos de coleta de dados, visando esclarecer os pontos de convergência e
divergência observados com a teoria e a verificação empírica. Assim, pressupõe57

se uma definição das alternativas a serem investigadas, seus resultados e as
possíveis interpretações dadas a elas segundo o enfoque verificado pela
realidade experimental (Marconi e Lakatos, 1996).

3.2.4 Análise dos Dados

Os dados coletados foram agrupados de acordo com as categorias de riscos em
cadeia de suprimento apresentadas por Mason-Jones e Towilll (1988) e aplicado
por Rodrigues Junior (2013) e as estratégias de resiliência proposta por Sheffi
(2005). A classificação permitiu identificar os grupos de riscos percebidos
fornecendo informações para o resultado da pesquisa. O tratamento dos dados
desta etapa obedeceu ao fluxo demonstrado na Figura 7.

Figura 7 – Pesquisa qualitativa – procedimentos para tratamento dos dados
Fonte: Adaptado de Mason-Jones e Towilll (1988)

Após o agrupamento dos dados, foi realizada a análise de conteúdo que, segundo
Collis e Hussey (2005, p. 240), “é um método formal para análise de dados
qualitativos”, porém não há um conjunto claro e aceito de convenções para
análise dos dados qualitativos como há na análise quantitativa.

Para os autores, a análise do conteúdo oferece vantagens como a revisão dos
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dados coletados, a análise pode ser feita quando o pesquisador quiser e os
sujeitos do estudo não são afetados por seu interesse, além de ser um método
barato.

Tendo utilizado o método de entrevista semi-estruturada para a realização da
coleta de dados, optou-se pela utilização do método não-quantitativo para a
análise dos dados qualitativos, utilizando assim a metodologia proposta por
Lindlof (2011):

a) O processo de análise experimental, que ocorre no estágio preliminar
de tomar notas de campo ou transcrever as entrevistas;
b) A redução de dados que envolve separar, categorizar, priorizar e interrelacionar dados;
c) Explicar, ou seja, entender a coerência de significado e ação nos dados
estudados;
d) A teoria, sendo esta a explicação obtida pelos dados coletados.

Assim, após levantamento dos dados e análise do conteúdo, as respostas
adquiridas nas entrevistas foram mapeadas de acordo com o modelo proposto de
Mason-Jones

e

Towilll

(1988).

Em

seguida

foram

realizadas

análises

comparativas com as pesquisas realizadas por Rodrigues Jr. (2013) na Indústria
de Sucos Prontos, e por Galindo e Oliveira (2013) na Distribuição de
Medicamentos. Por fim, foram feitas sugestões para minimizar os riscos de
ruptura na cadeia de suprimento hospitalar.

59

4. EMPRESA PESQUISADA

Este capítulo tem por finalidade apresentar a empresa pesquisada, bem como
explorar a composição de sua cadeia de suprimento e o mercado no qual ela está
inserida. As informações foram obtidas por meio de dados secundários
levantados na própria empresa.

4.1 O Hospital Risoleta Tolentino Neves

O Hospital Risoleta Tolentino Neves é um hospital público de urgência e
emergência, localizado na Região Norte do município de Belo Horizonte,
inaugurado em 1998 pela Secretária de Estado da Saúde (SES).

Em Junho de 2006, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) por meio de
sua Fundação de Ensino e Pesquisa (FUNDEP), realizou uma parceria com o
Estado, assumindo então a administração do Hospital. Tornou-se referência na
formação de recursos humanos, proporcionando ensino, treinamento e pesquisa a
graduandos

e

pós-graduandos,

sendo

campo

de

práticas

acadêmicas

multidisciplinares desde 2009, quando recebeu certificação de Hospital de Ensino.

Deste modo, o Hospital Risoleta Tolentino Neves possui modelo institucional
centrado no compromisso com o desenvolvimento das atividades que
fundamentam a identidade universitária. Estas atividades envolvem o ensino, a
prestação de serviços e a investigação científica, buscando a excelência técnica a
partir de sua inserção social. Nesse sentido, o papel assistencial do Hospital
desde 2006 foi definido conjuntamente com os Gestores Municipal e Estadual do
SUS, em função das demandas identificadas principalmente no eixo norte de Belo
Horizonte e Região Metropolitana e da capacidade gerencial, técnica e
operacional da instituição.

Em 30 de julho de 2007, foi inaugurada a Maternidade pública do Hospital
Risoleta Tolentino Neves. Seus princípios estão baseados na assistência
humanizada em que se valoriza o trabalho em equipe e em um ambiente que
proporciona à mulher um atendimento diferenciado e com total segurança.
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O Hospital Risoleta Tolentino Neves possui atualmente 356 leitos, 6 salas de
Bloco Cirúrgico, 2 salas de Bloco Obstétrico, Maternidade, Ambulatório para
Egressos Cirúrgicos e Acompanhamento de Pacientes em Anticoagulação. A
população abrangida pelo hospital é de cerca de 1,1 milhão de habitantes do Eixo
Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte que engloba os municípios de
Ribeirão das Neves, Vespasiano, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Matozinhos,
Confins, Esmeraldas, Jaboticatubas, Contagem e São José da Lapa.

Desde a implantação do processo de acolhimento com classificação de risco pelo
Protocolo de Manchester em final de 2008, observa-se, progressivamente, maior
complexidade e gravidade dos pacientes. O atendimento para usuários de maior
risco é prioridade, e os de menor risco encaminhados para as Unidades de Pronto
Atendimento (UPA´s) regionais, conforme fluxos negociados com o gestor
municipal.

Alguns perfis de doentes destacam-se pela maior gravidade, exigindo equipe
multiprofissional qualificada, recursos diagnósticos e recursos terapêuticos mais
especializados para a adequada abordagem clínica. Como exemplos, vale
mencionar os pacientes com Acidente Vascular Cerebral, pacientes com
insuficiência renal e dependentes de sessões de hemodiálise, pacientes
diabéticos com quadros de insuficiência vascular periférica, pacientes idosos com
várias morbidades, fragilidade social e grande dependência para o cuidado e que
possuem hospitalizações de permanências prolongadas e custos mais elevados.

Dessa forma, ao longo dos anos, verifica-se um crescimento proporcional das
taxas de internação da clientela atendida no Pronto Socorro, demonstrado na
Tabela 1.
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Tabela 1
Média Mensal dos Atendimentos Assistenciais por Tipo – 2010 a 2014
Tipo de Atendimento
Média Mensal
Pacientes registrados no pronto Socorro
Pacientes atendidos no Pronto Socorro
Internações provenientes do Pronto Socorro
Pacientes de Urgência da Maternidade
Cirurgias
Partos
Consulta ambulatório

2010
7.343
4.582
1.108
1.442
368
254
1.916

2011
6.750
4.319
1.067
1.579
442
225
2.097

2012
6.286
4.220
1.055
1.721
460
227
2.642

2013
6.387
4.003
1.046
1.927
452
204
2.899

2014
5.766
3.770
988
2.083
369
216
2.818

Fonte: Dados HRTN - Sistema MV

O orçamento do Hospital Risoleta Tolentino Neves em 2014 foi de R$137 milhões.
O modelo de financiamento é realizado por orçamentação negociada anualmente
com os gestores do SUS, sendo eles o Ministério da Saúde (MS), Secretaria de
Estado da Saúde de Minas Gerais (SES) e Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte (SMSA). A partir desta orçamentação são definidas as prioridades
assistenciais e de gestão administrativo-financeira e, estabelecidos indicadores e
metas com acompanhamento trimestral por meio de comissão específica.

Possui modelo de gestão descentralizada e colegiada com poucos níveis
hierárquicos. A contratação de pessoal é feita por regime celetista e seleção
pública, obedecendo às definições do Ministério Público do Trabalho. Os
processos de compra e contratação de serviços são executados por procedimento
análogo à Lei de Licitações 8.666/93.

Denomina-se licitação o processo formal de compras de produtos, bens e
serviços executado pelos órgãos públicos, desenvolvido conforme os preceitos
estabelecidos para este fim. As licitações no Brasil são regulamentadas pela Lei
8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas leis 8.883 de 8 de junho de 1994
e 9.648 de 27 de maio de 1998.
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4.2 A Cadeia de Suprimento Hospitalar

A cadeia de suprimento hospitalar possui estrutura diferenciada das cadeias de
suprimento de empresas de outros ramos. Nas indústrias, por exemplo, o
processo inicia-se na compra de matéria-prima para fabricação dos produtos
(fornecedores) e termina na entrega do produto ao cliente, conforme demonstrado
na Figura 8.

Figura 8 – Modelo de Cadeia de Suprimento
Fonte: Pires, 2009 (pág. 31)

De acordo com a figura 1, apresentada no Capítulo 2, a cadeia de suprimento
hospitalar demonstrada por Barbieri e Machline (2009) se inicia nos fornecedores,
que abastecem todo o hospital pelo setor de suprimento, que por sua vez faz a
dispensação dos materiais e insumos a todos os setores do hospital e finaliza na
assistência ao paciente.

Todavia, após observação dos fluxos da cadeia de suprimento do hospitalar,
identificou-se que o processo é iniciado no momento em que o paciente dá
entrada no hospital, principiando todo o processo de atendimento e finalizando
com a saída do paciente.
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Assim, a cadeia de suprimento do Hospital Risoleta Tolentino Neves inicia-se no
acolhimento ao paciente, onde é realizado o seu registro, e em seguida
encaminhado à triagem (salvo exceções em que o pacientes em estado grave
entra diretamente para o Bloco Cirúrgico). Realizada a triagem o paciente é
encaminhado ao Pronto Socorro onde recebe os primeiros atendimentos. Após 24
horas, se necessário, o paciente é encaminhado para os setores de internação.

Todos os registros dos pacientes são realizados por meio de prontuário
eletrônico. Desta forma, todo o atendimento realizado é registrado no sistema de
gestão, os materiais e medicamentos necessários são solicitados eletronicamente
aos almoxarifados por prescrições médicas e/ou de enfermagem. A partir daí,
inicia-se todo o processo da cadeia de suprimento hospitalar que engloba
compras, armazenagem e dispensação dos insumos necessários para o
atendimento.

Desta forma, a cadeia de suprimento hospitalar, se apresenta conforme
demonstrado na figura 9:

Figura 9 – Cadeia de Suprimento Hospitalar do Hospital Risoleta Tolentino Neves
Fonte: Elaborada pela Autora

64

4.3 O Setor de Suprimento

O setor de suprimento do Hospital Risoleta Tolentino neves é composto por um
Gerente, pelo setor de Compras e pelos Almoxarifados Geral, Farmácia,
Laboratório e Engenharia.

O Setor de compras é constituído por quatro compradores e dois analistas de
contrato. Por se tratar de instituição pública, o processo de compras segue as
regras da Lei 8.666/96 que trata sobre licitações. Portanto, todo o processo de
compras é publicado via internet por meio do Portal de Compras desenvolvido por
sua gestora FUNDEP.

Por força do Decreto 43.635/2003, a FUNDEP, na condição de entidade
responsável pela gestão do hospital, se vê na obrigação de adotar procedimentos
análogos à licitação. Dessa forma, a Lei 8.666/93 embora não aplicada
integralmente, constitui uma referência a ser adotada, assim como todos os
princípios de direito público, em especial aqueles mencionados no art. 3º. do
diploma de licitações.

Neste contexto, a FUNDEP celebra contratos através do Procedimento de
Compras análogo à licitação para os projetos especiais de saúde para o Hospital
Risoleta Tolentino Neves, sendo certo, embora estes sejam celebrados entre
entes privados, tem a característica de um autêntico contrato administrativo,
sendo regido por normas e direito público.

Assim, os editais de compras são disponibilizados através do Portal de Compras
da FUNDEP, podendo qualquer fornecedor participar do processo de licitação,
porém, para que o fornecedor tenha acesso irrestrito ao portal, é necessário
rigorosa análise de documentação e posterior cadastramento do fornecedor para
que assim ele esteja apto a fornecer seus produtos ao Hospital.

No ano de 2014 foram realizados 3.767 processos de compras. Destes, 320
foram pedidos de urgência, ou seja, 8,49% do total de processos. Estes
processos representaram mais de R$ 31,5 milhões em compras.
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Do total de processos de compra realizados, os que mais se destacam são os
materiais

médico

medicamentos

hospitalar

(17,66%)

e

(20,28%),
material

prestação

de

de

engenharia

serviços

(17,79%),

(13,06%),

conforme

demonstrado abaixo (tabela 2).

Tabela 2
Percentual de Processo de Compras por Classificação em 2014.
Classificação

% processos Compras

Material Médico Hospitalar
Prestação de Serviços
Medicamentos
Material Engenharia
Peças e Assessórios para equipamentos
Material Administrativo
Material de Limpeza
Material de Órtese e Prótese
Outros

20,28%
17,79%
17,66%
13,06%
8,95%
2,86%
2,49%
0,43%
16,48%

Fonte: Dados HRTN

Os processos de compra são realizados por meio de compras mensais ou de
urgência, ou por realização de contratos anuais. Em 2014, o hospital possuía 50
contratos ativos, sendo estes classificados de acordo com o material fornecido
(tabela 3).
Tabela 3
Contratos ativos em 2014
Contrato

Quantidade

Fornecimento de Material Médico Hospitalar

6

Fornecimento de Material de Órtese e Prótese

1

Prestação de Serviços

31

Manutenção de Equipamentos

6

Outros

6

Fonte: Dados HRTN

O item outros contratos referem-se a contratos de serviços gráficos, chaveiro,
combustível, dentre outros.
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Em relação aos almoxarifados, por não haver espaço suficiente para agrupar
todos os itens de estoque em um único local, foi necessário dividir os itens por
categoria (quadro 3).
Almoxarifado
Geral

Farmácia

Laboratório
Engenharia

Categorias
Material Médico Hospitalar
Material Administrativo
Material Higiene e Limpeza
Enxoval
Medicamentos
Almotolias
Materiais e Insumos para realização de
exames laboratoriais
Material Construção
Material de Manutenção Predial
Peças e Assessórios para Equipamentos

Quadro 3 – Divisão dos Almoxarifados do HRTN
Fonte: Dados HRTN

Em 2014 os materiais, medicamentos e insumos representaram 15,54% do total
das despesas realizadas pelo Hospital Risoleta Tolentino Neves. Deste total,
5,11% são medicamentos, 3,49% material médico hospitalar, 1,25% material de
órtese e prótese e 1,22% Material de Diagnóstico (Laboratório), os 4,46%
restantes somam os demais materiais e serviços.

Considerando que no ano de 2014 a folha de pessoal representou 74,19%, os
contratos de prestação de serviços 7,34% e outras despesas 2,93%, torna-se
relevante a atenção à gestão da cadeia de suprimento, uma vez que é a segunda
despesa mais representativa no orçamento do hospital.

4.4 Os Fornecedores

O Hospital Risoleta Tolentino Neves possui cerca de 2.800 itens cadastrados que
são fornecidos por 954 empresas que fazem o abastecimento do hospital, sendo
estes fornecedores laboratórios, fabricantes, representantes e distribuidores.
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Tais fornecedores estão dispersos por vários estados do Brasil, sendo sua
maioria nos estados de Minas Gerais e São Paulo (Tabela 4).
Tabela 4
Número de Fornecedores do HRTN por Estado
Estado
Minas Gerais
São Paulo
Rio de Janeiro
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Distrito Federal
Goiás
Ceará
Pernambuco
Espírito Santo
Mato Grosso do Sul
Total Geral

Qtde
771
112
19
12
11
8
6
6
5
2
1
1
954

Fonte: Dados HRTN

Em relação aos produtos ofertados, os fornecedores são classificados por tipo de
material fornecido (tabela 5). Há fornecedores que trabalham mais de um tipo de
material, como por exemplo, material médico e medicamentos. Desta forma,
foram classificados de acordo com o material mais fornecido ao hospital, para não
incorrer na duplicação dos quantitativos totais de fornecedores.
Tabela 5
Classificação dos Fornecedores do HRTN
Classificação
Materiais Diversos
Serviços
Medicamentos
Material Médico
OPME
Total

Qtde
430
255
102
156
11
954

Fonte: Dados HRTN

Apesar de ser um quantitativo representativo de fornecedores há um número
infinitamente maior dispersos em todo o país.
68

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na pesquisa qualitativa.
Foram entrevistados dez profissionais que ocupam cargos considerados
estratégicos pela empresa, classificados como “Funcionários”, sendo eles: cinco
profissionais no setor de suprimento, ocupando os seguintes postos: Gerente de
Suprimento,

Coordenador

de

Almoxarifado,

Coordenador

de

Farmácia,

Coordenador de Laboratório, Coordenador de Compras. Também participaram da
pesquisa o Gerente Financeiro; o Assessor Administrativo e; três Coordenadores
Assistenciais. Além destes, foram entrevistados cinco fornecedores, sendo eles:
um fornecedor de material de órtese e prótese, um fornecedor de material médico
hospitalar, um fornecedor de medicamentos, um fornecedor de material de
laboratório e um fornecedor de material de higienização e limpeza.

Para melhor identificação dos entrevistados os funcionários foram identificados
com a letra “F” e os fornecedores com as letras “Fo”.

As questões objetivaram identificar as vulnerabilidades existentes na cadeia de
suprimento do hospital, ou seja, os riscos de ruptura percebidos pelos
respondentes, bem como os mecanismos de controle utilizados para minimizar
estas ocorrências, portanto, as estratégias de resiliência utilizadas. E, por fim as
implicações em caso de ruptura na cadeia de suprimento hospitalar e alternativas
ou estratégias que possam mitigar os efeitos destas ocorrências.

5.1 Riscos de ruptura percebidos

Questionados sobre as vulnerabilidades que podem ocasionar ruptura no
abastecimento na cadeia de suprimento hospitalar, os respondentes fizeram
vários apontamentos. As respostas obtidas nas entrevistas foram agrupadas de
acordo com o modelo de pesquisa proposto neste trabalho, identificando as
categorias de riscos percebidas.
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5.1.1 Riscos de Abastecimento

Em relação ao risco de abastecimento, tanto os Funcionários como os
Fornecedores identificaram a ausência de matéria-prima no mercado, como o
principal risco, pois ocasiona a falta de mercadoria, principalmente quando se
trata de fornecedor exclusivo, conforme apontado pelos respondentes:

Quando se tem produtos exclusivos e acontece alguma coisa na linha de
industrialização deste produto no fornecedor, consequentemente a
mercadoria vai faltar e não temos como substituir (F1).
Se houver uma falta grande do produto no mercado, pode ocorrer o
desabastecimento (F5).
A falta de produto no mercado acarreta no desabastecimento do hospital,
prejudicando a assistência (F7).
A falta de matéria-prima e a dificuldade de aquisição da mesma quando há
ausência do produto no mercado gera rupturas (Fo2)
Por consequência, quando há a ausência de matéria prima ou de produto no
mercado, os fornecedores que possuem mercadoria em estoque elevam o seu
preço, muitas vezes a valores exorbitantes, aumentando em demasiado o custo
financeiro do hospital, conforme relato:

Quando há falta de produto no mercado, aqueles fornecedores que o
possuem aumentam imediatamente o preço e isto tem um impacto
significativo no orçamento do hospital (F6).
A ausência de estoque no fornecedor no momento da solicitação da mercadoria é
outro risco de abastecimento apontado pelos Funcionários. Nestes casos, o setor
de compras cancela o processo de aquisição da mercadoria e abre um novo de
urgência, com isto outros fornecedores apresentam produtos com preços mais
elevados, aumentando o custo financeiro para a instituição, conforme relatados:

Quando o fornecedor não tem o produto para entrega na data solicitada,
precisamos fazer uma compra de urgência com outro fornecedor (F1; F7).
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Quando o fornecedor não possui estoque suficiente para atender a nossa
demanda é necessário efetuar nova compra com outro fornecedor que
possui o produto mais caro (F6).
Na percepção dos Fornecedores a dificuldade de cumprimento do cronograma
junto aos seus fornecedores de segunda camada é um ponto crítico, pois pode
gerar ruptura na fabricação de produtos e, consequentemente, atrasos no
abastecimento do hospital, conforme declarado:

Temos dificuldade em conseguir com que os fornecedores cumpram o
cronograma de entrega de materiais e insumos (Fo1)
5.1.2 Riscos Ambientais

Em relação aos riscos ambientais, somente um Funcionário apontou como risco a
ocorrência de catástrofes, conforme declaração:

Apesar de não termos sofrido nenhuma ruptura, em casos de catástrofes
como enchentes, manifestações ou conflitos em eventos de porte mundial,
como por exemplo, a Copa do Mundo, tais eventos implicam em
superlotação dos hospitais e pode não haver materiais e medicamentos
suficientes para atender toda a demanda (F6).
Recentemente, com o evento da Copa do Mundo realizado no Brasil, todos os
hospitais de referência passaram por um treinamento, onde foram simuladas
situações de catástrofes e as atuações necessárias para cada caso. Nesta época
o hospital aumentou seus estoques a fim de minimizar ocorrências de ruptura
caso estas viessem a ocorrer.

5.1.3 Riscos de Controle

As greves Portuárias, da Receita Federal e/ou da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), bem como a burocracia no desembaraço aduaneiro, foram
consideradas como um dos principais riscos de controle para a cadeia de
suprimento hospitalar, tanto na visão dos Funcionários quanto dos Fornecedores,
conforme relatos:
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Se houver problemas na importação dos produtos em que estes fiquem
bloqueados na alfandega (F5).
Greves da ANVISA e Polícia Federal (F6; F7; F9)
Há uns dois anos houve uma greve dos funcionários da ANVISA que
atrasou a liberação de muitas mercadorias, prejudicando diversos hospitais
no país inteiro (F6).
As greves na ANVISA, Receita Federal e Portos, geram grandes entraves
no abastecimento (Fo1).
Greves ou paralizações na atuação dos agentes alfandegários,
especialmente dada a frequência quase anual dessas ocorrências no
Brasil, adicionalmente dos funcionários da Receita Federal, da Agência
ANVISA, enfim, de todos partícipes que estão diretamente vinculados nas
necessárias deliberações para as importações dos nossos produtos (Fo4)
Outro ponto destacado pelos Funcionários é a atual situação política e econômica
do país, que tem ocasionado defasagem no orçamento e atraso nos repasses às
instituições públicas:

O que pra nós hoje é mais intenso é a crise financeira, que
necessariamente está relacionada a uma questão política. Porque temos
dois problemas, um é conseguir o orçamento necessário para o andamento
do hospital, o outro é o dinheiro vir e isto está relacionado a questões
políticas, de interesses políticos tanto interno quanto externos. Isso é um
ponto que hoje para nós é o mais sensível (F3)
Atualmente o orçamento do hospital não é suficiente para suprir a demanda
recebida, além disto, tem sido agravado pelos constantes atrasos nos
repasses, reflexo da crise financeira do país (F6).
Por consequência, há atrasos nos pagamentos de fornecedores que por sua vez
não cumprem os prazos de entrega, conforme relatos apresentados:

A inadimplência da instituição junto aos fornecedores tem gerado bloqueio
de vendas e, por consequência, o desabastecimento (F1; F7).
Os atrasos nos repasses têm gerado déficit financeiro na instituição e
consequentemente o atraso nos pagamentos dos fornecedores (F6).
Questões que não estão sob a governabilidade do Hospital nem tão pouco dos
Fornecedores, como a burocracia nos processo de desembaraço aduaneiro de
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portos e aeroportos, além da incidência dos aspectos de ordem legal, normativo e
documental, também foram apontadas como vulnerabilidades, conforme relato:

A burocracia nos portos e alfândegas nos desembaraços de mercadorias
podem gerar rupturas no abastecimento (Fo2).
A incidência dos aspectos de ordem Legal, normativos e de natureza
documental, que são variáveis igualmente relevantes e que podem interferir
impondo vulnerabilidades na cadeia de suprimento da empresa. Seja
impedindo ou estabelecendo restrições, parciais, provisórias ou até
permanentes, que naturalmente interferem no fluxo do perfeito atendimento
logístico aos nossos clientes (Fo4).
5.1.4 Riscos de Demanda

O principal risco de demanda apontado pelos Funcionários é o crescente aumento
de pacientes que procuram o hospital. Por se tratar de um hospital de “porta
aberta” de urgência e emergência, torna-se cada vez mais difícil prever esta
demanda, conforme relatos apresentados:

O fato de ser um hospital de porta aberta há uma flutuação da demanda, o
que dificulta a gestão do estoque (F2).
Não saber o perfil de paciente que vai chegar, apesar de existir um perfil
pré-estabelecido e se trabalhar com média histórica, pode causar uma
ruptura no estoque (F3).
Paciente com perfil diferente do que é atendido habitualmente, utilizando
assim mais produtos que o normal em uma instituição (F7).
Aumento crescente da demanda de pacientes no hospital (F10).
Outro ponto destacado é a previsão de demanda para novos produtos que, na
maioria das vezes, é feita por dedução por não haver histórico de utilização. Estes
eventos

podem

gerar

previsão

subestimada,

ocasionando

a

falta

ou,

superestimada gerando recursos ociosos, conforme relato:

Na maioria das vezes em que há uma nova demanda de produto as
previsões de compra ficam sub ou superestimadas (F7).
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Além disto, observou-se que é crescente a mudança no perfil dos pacientes
atendidos, apresentando casos cada vez mais graves, aumentando os níveis de
consumo de materiais e medicamentos e o custo financeiro da instituição. Esta
percepção foi confirmada pelo relato de um dos respondentes:

Apesar de termos um perfil assistencial pré-estabelecido e uma média
histórica de atendimento, há momentos em que de uma hora pra outra
temos mais pacientes de determinado vai quebrar a média e vai causar
uma ruptura no estoque (F3).
Outro ponto destacado tanto pelos Funcionários quanto pelos Fornecedores é a
necessidade de efetuar compras maiores no final do ano, em razão dos feriados e
recessos de fornecedores. Caso não seja feito um planejamento adequado das
compras, pode gerar o abastecimento conforme relatos apresentados:

No final de ano, efetua-se uma compra maior em função dos recessos. Se
não houver uma programação adequada pode faltar mercadoria (Fo5)
As compras de final de ano são feitas em maior quantidade, devido ao
recesso de natal e ano novo de alguns fornecedores. Caso esta
programação não seja feita de forma adequada pode gerar o
desabastecimento do hospital (F6).
5.1.5 Riscos de Processos

Os riscos de processo foram os que mais se destacaram nos relatos dos
Funcionários.

A deficiência nos controles internos da instituição foi apresentada como o principal
risco percebido. Há muitos processos manuais e sistemas de gestão que não são
integrados, exigindo retrabalho, tornando o trabalho moroso e dificultando os
processos de tomada de decisão, conforme relatos apresentados:

Nossos processos são muitos manuais, em termos de sistema a gente
perde muita coisa tendo que preencher muita planilha, e acaba que está
implícito o erro humano (F4).
Não ter sistema de compras alinhado ao sistema de gestão de estoque.
Não tendo as informações alinhadas num mesmo software implica em
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duplicidade de digitação, duplicidade de controle, controles paralelos,
controles manuais e esta falta de integração diminui muito a consistência
da informação desses dados que são gerados (F5).
Os sistemas de compras, estoque e financeiro não são integrados, gerando
muitos controles manuais, retrabalhos e tomando demasiado tempo na
geração de relatórios (F7).
Além disto, existe outro problema, o erro humano, que pode ocasionar ruptura por
erro nos processamentos de entrada e saída de material, conforme relatos
apresentados:

O processo de controle interno de estoque possui muitos erros (F1).
Controle de estoque é feito por pessoas, entradas e saídas, pedidos e, se
as pessoas não fizerem a coisa do jeito que tem que ser, o erro vai
acontecer, pois não temos governabilidade sobre isto (...) O mau uso dos
produtos também geram grandes rupturas no abastecimento, pois aumenta
o consumo (F3).
A falta de acompanhamento mais rigoroso na movimentação dos produtos
gera incertezas no processo. Não ter certeza do que era transferido de um
estoque para outro, se as quantidades que saiam que eram transferidas
eram checadas, se a baixa era efetuada, isso implica no rompimento (F5).
Os erros de baixa e movimentação de estoque no sistema por parte dos
funcionários geram divergência nos quantitativos do estoque (F6).
Existem materiais que tem estoque mínimo baixo, porque é de baixo
consumo. Então como ele é pouco usado, as vezes o técnico da farmácia,
o farmacêutico ou o médico, não veem que o material foi usado e precisa
ser reposto [...] e aí não é feito nova compra (F8; F9).
Há problemas nos processos de devolução de itens que não são utilizados
pelas equipes assistenciais (F10).
Outro ponto destacado pelos Funcionários é a dificuldade de comunicação dentro
da instituição seja por desconhecimento ou até mesmo por desinteresse das
equipes nos processos de trabalho, conforme relatos apresentados:

Desconhecimento do processo pelas pessoas que estão inseridas nele [...]
as pessoas não conhecem e não fazem questão de conhecer (F4; F9)
Resistência da equipe em executar os procedimentos que já estão escritos
e determinados na instituição (F5).
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O setor de suprimento muitas vezes não é comunicado quando há
alteração, por parte do corpo clínico, nos protocolos de novas condutas
para a utilização de determinados produtos (F7).
Os médicos não tem acesso a determinada informação e nem tão pouco
tem interesse de conhecer todos os materiais disponíveis para o exercício
dos seus procedimentos (F8).
Há muita rotatividade de pessoal isso aumenta o desconhecimento dos
processos de trabalho (F9).
Muitas vezes o residente solicita determinado material para uma cirurgia e
no momento de realizar o procedimento o médico (preceptor) quer outro
material, gerando atrasos e até o cancelamento do procedimento (F10).
Devido ao pouco espaço físico para acondicionamento dos itens de estoque, são
realizadas compras parceladas. Assim, os pedidos de materiais de grande volume
como luvas, fraldas e soro são realizados semanalmente aos fornecedores, o que
pode causar ruptura, pois muitas vezes o fornecedor não possui estoque no
momento em lhe é solicitado, conforme relato:

Em razão do pouco espaço físico para acondicionamento dos estoques,
muitas entregas tem que ser parceladas, principalmente as de grande
volume. Com isso, corre o risco de você combinar com o fornecedor de te
entregar posteriormente e, quando você solicita o produto ele não tem (F4).
Ainda em se tratando dos estoques, a existência de muitos estoques, dificulta a
gestão. Os almoxarifados distribuem os estoques para as farmácias satélites, que
são consideradas como subestoques existentes em cada andar do hospital.
Quanto mais pulverizado os estoques mais difícil é o seu controle, conforme relato
apresentado:

A questão de vários subestoques também está relacionada com a gestão,
faz com que a gente fique vulnerável porque o controle é mais difícil, a
possibilidade de erro fica maior, porque na hora que você distribui você
pulveriza e aí você tem que ficar “catando” o que tem nos estoques (F4).
Também foram apontadas algumas deficiências nos processos de compra da
instituição conforme relatos:
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a) previsão de compra:

Por comprar o mesmo período para a curva A B e C, com relação à
medicamento isto é criterioso, qualquer oscilação que der na curva C a
gente acaba quebrando o estoque, fica mais difícil de acompanhar (F4).
Período de compra inadequado, se comprássemos tudo automático o
comprador compraria o que era necessário naquele momento (F5).
b) a aprovação dos pedidos de compra, que é realizada antes de serem
executados os orçamentos:

O pedido de compra é aprovado com a previsão e não com o orçado (F5).
c) ausência de configurações importantes como o cadastro do item:

Sistema de compras não ter cadastro de item (referência do item que está
adquirindo), é controlado somente pelo texto. Você não ter um cadastro de
referência do produto dentro do sistema é muito complicado (F5).
Além dos processos de compras, também foram apontadas deficiências no
sistema de gestão de estoques e na gestão financeira, conforme relatos
apresentados:

Não tenho reposição automática de estoque, tenho que entrar no sistema e
pedir. Isso deveria ser automático pelo sistema (F5).
Os controles financeiros não são integrados aos sistemas de gestão, são
realizados manualmente em planilhas de Excel (F6).
Para os Fornecedores, os riscos de processo apresentados são os decorrentes
dos erros na emissão de pedidos de compras, conforme relatos:

Quando os pedidos de compra são feitos de forma errada, geram sérios
problemas, pois as vezes não há tempo para efetuar novo processo (F5)
Pedidos acima da média de vendas também geram grandes transtornos,
pois empatam capital da empresa (F5)
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5.2 Estratégias de Resiliência Utilizadas

Diante dos riscos de ruptura apresentados, os respondentes apontaram os
mecanismos de controle, ou seja, as estratégias de resiliência utilizadas
atualmente para minimizar os riscos.

5.2.1 Estratégias de Abastecimento

Para as situações de ausência de matéria-prima no mercado e/ou ausência de
estoque no fornecedor, o hospital busca empréstimos com outras instituições e
com Fornecedores. Esta parceria é feita pela maioria dos hospitais, uma vez que
é recorrente a necessidade de materiais de urgência, em função das alterações
de demanda dos hospitais, conforme declaração:

O setor de compras dentro daquilo que lhe é próprio e dentro de um certo
limite, busca negociação com outros hospitais e as vezes, com o próprio
fornecedor, pois dentro desta relação de parceria o próprio fornecedor
corre atrás do empréstimo para o hospital (F1).
Para minimizar a ocorrência de desabastecimento, o hospital mantém estoque de
segurança que varia entre 10 e 20 dias, além disto, realiza compras mensais,
baseadas na média de consumo dos últimos 3 meses, de acordo com relatos:

Controle do estoque com o aspecto do estoque mínimo e estoque de
segurança, que vai nos dar um certo fôlego para alguma eventualidade em
médio grau, para atender o paciente (F1).
O fato de trabalhar com o estoque de segurança nos permite segurar
qualquer oscilação que tiver no consumo (F4).
Trabalhamos com estoque de segurança e utilizamos um painel de controle
para auxiliar no consumo dos produtos com o Ponto de Pedido e informar o
desabastecimento antes que aconteça (F7).
É importante destacar que, com a atual situação financeira, foi necessário reduzir
os estoques de segurança para diminuir o custo financeiro e, com isso
redobraram-se

as

atenções

nos

controles

de

estoque

para

evitar

desabastecimento.
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Outra forma de minimizar as rupturas são as reuniões realizadas entre as equipes
assistenciais (médicos, enfermeiros e demais profissionais) onde são discutidos
tratamentos

paliativos, racionalizando ou substituindo os materiais e/ou

medicamentos em falta por similares, conforme afirmação:

Parceria com a assistência e com a Comissão de Controle de Infeção
Hospitalar (CCIH) no sentido de melhorar a racionalização do uso dos
medicamentos e materiais, conseguindo assim um tempo maior de estoque
(F3).
Discussão das equipes assistenciais de tratamentos paliativos em caso de
falta de material ou medicamento no hospital (F9; F10).
O relacionamento com o fornecedor é outro ponto destacado. Toda a equipe do
hospital procura manter um bom relacionamento com os fornecedores, tornandoos parceiros no cuidado ao paciente, conforme relatos:

O setor de compras depende muito da relação profissional existente entre o
profissional e o fornecedor. A relação comercial é imprescindível, porque
ela é sadia (F1).
Manter um bom relacionamento com os fornecedores é muito importante,
pois ele se torna um parceiro na assistência ao paciente (F6).
Desta forma, em situações de desabastecimento, tem-se no fornecedor um aliado
no sentido de efetuar rápida entrega do material, por meio de compras de
urgência, ou, não havendo material disponível, o próprio fornecedor se encarrega
de conseguir empréstimo.

Para os Fornecedores, com intuito de minimizar a ocorrência de ruptura no
abastecimento de seus clientes, são mantidos estoques estratégicos e
regulatórios, conforme relatado:

Mantemos estoques de segurança de 120 dias (Fo1; Fo4).
Mantemos estoques regulatórios na empresa para clientes que possuem
contratos de fornecimento (Fo3; Fo4).
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Sistema de controle de estoque informatizado e procuramos junto aos
nossos clientes que eles nos enviem forecast de pelo menos 3 meses.
Baseado nestas previsões podermos fazer pedidos de compra/importação
com antecedência de pelo menos 3 meses (Fo3; Fo4)
Para os problemas de atrasos das transportadoras, principalmente em caso de
compras de urgência, envia parte dos produtos via correio, ou por meio de
motoboys ou carros menores, conforme relato:

Trabalhamos com entregas em carros menores ou motos para facilitar as
entregas urgentes (Fo5).
No caso de ausência de estoque, buscam empréstimos com outros clientes ou
distribuidores, atendendo assim as necessidades emergenciais do hospital,
conforme afirmação:

As vezes solicitamos empréstimos aos nossos fornecedores ou de nossos
próprios clientes para atender a demanda do hospital até a regularização
do estoque (Fo1)
Se necessário, solicitamos empréstimos de outros clientes (Fo5).
Outro fator importante é a escolha de empresas de transporte (transportadoras)
que atendam as demandas de forma precisa e pontual, garantindo assim as
entregas aos clientes nos prazos acordados, conforme relatos apresentados
(Fo3):

Encontrarmos empresas de transporte devidamente legalizadas junto a
ANVISA e Vigilância Sanitária (VISA) local que atendem as diferentes
partes do estado e país, que por conta de longas distâncias e diferenças
geográficas dificultam a entrega;
Adequada escolha das empresas prestadoras de serviços, no caso,
transportadoras, que cumprem um imperativo papel, sendo que
diariamente irão operacionalizar os nossos fretes, sejam rodoviários ou
aéreos.
Para minimizar ainda mais estas ocorrências, alguns fornecedores mantêm
estoque em suas distribuidoras, minimizando assim as possibilidades de
desabastecimento.
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5.2.2 Estratégias Ambientais

Para minimizar os efeitos de uma possível catástrofe nos campeonatos mundiais,
como a Copa do Mundo, Copa das Confederações e Jogos Olímpicos, o Governo
juntamente com os Hospitais Públicos de referência de Belo Horizonte elaborou
um Plano de Catástrofe, onde foram realizados simulações de ocorrência de
catástrofes.

Desta forma, todos os hospitais de referência estão preparados para agir em
quaisquer situações de catástrofe.

5.2.3 Estratégias de Controle

Em função da atual crise econômica e financeira do país, a instituição tem
buscado junto aos órgãos públicos parcerias para minimizar as ocorrências de
abastecimento, por meio de doações de materiais e medicamentos de outras
instituições públicas, conforme relato:
Em situações onde não conseguimos adquirir os produtos, seja através de
compra, ou de empréstimos, a Diretoria do hospital recorre aos órgãos
públicos como a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, que nos
ajudam com os materiais que têm disponíveis (F6).
Os fornecedores que trabalham com material importado mantêm estoque de
segurança equivalente há quatro meses para garantir o abastecimento dos
clientes em casos de greves ou atrasos nos despachos aduaneiros, conforme
apontado:

Por trabalharmos com material importado, mantemos estoque de cento e
vinte dias, para garantir o abastecimento de nossos clientes caso ocorra
alguma situação de greve ou atraso no despacho aduaneiro (Fo1; Fo3).
5.2.4 Estratégias de Demanda

Para minimizar os riscos de ruptura nos estoques, segundo declaração dos
Funcionários, são elaborados relatórios minuciosos para acompanhamento diário
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dos estoques, permitindo identificar os itens de maior consumo, variação de
demanda e necessidade de reposição, conforme relatos:

Relatórios de acompanhamento do estoque e de consumo que dão suporte
para previsão da demanda (F2).
Tratamento diferenciado para os itens críticos, efetuando avaliação do que
pode ser substituído ou não (F3).
Desenvolvimento de
semanalmente (F4).

ferramentas

para

acompanhar

o

estoque

Criação de relatórios no sistema MV de controle de estoque que dá a
posição do estoque nos últimos 30 dias, o estoque atual, a
previsão/durabilidade do estoque (F5).
Em detrimento da atual situação financeira do hospital, são realizadas
semanalmente reuniões com a equipe de suprimento, financeiro e assessoria
administrativa com o objetivo de identificar os itens críticos em estoque e seus
respectivos fornecedores, priorizando assim as compras dos itens críticos e o
pagamento sem atrasos para estes fornecedores para evitar a falta destes itens,
conforme relatos dos respondentes:

Hoje temos a reunião de suprimento semanalmente com conversa como
todos os profissionais que ficam responsáveis por suprir o hospital.
Atualmente participam o financeiro, a gerência de suprimento,
almoxarifado, farmácia e o compras, todos os que fazem parte desta
cadeia de suprimento do hospital (F2).
Reuniões periódicas da equipe de suprimento para melhorar as relações e
tentar identificar os fatores complicadores (F5).
Para os Fornecedores, os mecanismos de controle apresentados foram o forecast
com o cliente, ou seja, o cliente envia uma previsão de compra por um
determinado período e com isso o fornecedor faz seu planejamento de venda
mantendo estoque suficiente para atender à demanda do cliente, conforme
declaração:
Enviamos para a empresa o forecast de modo a podermos nos programar
e manter estoque regulador (Fo1; Fo3).
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Para atender os contratos de fornecimento, são mantidos estoques regulatórios,
baseados nos valores acordados em contrato:

Os dados de consumo são previamente definidos e formalizados através
do Contrato Anual, que define os quantitativos de produtos que anualmente
serão fornecidos ao hospital, considerando-se ainda um possível
aditamento ao final do Contrato (Fo4).
A utilização de sistemas integrados com todos os elos da cadeia de suprimento,
que emitem alertas de reposição de estoque no momento em que o cliente atinge
o ponto de pedido, também foi apresentada como mecanismo de controle pelos
fornecedores, conforme relatos:

Um sistema próprio/conjunto, onde possa administrar cada produto dentro
da cadeia de suprimento. Tal sistema transmite um alerta, sinalizando
quando o produto estiver entrando em estoque de segurança, estoque
crítico, substitutos dos produtos de referência (linhas A, B, C), dentre outros
alertas a ser determinado dentro da cadeia (Fo2)
Sistema integrado da gestão e controle dos dados e informações sobre o
cliente é a principal ferramenta de uso operacional pela empresa, no intuito
da eliminação das possibilidades de riscos e agravos nos abastecimentos
previstos ao hospital (Fo4)
5.2.5 Estratégias de Processos

Um dos pontos de destaque utilizados como estratégia de processos é o
envolvimento do setor de compras em todos os processos da cadeia de
suprimento, conforme relato:

Envolvimento do setor de compras no processo do abastecimento como
um todo, não só na parte de compras em si. O setor de compras se
envolve no sentido de ter conhecimento do que entregou, do que não
entregou, do que precisa e do que é ‘não padrão’. O setor de compras não
é mero comprador ele se envolve nos processos (F3).
Em relação aos subestoques, há um supervisor farmacêutico em cada farmácia
satélite para acompanhar os processos e minimizar os riscos, conforme relato:
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Foi colocado um supervisor farmacêutico em cada farmácia que ajuda a
detectar os casos específicos que acontecem e a controlar um pouco mais
os estoques (F4).
Outro mecanismo importante de controle são as Comissões: CAM (Comissão de
Análise de Materiais) e a CFT (Comissão de Farmácia e Terapêutica) que
avaliam, aprovam e padronizam todos os materiais e medicamentos que são
utilizados no hospital. Portanto, cada vez que é solicitada uma compra de
materiais ou medicamentos não padronizados ou de urgência, devem ser
analisados por estas Comissões, para que avaliem a real necessidade de compra
destes produtos.

Com o intuito de minimizar os erros dos processos e dos fluxos nas rotinas das
empresas, os Fornecedores apontaram o investimento em contratação de mãode-obra especializada e na constante qualificação dos seus colaboradores,
conforme afirma um dos respondentes:

Adequada seleção e eficiência na contratação dos colaboradores da
empresa. Assim, com a disponibilidade de treinamentos e capacitação de
forma frequente e permanente, objetivamos minimizar ou propriamente
eliminar as causas e incidências de erros nos processos e fluxos nas
rotinas da empresa (Fo5).
5.3 Implicações da Ocorrência de Ruptura

Toda ruptura promove implicações na cadeia de suprimento e, segundo os
Funcionários, a principal implicação à ocorrência de ruptura na cadeia de
suprimento hospitalar é a vida do paciente, conforme relatos:

Na ocorrência de uma ruptura quem vai ser mais afetado é o paciente (F1).
A implicação maior na ocorrência de ruptura é na assistência ao paciente
(F2; F4; F6).
Implica na segurança do paciente, a falta de qualquer material pode colocar
em risco a vida do paciente ou então causar uma lesão permanente (F5).
A principal implicação é o comprometimento da assistência ao paciente
como um todo. Seja ele ficar sem a medicação, seja atrasar a chegada de
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um medicamento e ficar com o quadro piorado, o que gera um gasto maior
para a instituição (F3).
Aliado a isto, está a qualidade da assistência, pois as rupturas por falta de
material ou medicamentos causam o prolongamento das internações, o aumento
das infecções hospitalares, a redução dos leitos disponíveis e o cancelamento de
cirurgias, prejudicando a população assistida, conforme relato:

A ausência de material ou medicamento prejudica a assistência ao
paciente, pois, acarreta no aumento de infeção hospitalar, no cancelamento
de cirurgias urgentes ou programadas, no fechamento de setores porque
não vai ter condições de atender toda a demanda com o material que
possuímos (F5; F9).
Prolongamento da internação e risco de complicação do quadro do
paciente por não ter o produto adequando que reduziria o tempo de
permanência na instituição (F7; F10).
Primeiro o risco para o paciente, em segundo o risco profissional que é
inerente ao paciente e todas as implicações disto, o risco de morte, de
sequelas, de perda de membros, etc (F8).
Além disto, as rupturas no abastecimento podem acarretar na substituição de
materiais por similares que, consequentemente, podem aumentar o custo
financeiro para a instituição, pois na maioria das vezes o produto similar é mais
caro do que o utilizado no hospital, conforme evidenciado no relato:

Gastos que podem aumentar, com a substituição de produtos mais caros
na maioria das vezes ou, a urgência que gera compras mais caras em
função da compra de fornecedores que são mais próximos (F3).
Custo elevado do procedimento, pois, às vezes podemos substituir o
produto por um mais caro que o convencional (F7).
Outro ponto destacado é a crise na saúde pública que tem aumentado a demanda
de pacientes nas instituições hospitalares, oriundo da falta de atendimento básico
nas unidades de saúde. Os pacientes apresentam doenças cada vez mais graves
o que ocasiona o aumento do consumo de materiais e medicamentos, exigindo da
instituição o investimento de recursos não previstos.

85

Além disto, o atraso no pagamento de fornecedores vem gerando descrédito nas
relações interorganizacionais e, consequentemente o desabastecimento por
partes destes fornecedores.

O atraso no pagamento dos fornecedores, em função dos atrasos nos
repasses dos recursos ao hospital, tem gerado descrédito e
desabastecimento (F6).
Todavia,

todas

estas

situações

provocam

desgastes,

desmotivação

e

instabilidades nas equipes de trabalho, aumentando a probabilidade de ruptura,
conforme declarações:

Gera uma instabilidade na equipe assistencial, uma insegurança, se isto for
frequente eles vão ficar inseguros [...] e muitas vezes podem criar
alternativas que não são as melhores por conta de uma falta de
abastecimento (F3).
Sensação ruim para a equipe tanto médica quanto de enfermagem, e do
pessoal do administrativo, pois todo mundo trabalha focado no paciente.
Aquela sensação de que você poderia fazer melhor, dá uma sensação ruim
de trabalhar num lugar que está faltando insumos, que está te impedindo
de dar um tratamento adequado para seu paciente, então isso
desestabiliza os profissionais e equipes (F8).
Na visão dos fornecedores, a maior implicação da ocorrência de ruptura está
relacionada à falta de estoque para atender a demanda do hospital, ocasionando
assim o desabastecimento e prejudicando a assistência, conforme afirma relato:

Atrasos de fornecimento, infringir as normas e políticas impostas pelos
clientes, falta de produto, dentre outros que possam atrapalhar em uma
relação comercial (Fo5).
O prejuízo à assistência ao paciente também foi citado como implicação,
conforme declarado:

A maior implicação está ligada ao paciente, à falta de atendimento (Fo1).

Outro ponto destacado é a dificuldade de envio do forecast pelo cliente, que é o
envio da programação de compra para o fornecedor. Com esta informação o
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fornecedor consegue programar suas vendas e atender a demanda do cliente.
Porém, a ausência deste forecast dificulta a programação de um estoque
regulador por parte do fornecedor, conforme apontado:

A principal dificuldade encontrada atualmente é a recusa da maioria dos
clientes em enviar para a empresa um forecast, para podermos nos
programar e manter estoque regulador (Fo3).
5.4 Estratégias de Resiliência Propostas

Questionados sobre as possíveis alternativas para a redução ou mitigação dos
riscos de ruptura na cadeia de suprimento do hospital, os Funcionários apontaram
como uma estratégia de resiliência a melhoria na comunicação dentro da
instituição, conforme relatos:

Maior divulgação dos processos e dos fluxos de trabalho como um todo
para chegar à ponta da cadeia (F4; F9)
Aumentar a divulgação das Comissões CAM e CAF (F8).
Trabalho de divulgação maior entre as equipes assistenciais, da qualidade
e variedade dos materiais usados (F8).
A falta de comunicação gera ruptura, tá dentro do erro humano, mas a
comunicação tem que ser clara, transparente, objetiva, sem gerar pânico
nas pessoas, sentar e falar claramente os problemas que estão
acontecendo. Gerar nas pessoas um compromisso com a instituição (F3).
Também foi apontado como importante para mitigar os riscos de abastecimento a
integração dos sistemas de gestão de forma a melhorar as informações e garantir
mais eficiência e eficácia nos processos de gestão, melhorando o planejamento e
a previsibilidade da demanda, conforme relatos apresentados:

É necessário o aguçamento dos controles para obtermos uma melhor
previsibilidade, e elaborarmos um planejamento melhor (F1).
Melhorar o sistema de gerenciamento de estoque e de compras (F4)
Software de gestão que consiga integrar gestão de estoques com os
processos de compras, um portal com melhor penetração para melhorar a
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oferta e reduzir os preços, com mais fornecedores participando dos
processos. A gestão vai melhorar pois a gestão será integrada (F5).
Melhorar todos os processos que a gente tem controle sobre eles, para
minimizar o desabastecimento (F8).
Para isto, torna-se importante a necessidade de efetuar treinamentos com todas
as equipes envolvidas na cadeia de suprimento, conforme declaração:

É importante realizar treinamentos e atualizações constantes dos
funcionários para diminuir a ocorrência de erros nos processos de trabalho
(F6, F10).
Manter o bom relacionamento interorganizacional foi outro ponto destacado, tanto
com outras instituições hospitalares quanto com fornecedores, pois ajudam com
empréstimos de materiais ou medicamentos, no momento de ruptura, conforme
relatos apresentados:

Manter o bom relacionamento não só com outras instituições de saúde,
mas também com nossos fornecedores, que tem sido grandes parceiros
neste momento de crise (F1).
Bom relacionamento entre as instituições de saúde, referente a troca e
empréstimos de materiais e medicamentos (F2).
Atualmente, com a situação financeira vivenciada pelo hospital, foi aventada a
necessidade de redução de leitos do hospital, tendo em vista a dificuldade em
manter os estoques e, consequentemente, a qualidade do atendimento. Diante
disto, foi apresentada a necessidade de negociação por parte da Diretoria do
Hospital com as instituições governamentais, apresentando os efeitos negativos
desta ação na assistência à população e, ainda, pleitear novos investimentos para
a melhoria da infraestrutura do hospital, conforme declarado:

Estreitar a relação da diretoria com poderes públicos estadual e federal
visando o entendimento desta necessidade de ajuda (F5).
Maior envolvimento da Diretoria com os poderes públicos na busca por
mais recursos para a instituição (F6).
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Outra alternativa apresentada é a busca de novos fornecedores. A gama de
fornecedores do hospital, comparado ao número de fornecedores existentes no
Brasil é ínfima, sendo necessária a busca de novos fornecedores com o intuito de
aumentar a oferta de produtos e o poder de negociação, conforme relato:

Angariar mais fornecedores para aumentar a oferta de produtos (F6)

Também foi proposto negociar mais contratos, principalmente nos itens de grande
volume, pois além de reduzir o volume de processos de compras, garante o
abastecimento dentro dos prazos acordados, conforme relato:

Negociar mais contratos, principalmente para os itens de grande volume,
como luvas, soro, fraldas, pois diminui os processos de compra e garantem
a entrega efetiva dos produtos (F6).
E ainda, elaborar Diretrizes Organizacionais e uma Política Institucional de
Suprimento para melhor orientar as equipes nos processos de trabalho,
elaborando planos de contingências para o gerenciamento das rupturas, conforme
apontado:

Falta de fato ter uma política institucional de suprimento, que a Diretoria
banque isto até a ponta (F4).
Para os Fornecedores, as estratégias de resiliência que podem ser ampliadas
para reduzir os riscos de ruptura na cadeia de suprimento hospitalar são:
 Busca de novos fornecedores com produtos similares, que possam atender
pontualmente as

situações de urgência, até

a

regularização

do

abastecimento (Fo1; Fo5);
 Remanejamento de estoque em poder de terceiros, buscando em outros
clientes produtos disponíveis em estoque, efetuando posteriormente sua
reposição (Fo1; Fo3; Fo5);
 Manter sempre o bom relacionamento com o cliente (Fo1; ...; F5);
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 Busca de outros modais de transporte como ferroviário e aéreo, aliado à
uma logística integrada entre os elos da cadeia, com o intuito de não
atrasar as entregas (Fo1; Fo2);
 Instalação unidade fabril no Brasil (Fo4).

5.5 Síntese dos Resultados

Mediante os resultados encontrados na pesquisa, elaborou-se uma síntese dos
eventos evidenciados, apresentados no Quadro 4.
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Categoria de
Risco

Abastecimento

Ambientais

Controle

Demanda

Processo

Riscos Percebidos

Estratégias de Resiliência

Implicações

Ausência de matéria-prima
Ausência de produto no
mercado
Fornecedor exclusivo
Ausência de estoque no
fornecedor
Falha cumprimento cronograma
pelo fornecedor

Empréstimos Instituições Hospitalares
e Fornecedores
Estoque de Segurança Elevado
Uso de Produtos Similares
Bom relacionamento com fornecedor
Empresas de transporte responsáveis
Estoques Estratégicos
Agilidade entregas de urgência

Vida do Paciente

Catástrofes
Greves
Política Econômica do país
Variação Cambial
Burocracia Desembaraço
Aduaneiro

Plano de Catástrofe
Bom relacionamento com órgãos
públicos
Estoque segurança elevado
Pagamento antecipado aos
fornecedores

Instabilidade nas Equipes

Aumento de demanda de
pacientes
Erro previsão de demanda
Aumento compras final de ano

Acompanhamento minucioso estoques
Reuniões Periódicas Equipe
Suprimentos
Forecast
Sistemas Integrados com elos cadeia
de suprimentos
Deficiência Controles Internos
Setor de Compras envolvido em todo o
Sistemas de Gestão não
processo
integrados
Supervisores nas Farmácias Satélites
Comunicação ineficiente
Comissões de Avaliação de Materiais e
Excesso estoques
Medicamentos
Deficiência Processos Compras Estoques Regulatórios
Serviços de transporte
Mão-de-obra qualificada
legalizados e responsáveis

Quadro 4 – Síntese dos resultados obtidos na pesquisa
Fonte: Elaborado pela Autora

Desabastecimento do
Hospital
Descrédito com Fornecedor

Alternativas
Melhorar a comunicação em
toda a cadeia de suprimento
Treinamentos
Integração dos Sistemas de
Gestão

Aumento Custo Financeiro

Aumento do Consumo

Bom relacionamento
Fornecedor / Cliente
Aumentar Gama
Fornecedores
Buscar mais recursos para a
instituição
Efetuar mais contratos de
fornecimento
Buscar outros modais de
transportes

Perpetrando uma análise comparativa entre as principais percepções entre
funcionários e fornecedores da cadeia de suprimento do hospital, identificou-se
que a ausência de matéria-prima é o principal risco de abastecimento percebido
por ambos e que a estratégia de resiliência utilizada é a busca de empréstimo em
outras instituições ou fornecedores.

Em relação ao risco de controle, ambos abordaram os riscos de ruptura
relacionados às greves em portos, aeroportos e agentes reguladores. Diante
disto, ambos mantêm estoques elevados e/ou estratégicos para evitar o
desabastecimento.

Nos riscos de demanda evidencia-se a preocupação do aumento crescente de
pacientes que procuram o hospital, demandando da equipe uma rápida resposta a
este aumento de consumo. Nestes casos, são efetuadas compras de urgência e a
discussão de tratamentos paliativos até a regularização dos estoques.

Por fim, apresentando mais eventos de vulnerabilidades à cadeia de suprimento
do hospital percebida pelos funcionários, estão os riscos de processos, em razão
das deficiências nos controles internos e na ausência de integração dos sistemas
de gestão. Como alternativa de minimizar as rupturas, foram elaborados vários
relatórios de controle, porém estes demandam demasiado tempo e retrabalho da
equipe de suprimento.

5.6 Análise Comparativa

Nesta seção, foram realizadas comparações entre os resultados desta pesquisa e
os obtidos por Rodrigues Jr. (2013) em sua pesquisa sobre Riscos de Ruptura na
Indústria de Sucos Prontos e, entre o presente estudo e a pesquisa de Galindo e
Oliveira (2013) sobre Ruptura na Distribuição de Medicamentos - Análise de
Fatores Causadores.
Por se tratar de empresas de ramos diferentes, as análises foram realizadas
separadamente.

5.6.1 Estudo comparativo com rupturas na indústria de sucos prontos

Com base nos resultados gerais das pesquisas apresentados na visão dos
Funcionários, a pesquisa de Rodrigues Jr (2013), na indústria de sucos
apresentou como principal risco percebido o “risco de abastecimento”, apontando
a falta de matéria-prima e a dependência de fornecedor exclusivo como os fatores
mais preocupantes. Os resultados do hospital apesar de também apresentarem
os mesmos riscos de abastecimento, apontaram os “riscos de processo” com
mais recorrência, tendo em vista as muitas deficiências apontadas nos processos
internos e nos fluxos de trabalho.

Em relação ao menor risco percebido na indústria de suco estão os “riscos de
controle”, relacionados aos desastres naturais, política econômica, greves,
vandalismo, terrorismo e invasão de terras. Na percepção dos funcionários do
hospital os “riscos ambientais” foram os que tiveram menos destaque, sendo
apontado somente situações de catástrofes que podem gerar grande aumento na
demanda do hospital.

Na visão dos Fornecedores, os maiores riscos percebidos na indústria de suco
estão relacionados aos “riscos de demanda”, ou seja, a perda de mercado em
razão da perda de contratos de venda. Na percepção dos Fornecedores do
hospital os “riscos de controle” foram os mais citados e estão relacionados às
greves portuárias e alfandegárias e da ANVISA que atrasam a liberação de
mercadorias.

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos nas duas pesquisas e suas
similaridades e diferenças.

5.6.1.1 Riscos de Abastecimento

Avaliando os riscos de abastecimento percebido nas pesquisas, observou-se que
a falta de matéria-prima e a dependência de fornecedor exclusivo foram
apontados nas duas pesquisas como risco de abastecimento pelos Funcionários.
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Na visão da indústria de suco este risco acarreta na parada de produção e falta
de produto no mercado, na visão hospitalar, esta falta vai além, prejudica a
assistência ao paciente, podendo levá-lo a graves sequelas e até à morte. Para
os fornecedores, a ausência de matéria-prima é o ponto em comum, pois acarreta
na falta da mercadoria e consequentemente, no desabastecimento de seus
clientes.

O quadro 5 apresenta os riscos de Abastecimento percebidos nas pesquisas:

Funcionários






Hospital
Ausência matéria-prima
Ausência Produtos no
Mercado
Fornecedor exclusivo
Ausência estoque no
fornecedor

Fornecedores  Ausência de matéria-prima
 Atraso na entrega da
mercadoria pelo Fornecedor










Indústria de Sucos
Ausência de Matéria Prima para
processo
Falta de Energia elétrica
Combustíveis (óleo combustível,
gás natural, etc.)
Produtos químicos (em geral)
Dependência de fornecedor
exclusivo
Ausência de matéria-prima
Dependência de fornecedor
exclusivo
Serviços de armazenagem

Quadro 5 – Riscos de Abastecimento

5.6.1.2 Riscos Ambientais

Em relação aos riscos ambientais não houve nenhuma correspondência aos
riscos percebidos, conforme demonstrado no Quadro 6.

Enquanto a indústria de suco apontou a preocupação com a contaminação ou
falta de água, com o comportamento das safras, com as licenças ambientais,
certificações e incêndios, todos relacionados à queda ou paralização da
produção, o hospital se ateve somente às catástrofes, que provocam superlotação
nos hospitais.
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Funcionários

Hospital
 Catástrofes










Indústria de Sucos
Não obtenção ou renovação de
licenças ambientais para
operações industriais.
Dificuldades na obtenção ou
manutenção de certificações
atualmente valorizadas pelos
mercados consumidores (por ex.
HACCP, ISO, etc.)
Desastres ambientais
(inundações, bloqueios de
acessos, chuvas intensas, etc.)
Incêndios
Falta de abastecimento de água
para processo.

Quadro 6 – Riscos Ambientais

5.6.1.3 Riscos de Controle

Os riscos de controle percebidos pelos Funcionários que se assemelham nas
duas pesquisas são a Crise Econômica do País que afetam as organizações seja
em relação à inflação, que aumenta os preços da matéria-prima e dos produtos,
seja na redução e/ou atrasos de recursos para as instituições públicas.

Na percepção dos Fornecedores não houve nenhuma semelhança em suas
respostas. Os fornecedores do hospital estão mais voltados para as questões que
podem ocasionar o desabastecimento de seus clientes como as greves,
desembaraços aduaneiros e, o aumento de preços em razão das variações
cambiais. Já os fornecedores da indústria de suco focam suas preocupações em
situações que prejudiquem a sua produção como instabilidade política, invasão de
terras, mudanças na regulamentação, dentre outros apresentados no quadro 7.
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Hospital
Funcionários

 Greves
 Política Econômica do país
 Orçamento Defasado












Fornecedores  Greves

 Variação Cambial
 Burocracia
Desembaraço
Aduaneiro








Indústria de Sucos
Ataques e vandalismo contra
instalações
Invasões
de
terras
em
propriedades de cultivo ou de
uso industrial.
Falta
de
aceitação
e
legitimidade das operações
industriais pela sociedade/
comunidade local
Terrorismo e/ou instabilidade
política
nos
países
dos
principais
clientes
e
fornecedores internacionais
Mudanças na regulamentação
do
setor
referentes
às
operações industriais.
Crise política e/ou econômica
no Brasil.
Informalidade no setor
Terrorismo e/ou instabilidade
política
nos
países
dos
principais
clientes
e
fornecedores internacionais
Invasões
de
terras
em
propriedades de cultivo ou de
uso industrial.
Falta
de
aceitação
e
legitimidade das operações
industriais pela sociedade/
comunidade local
Mudanças na regulamentação
do
setor
referentes
às
operações industriais.
Ataques e vandalismo contra
instalações

Quadro 7 – Riscos de Controle

5.6.1.4 Riscos de Demanda

O risco de demanda apresentado nas duas pesquisas pelos Funcionários foi
“aumento não previsto da demanda”. No setor industrial a preocupação está tanto
na não capacidade de atender a demanda quanto na queda desta demanda em
razão de perdas de contrato ou aumentos de preços. No setor hospitalar a
96

preocupação é com o aumento da demanda, pois esta acarreta em rupturas e
consequente prejuízo à assistência ao paciente. Já os riscos apresentados pelos
fornecedores

não

apresentaram

semelhanças

em

suas percepções,

os

fornecedores da indústria de suco estão focados na manutenção dos contratos de
venda, enquanto os fornecedores do hospital se preocupam com as corretas
previsões nas compras de final de ano para não ocasionar em ruptura no
abastecimento.

O Quadro 8 apresenta os riscos de demanda percebidos nas pesquisas.

Funcionários

Hospital
 Aumento de demanda
pacientes
 Erro previsão demanda para
compra
 Aumento Compras no final do
ano







Fornecedores  Aumento Compras no final do
ano



Indústria de Sucos
Aumento não previsto da
demanda
Queda gradativa da demanda
mundial pelos produtos.
Perda de mercado por entrada
de produtos substitutos.
Queda acentuada nos preços
internacionais das
commodities
Perda de contratos de vendas
para os concorrentes
Perda de contrato de vendas
para concorrentes

Quadro 8 – Riscos de Demanda Percebidos

5.6.1.5 Riscos de Processo

Nos riscos de processo, pode-se considerar semelhança nas respostas
“existência de sistemas não integrados” e “colapso na infraestrutura de
informação

(sistemas de informação)”, apresentadas pelos Funcionários.

Problemas com sistemas de informação como erros em relatórios e falta de
integração entre sistemas, podem gerar grandes rupturas na cadeia de
suprimento, pois a partir da informação que são tomadas as decisões.

Na percepção dos fornecedores não houve semelhança. Enquanto os
fornecedores do hospital se preocupam com a correta previsão de compra e
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venda, os fornecedores da indústria de suco se preocupam com as possíveis
paradas no processo produtivo ou nas falhas mecânicas.

O Quadro 9 apresenta os riscos de processo percebidos nas pesquisas.

Funcionários








Hospital
Deficiência Controles
Internos
Sistemas de gestão não
integrados
Muitos processos manuais
Comunicação ineficiente
Excesso estoques
Deficiência processo de
entregas parceladas












Fornecedores  Erro processo compra
 Pedido acima da média de
vendas
 Serviços de transporte
legalizados e responsáveis



Indústria de Sucos
Falta de competitividade em
custos.
Falta de competitividade em
flexibilidade.
Falta de competitividade na
qualidade dos produtos e
serviços.
Falta de competitividade em
confiabilidade.
Falta de competitividade em
agilidade.
Tecnologia de processo
inadequada
Falta de mão-de-obra
qualificada
Paradas não previstas de
fábricas e/ou falhas mecânicas
Colapso na infraestrutura de
informação (sistemas de
informações)
Paradas não previstas na
fábrica ou falha mecânica

Quadro 9 – Riscos de Processo

5.6.1.6 Estratégias de Resiliência

Apesar de se tratarem de empresas de ramos diferentes, algumas estratégias de
resiliência apresentadas foram semelhantes.

Em relação às estratégias de resiliência utilizadas pela Indústria de Sucos a que
se assemelha a uma das estratégias utilizadas pelo hospital é o “desenvolvimento
de fornecedores, prestadores de serviços e/ou insumos alternativos”. No hospital
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são discutidos a troca de insumos por outros similares e buscam manter o bom
relacionamento com fornecedores.

Em relação às estratégias de resiliência dos fornecedores da Indústria de Suco,
as que se assemelham às estratégias dos fornecedores do hospital são: “manter
estoques estratégicos para atender os clientes”, “realiza treinamentos contínuos
com colaboradores”, “utiliza práticas de planejamento colaborativo com os
clientes”. É notável a preocupação dos fornecedores em manter estoques de
segurança que garantam o abastecimento de seus clientes e, para isto, elaboram
planejamento de estoque com base na demanda de seus clientes. Outro ponto
importante é a manutenção da qualificação dos seus colaboradores, garantindo
assim a qualidade dos produtos vendidos.

5.7.2 Estudo comparativo com rupturas na distribuição de medicamentos

A pesquisa apresentada por Galindo e Oliveira (2013), sobre Rupturas na
Distribuição de Medicamentos – Análise dos Fatores Causadores, teve como
objetivo entender quais os principais fatores causadores de ruptura, seus
responsáveis e a relação destes com a característica dos fornecedores, além de
medir o impacto da ruptura na empresa estudada.

Considerando que a atual pesquisa tem foco nas rupturas da cadeia de
suprimento hospitalar, serão considerados somente os resultados encontrados
relacionados aos fatores causadores de ruptura, os demais resultados
encontrados na pesquisa de Galindo e Oliveira (2013), serão desconsiderados por
não haver pontos de congruência a serem avaliados.

Apesar das diferenças entre as atividades de distribuição e prestação de serviço
hospitalar, há congruência em parte dos fatores validados.
Os resultados encontrados na pesquisa de Galindo e Oliveira (2013) são
apresentados na Figura 10:
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Figura 10 –Fatores Causadores de Ruptura na Distribuição de Medicamentos
Fonte: Galindo e Oliveira, 2013.

Diante dos resultados encontrados e, por se tratar de pesquisa relacionada à área
da saúde, foram identificados alguns pontos de congruência entre as duas
pesquisas, sendo elas:

1. Falta da substância (matéria-prima): apontada tanto pelos Funcionários
quanto pelos Fornecedores do hospital, visto que afeta a produção de
diversos medicamentos que abastecem o hospital.
2. Fornecedor não tinha o produto disponível: citado pelos Funcionários
como a falta de estoque junto ao fornecedor, acarretando assim o
desabastecimento do hospital ou a compra em outros fornecedores por
preços mais caros;
3. Inacuracidade de Estoque (sistêmico): também associado ao erro de
controle de estoque (entrada e saída), apontado pelos Funcionários do
hospital, onde os dados do sistema não correspondem aos dados físicos
do estoque.
4. Pico de Demanda: podendo ser relacionando ao aumento de demanda da
instituição por ser um hospital de porta aberta de urgência e emergência
apontada pelos Funcionários do hospital. Os picos de demanda também
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exigem dos fornecedores estoque disponível ou fácil acesso a mais
produtos para atender a demanda dos clientes.
5. Cliente impossibilitado de comprar: Por questões financeiras ou legais,
o fornecedor fica impossibilitado de atender ao pedido do cliente. No caso
do hospital, em detrimento da atual crise financeira que está passando,
muitos fornecedores interrompem o fornecimento por falta de pagamento.

Contudo, por ser o distribuidor um elo importante na cadeia de suprimento
hospitalar na camada de fornecedores, os fatores de ruptura identificados na
distribuição de medicamentos se assemelham aos fatores de rupturas da cadeia
de suprimento hospitalar.
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6. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES

6.1 Conclusões

O objetivo geral deste trabalho foi identificar as principais vulnerabilidades, que
implicam em riscos de ruptura no abastecimento de materiais e medicamentos, na
cadeia de suprimento de um hospital, além de analisar as formas possíveis
formas de prevenir contra os riscos de ruptura estudados.

Com base nos referenciais teóricos abordados neste trabalho, foi possível
identificar as metodologias de gerenciamento de risco existentes e escolher o
modelo que melhor se adequasse ao estudo proposto.

Por meio da pesquisa exploratória, foram levantadas as características da
unidade de observação e a estrutura da sua cadeia de suprimento. A pesquisa
qualitativa foi realizada com o objetivo de coletar e confirmar as percepções de
risco junto à empresa na ótica dos Funcionários e dos Fornecedores.

A análise de dados permitiu responder aos objetivos perseguidos neste trabalho.
Portanto, com base nos resultados encontrados por meio das entrevistas semiestruturadas e utilizando-se o modelo de Mason-Jones e Towilll (1988), serão
abordados os pontos de maior destaque apresentados pelos respondentes.

Em relação aos riscos de abastecimento, que estão relacionados à dificuldade na
obtenção de matéria-prima ou demais recursos para processos (Mason-Jones e
Towilll, 1988), tanto na percepção dos funcionários quanto dos fornecedores, foi
apontado como o principal risco de ruptura da cadeia de suprimento, sendo citado
a falta de matéria-prima ou ausência de produto no mercado. Esta preocupação
faz jus por lidarem com a vida humana, onde qualquer ruptura de abastecimento
de materiais e insumos pode prejudicar a assistência ao paciente.

Como estratégia de resiliência tanto o hospital quanto seus fornecedores, buscam
empréstimos com outras instituições ou com os próprios fornecedores até a
regularização dos estoques. Esta estratégia condiz com a proposta abordada por
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Sheffi (2005), onde no setor de aquisição e suprimento, as empresas devem ter a
capacidade de trabalhar próxima aos fornecedores. Além disto, segundo Ching
(2009) é importante que as organizações transformem seus fornecedores em
parceiros de negócios.

Outro ponto de destaque é o risco de demanda, que está relacionado às
mudanças de mercado e comportamento do consumidor (Mason-Jones e Towill,
1988). Segundo os respondentes, tem sido crescente a demanda de pacientes no
hospital. Por se tratar de hospital de urgência e emergência de “porta aberta”,
recebe diariamente vários pacientes com as mais diversas patologias que, devido
à ineficiência da saúde pública do Brasil, os casos estão cada vez mais graves. A
dificuldade de previsibilidade desta demanda gera rupturas na cadeia de
suprimento, pois nem sempre há material necessário para atender a toda
demanda.

Para minimizar estas ocorrências, o hospital efetua compras de urgência, ou,
quando não há tempo hábil, as equipes discutem um tratamento paliativo,
buscando produtos similares para atender o paciente. Esta estratégia, segundo a
abordagem de Sheffi (2005) está relacionada à capacidade da empresa
desenvolver uma cultura corporativa de resposta rápida às rupturas.

Os riscos de processo, que estão relacionados às deficiências em controles
internos da empresa, com altos custos, baixa qualidade ou tecnologia
inadequada, segundo Mason-Jones e Towilll (1988), também apresentaram
pontos de destaque. Os funcionários apontaram muitas deficiências nos controles
internos como erros nos controles de entrada e saída de estoques, processos
manuais e muitos estoques distribuídos por toda a instituição. Além destes,
também trabalham com vários sistemas de gestão que não estão integrados,
gerando controles paralelos, retrabalho e dificuldade em gerar informações
confiáveis.

Como estratégia de resiliência, foram criados diversos relatórios de controle para
minimizar os erros, porém não foram suficientes para melhorar os controles e
reduzir os processos manuais. Porém esta estratégia não condiz com a proposta
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de Sheffi (2005), que sugere que os sistemas de controle devem garantir uma
rápida detecção das rupturas e reação a elas.

Na perspectiva dos fornecedores, além dos riscos de abastecimento, também se
destacaram os riscos de controle, que estão relacionados a eventos intencionais
ou não, mas que não estão sob a governabilidade das organizações (MasonJones e Towilll, 1988). Desta forma, as greves portuárias, da ANVISA e Receita
Federal, bem como as variações cambiais e burocracias nos serviços portuários e
alfandegários geram grandes rupturas na cadeia de suprimento. Estes riscos
geram atrasos no recebimento de matéria-prima e na industrialização de produtos
para abastecimento de seus clientes.

Para evitar o desabastecimento, os fornecedores trabalham com estoque de
segurança elevado, reduzindo o risco de ruptura. Desta forma, os fornecedores
mantém a capacidade de suprimento à demanda, conforme proposto por Sheffi
(2005).

Contudo, apesar da atual crise financeira vivenciada pelo hospital, há um ponto
positivo, como declarado por um dos funcionários: “toda crise gera aprendizado”.
Mediante a atual situação que o hospital vem enfrentando, foi realizada a revisão
dos processos de trabalhos; a revisão dos estoques de segurança e dos pontos
de pedidos pelos almoxarifados, além do aumento nos controles de estoque; as
condutas médicas e protocolos de atendimento estão sendo revisados pelas
equipes assistenciais e, com isso, novas alternativas de tratamento estão sendo
desenvolvidas. No entanto, apesar de todo o esforço das equipes, observou-se
que o tema não é visto como prioridade dentro da instituição, pois os gestores
tendem a realizar mais ações corretivas do que preventivas.

Por fim, a pesquisa permitiu concluir que gerenciar os riscos de ruptura na cadeia
de suprimento hospitalar é de extrema importância, pois as instituições de saúde
lidam com um produto de valor inestimável, a vida humana.
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6.2 Limitações

A primeira limitação diz respeito às entrevistas com os fornecedores. Atualmente
o hospital possui 954 fornecedores e deste total somente cinco responderam à
entrevista. As dificuldades se deram pelo fato da maioria dos fornecedores se
localizarem fora da cidade de Belo Horizonte. Além disto, a maioria das empresas
trabalha com representantes, os quais não possuem conhecimento dos processos
logísticos das empresas às quais representam.

A dificuldade em contatar os responsáveis pela área de suprimento dos
fornecedores foi outro limitador, pois em sua maioria não dispunham de tempo
disponível para responder a entrevista. Somente um fornecedor se prontificou a
fazer a entrevista pessoalmente. Desta forma, as demais entrevistas foram
realizadas mediante telefone e e-mail.

Outra limitação encontrada foi a dificuldade em realizar as entrevistas com os
funcionários do hospital, em virtude do momento de crise que estão vivenciando.
Todos os funcionários estavam empenhados em solucionar os constantes
problemas de abastecimento que veem ocorrendo, com isto estão sempre muito
ocupados.

6.3 Sugestões

O tema Ruptura na Cadeia de Suprimento é amplo e várias questões merecem
ser estudadas em diversos setores, principalmente no setor de saúde.

Apesar de ser um tema ainda pouco explorado nas instituições de saúde, o
estudo mostrou-se significativo. Entretanto, vale destacar que os resultados
apresentados correspondem a um tipo de organização hospitalar: “Hospital
Público de Urgência e Emergência”. Desta forma, torna-se interessante abranger
o estudo para outras instituições de saúde como os demais hospitais públicos,
hospitais privados e unidades de pronto atendimento, adensando massa crítica ao
tema estudado.
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Conveniente também realizar um estudo comparativo com outras instituições de
saúde, identificando os riscos percebidos e as estratégias de resiliência utilizadas.
Este estudo poderá proporcionar troca de experiências e sugestões de estratégias
que possam ser utilizadas para minimizar as vulnerabilidades do hospital e os
riscos de ruptura delas decorrentes, além de mostrar a importância de se investir
nesta área tão complexa e tão importante dentro das organizações.

Outra sugestão seria a elaboração de um estudo envolvendo toda a cadeia de
suprimento, uma vez que a atual pesquisa abordou somente os riscos de
abastecimento. Há outros problemas que vão além do abastecimento de materiais
e medicamentos e que também merecem atenção, como os recursos humanos, a
infraestrutura predial e de equipamentos.

Por se tratar de uma cadeia dinâmica torna-se imperativo o estudo aprofundado
deste tema por parte da empresa, uma vez que nesta pesquisa não foram
elencados todos os riscos de uma cadeia de suprimento hospitalar, nem tão
pouco as estratégias de resiliência a serem utilizadas. Portanto, o hospital pode
complementar o presente estudo, pois os riscos são eminentes e identificá-los e
gerenciá-los torna-se fator de sobrevivência aos pacientes assistidos.

À equipe de suprimento do hospital sugere-se criar um grupo de discussão para,
a partir dos resultados obtidos por esta pesquisa, identificando os riscos da cadeia
de suprimento do hospital e estabelecendo estratégias de resiliência para
minimizar estes riscos. Para isto, é importante que seja avaliado o referencial
teórico utilizado nesta pesquisa e identificando qual a melhor metodologia a ser
utilizada para o gerenciamento de riscos na cadeia de suprimento do Hospital
Risoleta Tolentino Neves.
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APENDICES

APENDICE A – Roteiro de entrevista Público Interno

Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo
VULNERABILIDADES NA CADEIA DE SUPRIMENTO HOSPITALAR: UM
ESTUDO DE CASO

Prezado (a) Senhor (a),
Sou estudante do Mestrado em Administração da UNIPEL e gostaria muito
de contar com sua colaboração. Este roteiro de entrevista é parte integrante de
uma Pesquisa Cientifica que busca avaliar as vulnerabilidades da cadeia de
suprimento hospitalar e as formas de evitá-las. Assim, as perguntas a seguir
buscam avaliar as questões mais valorizadas por você, em suas atividades a
respeito da ocorrência de desabastecimento.
Por se tratar de um assunto pessoal, garantimos o sigilo das informações
coletadas, preservando assim, sua privacidade. Sua participação é muito
importante. Obrigado.

Por gentileza, responda as questões abaixo:

1. Quais as principais vulnerabilidades existentes na cadeia de suprimento
do hospital, que implicam em riscos de ruptura no abastecimento de
materiais e medicamentos na cadeia de suprimentos do hospital?
2. Quais são os mecanismos de controle que visem reduzir ou eliminar os
riscos de desabastecimento utilizados pelo hospital?
3. Quais são as implicações para o hospital em caso de ocorrências de
ruptura? E quais as alternativas existentes para mitigar os efeitos
dessas ocorrências?
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APENDICE B – Roteiro de entrevista Público Externo

Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo
VULNERABILIDADES NA CADEIA DE SUPRIMENTO HOSPITALAR: UM
ESTUDO DE CASO

Prezado (a) Senhor (a),
Sou estudante do Mestrado em Administração da UNIPEL e gostaria muito
de contar com sua colaboração. O roteiro de entrevista é parte integrante de uma
Pesquisa Cientifica que busca avaliar as vulnerabilidades na cadeia de
suprimento hospitalar e as formas de evitá-las. Assim, as perguntas a seguir
buscam avaliar as questões mais valorizadas por você, em suas atividades a
respeito da ocorrência de desabastecimento.
Por se tratar de um assunto pessoal, garantimos o sigilo das informações
coletadas, preservando assim, sua privacidade. Sua participação é muito
importante. Obrigado.

Por gentileza, responda as questões abaixo:

1. Quais as principais vulnerabilidades existentes na cadeia de
suprimento da empresa, que implicam em riscos de ruptura no
abastecimento de materiais e medicamentos na cadeia de
suprimento de um hospital?
2. Quais os mecanismos de controle utilizados para reduzir ou eliminar
os riscos de desabastecimento do hospital?
3. Em sua opinião, quais as implicações para um hospital em caso de
ocorrências de ruptura? Quais as alternativas que a empresa utiliza
para mitigar os efeitos dessas ocorrências?
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