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RESUMO 

 

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

falta de suprimentos. Ainda é comum a ocorrência de situações em que o 

fornecimento é prejudicado. O objetivo geral deste trabalho é identificar as 

vulnerabilidades que representem riscos de ruptura na cadeia logística de 

distribuição de peças e acessórios para as Concessionárias, bem como, analisar 

possíveis formas de prevenir a ruptura contra os riscos estudados. A primeira etapa 

da pesquisa é composta por uma abordagem qualitativa e a segunda etapa por uma 

abordagem quantitativa. Na fase qualitativa, sete respondentes, ocupantes de 

cargos de gestão da área de Peças e Acessórios de Concessionárias de Belo 

Horizonte e região metropolitana, foram incentivados a expressar suas opiniões a 

respeito da percepção quanto aos riscos de ruptura que a empresa esteja sujeita, 

selecionar os mais importantes, indicando quais teriam a maior probabilidade de 

gerar o desabastecimento e, em gerando a ruptura, qual o grau de impacto ou danos 

no negócio de Peças e Acessórios, bem como, a opinião quantoàs estratégias de 

resiliência utilizadas. Na etapa quantitativa foi utilizado um questionário para saber 

se os funcionários da área de Peças e Acessórios estão em concordância com as 

respostas dos gerentes. Nesta etapa foram entrevistadas trinta e seis pessoas. A 

probabilidade de risco de ruptura e grau de impacto ou danos percebidos nas 

Concessionárias estão relacionados principalmente aos riscos de demanda, logística 

e de processo. Os funcionários concordam com a visão dos gerentes. A 

dependência do fornecedor exclusivo é evidenciada pela entrega de 

aproximadamente 90% dos itens pela montadora ou fornecedor direto. Dentre as 

estratégias de resiliência identificadas, as mais importantes estão embasadas em 

elevar os estoques das peças com problemas de fornecimento ou acompanhamento 

diário dos relatórios de entrega. 

 

Palavras Chave: Cadeia de Suprimentos. Peças automotivas. Riscos de Ruptura. 

Logística. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The organizations from all sectors live with events that can cause a lack of supplies. 

Still is very common occur situations that the supply is hindered. The aim of this 

study is to identify the vulnerability that represents the risk of rupture in the logistic 

chain of parts and accessories for dealers as well as to analyze possible ways to 

prevent the rupture against the studies risks. The first stage of this research consists 

of a qualitative approach and the second stage by a quantitative approach.  In the 

qualitative phase, seven respondents that occupy the post of management of parts 

and accessories area of dealers in Belo Horizonte and metropolitan area, were 

encouraged to express their opinions about the perception of the risk of rupture that 

the company is subject, to select the most important indicating which would have 

more chance to arouse the shortage of supply, and in the case of rupture what will be 

the measure of the impact or damages in the parts and accessories area as well as 

the opinion of the resilience strategies was used. In the quantitative stage was used 

a questionnaire to know if the parts and accessories employees agree with the 

managers’ answers. At this stage was interviewed thirty-six employees. The 

probability to occur the risks of rupture detected in the dealers are related principally 

with the risks of demand, logistic and process. The employees agree with the 

managers’ point of view. The dependence of the exclusive provider is evidenced by 

delivery of almost 90% of the items by the automaker or by the direct supplier. 

Among the identified resilience strategies the biggest stocks of the missing parts or 

the daily monitoring of the delivery reports.  

 

Keywords: Supply Chain. Automotive parts. Break risks. Logistics. 
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1INTRODUÇÃO 

 

A indústria automobilística brasileira é uma das mais importantes do mundo. Com 

29 fabricantes e 5.116 Concessionárias, com capacidade de produção instalada 

de 4,5 milhões de unidades por ano, ocupa uma posição de destaque no cenário 

mundial. Atualmente são 61 unidades industriais localizadas em 46 municípios e 

10 estados espalhados pelo país. Este número tende a aumentar cada vez mais 

com os investimentos feitos pelas montadoras(Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA, 2014). 

 

Em países de dimensões continentais e relevo variado, distribuir automóveis, 

peças e acessórios não é uma tarefa fácil, exige um grande esforço dos 

fabricantes para que estes produtos cheguem ao consumidor final. Tal esforço 

expõe constantemente a cadeia de suprimentos a riscos de ruptura. 

 

A exposição ao risco é crescente na logística da cadeia de suprimentos do setor 

automotivo. O setor vem se deparando com questões relacionadas ao tema e que 

veem crescendo de importância como a falência de fornecedores, erros logísticos 

ou de transportes, queda de barreira, manifestações, erro no cálculo da demanda 

e até mesmo atraso nas entregas ou sistema fora.  

 

Há então uma necessidade de cada vez mais obter vantagens competitivas que 

podem ser alcançadas através do desenvolvimento de práticas e procedimentos 

logísticos que otimizem o processamento de pedidos, as operações de transporte, 

a busca pela redução dos níveis de estoque e o conflito de diferenças regionais, 

fatores que juntos tendem a aumentar a vulnerabilidade da cadeia logística. 

 

Para compensar o aumento da exposição aos riscos, enfrentados pela turbulência 

dos períodos recentes, as empresa atuais precisam elaborar programas para 

prevenção, atenuação e eliminação dos riscos. 
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Portanto, o grande desafio atual da gestão logística é estruturar uma cadeia com 

boa flexibilidade, para responder a mudanças nas estratégias do negócio e 

impactos gerados por eventos externos, ao mesmo tempo em que se obtém 

ganhos através das cadeias enxutas. 

 

Em face deste cenário, o presente trabalho propõe realizar uma pesquisa para 

identificar as vulnerabilidades, que representem riscos de ruptura, na cadeia 

logística de distribuição de peças e acessórios para as Concessionárias, bem 

como, analisar possíveis formas de prevenir a ruptura contra os riscos estudados. 

 

1.1Contextualização 

 

O Brasil é o sétimo maior produtor mundial de veículos automotores e o quarto 

em vendas no mercado interno, atrás do Japão, Estados Unidos e China. Devido 

ao volume de produção, a indústria automobilística é responsável por 21% do 

Produto Interno Bruto (PIB) Industrial e 5% do PIB total. Em 2012 o faturamento 

estimado do setor foi da ordem de R$106,8 bilhões e os investimentos no país, de 

1994 a 2012, foi de R$68,0 bilhões (ANFAVEA, 2014).  

 

Neste universo produtivo, a indústria brasileira de autopeças é um dos pilares da 

cadeia de produção automotiva. Em 2013, o setor registrou faturamento de 

R$85,6bilhões. Os negócios com as montadoras, principal segmento de mercado 

para o setor de autopeças, representaram 70,1% do total faturado. Os outros 

segmentos atendidos são: reposição 14,8%; exportações 8,3%; e as vendas 

intrassetoriais, 6,8%. Além disto, é responsável por abastecer o mercado que tem 

uma frota de 40.087.191 veículos entre, automóveis, comerciais leves, 

caminhões, ônibus e importados(SINDIPEÇAS, 2013).  

 

A indústria automobilística brasileira, até a abertura do mercado feita pelo então 

presidente Fernando Collor de Mello, no início dos anos 90, era dominada por 

quatro grandes montadoras: Volkswagen, General Motors, Ford e Fiat, com uma 

produção anual de 843.429 unidades (ANFAVEA, 2014). 
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Com a abertura de mercado, reduziram-se as tarifas de importação e acelerou-se 

a entrada de produtos estrangeiros no país, estimulando a indústria local a investir 

em novas tecnologias e produtos.  

 

Após o lançamento do plano real, em 1994 e a consequente estabilidade 

econômica, o país experimentou um forte aquecimento da economia. As quatro 

grandes montadoras instaladas no país anunciaram investimentos no aumento da 

capacidade de produção e melhoria da qualidade, no mesmo tempo em que 

outras marcas anunciaram planos de investimentos para construção de fábricas 

no Brasil. As vendas de Automóveis e Comerciais Leves no mercado doméstico 

atingiram 1,861 milhão de unidades em 1997 (ANFAVEA, 2014). 

 

O aumento da produção e da competitividade, promovidos pela abertura 

comercial, tornou as montadoras mais eficientes em seus processos. Neste 

contexto, a gestão da cadeia de suprimentos vem ganhando importância dada à 

preocupação constante da ocorrência de desabastecimento em um ou mais elos 

da cadeia (Rodrigues Junior, 2013). 

 

Os produtos e serviços devem estar disponíveis no local onde são necessários, 

no momento em que são desejados(Bowersox; Closs,2001). Portanto, a 

possibilidade de ruptura é potencializada em razão de o Brasil ser um país de 

dimensões continentais, com extensão territorial de 8.514.876 km² (IBGE, 2010), 

que utiliza para escoar sua produção, 1,76 milhões de quilômetros de vias 

rodoviárias, 29 mil quilômetros de ferrovias, 46 portos e 120 terminais, 13.300 

quilômetros de hidrovias, 31 aeroportos e 19.200 quilômetros de duto vias (CNT, 

2011). 

 

Ballou (2007) ressalta que diante da extensão territorial de uma nação, planejar 

implantar e controlar um fluxo eficiente e eficaz de mercadorias e serviços, capaz 

de atender as exigências dos clientes é um desafio logístico.  
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A todo o momento as empresas e organizações estão vulneráveis a 

ruptura(Bowersox; Closs, 2001). As operações logísticas das organizações estão 

sujeitas a falhas de vários tipos: falhas tecnológicas, falha do fornecedor, desastre 

natural ou provocada pelo homem, dentre outras causas (Slack; Chambers; 

Johnston, 2008).  

 

Se todas as empresas e organizações estão vulneráveis ao risco Bowersox; Closs 

(2001),é natural que o setor automobilístico brasileiro seja impactado também por 

algum tipo de risco.  

 

Dada à importância do setor automobilístico e relevância do tema, risco de ruptura 

na cadeia de suprimentos de peças automotivas, este trabalho tem como questão 

norteadora: quais as limitações existentes na cadeia de suprimentos, no sentido 

jusante de peças para as Concessionárias, que podem acarretar ruptura na 

cadeia de suprimentos?  

 

1.2Objetivos 

 

1.2.1Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é identificar as vulnerabilidades, que representem 

riscos de ruptura, na cadeia logística de distribuição de peças e acessórios para 

as Concessionárias, bem como, analisar possíveis formas de prevenir a ruptura 

contra os riscos estudados. 

 

1.2.2Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar a cadeia de distribuição de peças e acessórios no sentido 

jusante, fábrica para Concessionárias; 

 

2. Analisar a situação atual que configure riscos que possam representar 

vulnerabilidade para a ruptura de fornecimento para as Concessionárias, 
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na perspectiva dos concessionários e membros chave da organização 

(indústria automobilística e Operador Logístico); 

 

3. Identificar a existência de mecanismos de controle que visem reduzir ou 

eliminar os riscos de desabastecimento nas Concessionárias; 

 

4. Estudar as implicações da ruptura de fornecimento para a cadeia de 

suprimentos; 

 

1.3Justificativa 

 

O ambiente competitivo atual mudou como as empresas se configuram. A 

crescente necessidade de tornar o negócio mais eficaz e eficiente para conseguir 

uma vantagem competitiva frente aos concorrentes, fez com que as organizações 

focassem no que é competente e com isso obter benefícios, como por exemplo, o 

lucro (Pires, 2009). O modelo usual não é mais uma opção para sua 

sobrevivência, as organizações estão encontrando dificuldades em entregar 

retornos consistentes e superiores (Geus, 1999 apud Tanue, 2011). 

 

 Os riscos associados ao setor automotivo causam impactos significativos na 

economia como um todo. Com uma demanda dependente das condições de 

mercado e a necessidade de constantes atualizações tecnológicas, proporcionam 

um ambiente complexo e uma consequente preocupação com a eficiência 

operacional (Tanue, 2011). 

 

Devido sua importância no cenário mundial, a cadeia logística automotiva é 

amplamente estudada pelos seus membros, por outro lado, há poucas 

publicações relacionadas especificamente a gestão de risco, como os artigos de 

Blos et al (2009) e Blackhurst et al (2008) e (Tanue, 2011). 

 

O presente trabalho está estruturado em seis sessões. A Introdução foi 

apresentada na primeira seção onde foram evidenciados a contextualização, 

objetivo geral e específicos; na segunda seção é apresentado referencial teórico, 
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com o objetivo de fornecer uma perspectiva teórica sobre cadeia de suprimento; 

riscos na cadeia de suprimentos; gestão de riscos na cadeia de suprimentos; 

gestão de estoque e custos; relacionamento interorganizacionais; estudos 

empíricos que abordam o tema deste trabalho e a apresentação do modelo 

proposto na pesquisa. A terceira seção explica a metodologia adotada e as fases 

do processo de pesquisa, seu instrumento, validação e coleta e análise de dados. 

Na quarta seção são apresentadas as características das empresas pesquisadas 

e a estrutura de sua cadeia de suprimento, bem como, a caraterização dos seus 

fornecedores e clientes. 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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2REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico são apresentados estudos realizados sobre o tema com a 

finalidade de fundamentar a teoria relacionada aos objetivos específicos deste 

trabalho.  

 

Serão explorados conhecimentos relacionados à caracterização da cadeia de 

suprimentos jusante, ou seja, distribuição de peças e acessórios para as 

Concessionárias. Também será explorada a situação atual que configure riscos 

que possam representar vulnerabilidade para a ruptura de fornecimento para as 

Concessionárias, na perspectiva do concessionário, e os membros chave da 

organização (indústria automobilística e Operador Logístico). Em seguida, serão 

estudados os estoques de peças e acessórios, transportes e custos, bem como, 

os estudos referentes à resiliência e gestão de riscos que darão sustentação aos 

três últimos objetivos: identificar a existência de mecanismos de controle que 

visem a reduzir ou eliminar os riscos de desabastecimento nas Concessionárias, 

estudar as implicações da ruptura de fornecimento para a cadeia de suprimentos 

e identificar as alternativas existentes para reduzir as ocorrências de ruptura junto 

às empresas pesquisadas. 

 

2.1Cadeia de Suprimentos 

 

Para entender a definição correta do termo cadeia de suprimentos é necessário 

inicialmente definir logística. O termo logístico é originário do Grego logistikos e foi 

transcrito para o latim como logisticus, ambas as palavras tem como significado o 

raciocínio matemático relativo a lógica (Oliveira; Faria, 2010). 

 

Logística ou logisticus em latim, também pode ser entendido para designar 

técnicos em finanças e controladores no antigo exército Romano ou Bizantino, ou 

ainda designar membro de uma comissão de cidadãos responsáveis por verificar 

as contas dos magistrados (Del Re, 1955; Caminha, 1982; Apud Braz, 2004).  
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As atividades logísticas existem desde os primórdios das civilizações, quando o 

homem buscava meios para sobrevivência. Estas atividades tornaram-se 

relevantes quando em períodos de guerra, as tropas distantes de suas bases, 

deveriam ser abastecidas por suprimentos (Rocha, 2012). A logística era 

confundida com o transporte e armazenagem de produtos(Novaes, 2007). 

 

O conceito evoluiu, a indústria passou a incorporar o termo e vários autores 

cuidaram de definir esta evolução. Christopher (2011)aponta que o termo logística 

está vinculado ao processo de gerenciamento estratégico da compra, transporte, 

armazenagem e fluxo de informações, das matérias primas, partes e produtos 

acabados por parte da organização e de seus canais de marketing, de tal modo 

que a lucratividade atual e futura seja maximizada mediante a entrega de 

encomendas com o menor custo associado.  

 

Bowersox e Closs (2001) destacam que a logística tem como missão integrar 

esforços com o objetivo de criar valor para o cliente pelo menor custo total 

possível. Christopher (2011) destaca que a logística é essencialmente orientada 

para estrutura de planejamento que procura criar um plano único para o fluxo de 

produtos e informações ao longo de um negócio.  

 

Com o passar dos anos a logística se popularizou, novas atividades foram 

introduzidas e seu conceito estendido incluindo novos aspectos de marketing 

relacionados com transporte, suprimentos, construção, estoque, armazenagem e 

assistência(Pizzolato; Miccuci, 2009apud Rocha, 2012). Consequentemente a 

logística sai do foco central da distribuição física e passa a ter um aspecto mais 

amplo, passando a englobar outras atividades tais como o transporte de 

suprimentos e distribuição, armazenagem, controle de estoques e manuseio de 

materiais, denominada logística integrada (Braz, 2004). 

 

A integração interna com outras funções da empresa e novas atividades 

agregadas como, por exemplo, a comunicação móvel e as entregas noturnas, 
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tornaram um marco evolutivo da logística integrada (Simchi-Levi; Kaminsky E 

Simchi-Levi, 2003). 

O conceito de coordenação de fluxos de materiais, informação na cadeia de 

suprimentos e logística integrada, evoluiu para o SCM (SupplyChain 

Management), gerenciamento da cadeia de suprimentos. Este conceito é 

caracterizado pela integração de processos-chave a partir do usuário final até os 

fornecedores primários com o objetivo de prover produtos, serviços e informações 

que adicionem valor para os clientes e acionistas da empresa (Council Of 

Logistics Management, 2014). 

 

A integração dinâmica e flexível entre o conjunto das empresas de forma 

abrangente desde os fornecedores passando pela manufatura e o varejo, indo até 

o consumidor final é que caracteriza o Supply chain (cadeia de suprimentos) 

(Novaes, 2007). 

 

Pires (2009) destaca que a cadeia de suprimentos pode ser definida como os 

processos que ligam as empresas desde o fornecedor dos materiais primários até 

o ponto de consumo do produto.  

 

A cadeia de suprimentos típica pode envolver uma série de estágios que incluem 

clientes, varejistas, atacadistas, distribuidores, fabricantes e fornecedores de 

componentes e matéria prima (Chopra; Meindl, 2011). 

 

Autores como Christopher (1997) e Bowersox et.al (1996) afirmam que a 

concorrência pelos mercados não é mais entre empresas, mas entre redes de 

suprimentos e que o gerenciamento da cadeia de suprimentos pode ser 

considerado a nova fronteira para a competitividade empresarial.  

 

A cadeia de suprimentos apresenta-se como ferramenta estratégica para garantia 

de qualidade, redução de custos, aumento da flexibilidade e agilidade das 

respostas às exigências do consumidor (Ballou, 2007).  
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Segundo Simchi-levi; Kaminsky e Simchi-levi (2006) a cadeia de suprimentos é 

um sistema dinâmico que evoluiu ao longo do tempo e se tornou ferramenta 

estratégica dos negócios.  

O foco da gestão da cadeia de suprimentos deve ser as relações entre os 

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

cadeia (Christopher, 2011). 

 

Existem vários tipos de cadeia de suprimentos, a mais importante é aquela que 

desempenha papel considerável na fabricação de um produto, respeitando as 

exigências do cliente, desde as instalações do fornecedor e do fabricante 

passando pelos depósitos e centros de distribuição, até os varejistas e lojistas 

(Simchi-Levi; Kaminsky E Simchi-Levi, 2006). 

 

Pires (2009) ilustra na figura 1 uma cadeia de suprimento e indicam os dois 

sentidos básicos dos relacionamentos que a empresa pode conduzir: 

 

 Montante (upstream): no sentido de seus fornecedores 

 Jusante (downstream): no sentido do cliente final 

 

Figura 1: Exemplo de uma cadeia de suprimentos 
Fonte: Pires 2009. P. 31 
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Uma cadeia de suprimentos simples é caracterizada pelos fornecedores, 

fabricantes, atacadistas e varejistas. Na cadeia de suprimentos do setor 

automotivo, os fornecedores são distribuídos em níveis, conforme a complexidade 

do trabalho exigido junto à montadora. O grau de especialização ou competência 

vai diminuindo com o distanciamento da posição horizontal. Igualmente complexo, 

os clientes também tem a mesma classificação(figura 2) (Badin; Novaes; Dutra, 

2003). 

 

Portanto, a cadeia de suprimentos do setor automotivo compreende uma 

dinâmica e complexa rede que envolve montadoras, fornecedores e clientes nos 

diversos níveis. 

 

 

Figura 2: Exemplo de uma cadeia de suprimentos na indústria automobilística 
Fonte: Adaptado Lambert et al (1998) 
 

A cadeia jusante, sentido fábrica ao cliente final, é caracterizada por Côrrea 

(2010), conforme figura 3: 
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Figura 3: Rede de peças sobressalentes da GMB (General Motors do Brasil) 
Fonte: Corrêa 2010. P. 267 
 

As empresas envolvidas na distribuição são responsáveis pelas vendas e 

transferências dos produtos do fabricante até ao o consumidor final, passando 

pelo comércio atacadista e varejista (Bertaglia, 2009). Chopra e Meindl (2011) 

destacam que a distribuição na cadeia de suprimentos é um fator chave na 

lucratividade, pois além de afetar o custo total da cadeia de suprimentos, também 

afeta a experiência do cliente. 

 

A cadeia de suprimentos trata da criação de valor para os entes que a compõem, 

em termos de tempo e lugar. Qualquer produto ou serviço perde quase todo seu 

valor se não estiver ao alcance dos clientes no momento e local onde ele quer. 

Quando as empresas percebem que a logística afeta seus clientes com diferentes 

níveis de serviços e com condições de penetrar eficazmente em novos mercados, 

gerando lucro e diferenciação frente à concorrência, percebe também que uma 

boa gestão da cadeia de suprimentos também pode gerar vendas e não somente 

reduzir custos (Ballou, 2007). 
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As cadeias de suprimentos atuais estão mais sujeitas a fatores de riscos do que 

as do passado. Subestimar os riscos nas cadeias de suprimentos pode acarretar 

em resultados mais dolorosos (Shopra; Meindl, 2011). Portanto, os riscos de 

ruptura na cadeia de suprimentos devem ser identificados e devidamente 

acompanhados. 

 

2.2Riscos na cadeia de suprimentos 

 

A espécie humana sempre esteve exposta a riscos de doenças, guerras, fome e 

desastres naturais. Da mesma forma, o risco está presente nas organizações 

(Zsidisin et al 2005 apud Aguiar; Tortato; Gonçalves, 2012). 

 

O risco tanto pode ser originário da palavra árabe Risq como pode ser uma 

derivação da antiga palavra risicare, que traduz uma percepção do ser humano 

em ousar(Aguiar; Tortato; Gonçalves, 2012). 

 

Para melhor entender risco, é necessário primeiro definir vulnerabilidade, 

incerteza, evento, turbulência, volatilidade e probabilidade. 

 

Numa definição livre, vulnerabilidade tem a ver com o lado fraco de uma questão; 

incerteza é igual a dúvida; evento é o mesmo que ocorrência; turbulência é um 

estado de agitação; volatilidade é aquilo que muda de forma facilmente e, 

probabilidade é o conjunto de razões ou circunstâncias que tornam algo provável. 

 

Juttner (2005) afirma que vulnerabilidade da cadeia de suprimentos está 

relacionada com a exposição de alguma perturbação grave, decorrente de riscos 

da cadeia de abastecimento, que podem afetar a capacidade da cadeia de 

suprimento para atender eficientemente o mercado consumidor final. 

 

Risco é um valor estatístico da expectativa que se tem sobre um evento 

indesejado que pode ocorrer ou não. Estreitando o conceito para a cadeia de 
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suprimentos, risco está associado à possibilidade de um evento indesejado 

ocorrer na conciliação entre suprimento e demanda (Corrêa, 2010). 

 

O Conceito de risco vem sendo aplicado em várias áreas do conhecimento, mas 

foi Henry Markowitz em 1952 o primeiro a mensurar risco, quando apresentou o 

trabalho de modelos matemáticos para calcular risco numa carteira de ativos 

(Aguiar; Tortato; Gonçalves, 2012). A partir de então vários trabalhos foram 

apresentados que dizem respeito do tema. O quadro 1 traz os principais avanços 

na história do risco. 

 

Data Principal evento 
Antes 
1494 

O risco era considerado tanto parte do destino (e, portanto impossível de alterar) ou da ação da Divina 
Providência (em cujo caso ele podia ser mudado apenas por meio de oração ou sacrifício). 

1494 Luca Pacioli propõe seus quebra-cabeças, com o jogo dos dois apostadores e do arremesso da moeda. 
1654 Pascal e Fermat resolvem o quebra-cabeça de Pacioli e lançam as bases para as estimativas e a teoria 

das probabilidades. 
1711 Bernoulli enuncia a “lei dos grandes números”, fornecendo a base para a amostragem de grandes 

populações. 
1738 De Moivre deriva a distribuição normal como uma aproximação para a distribuição binomial, e Gauss e 

Laplace a aprimoram. 
1763 Bayes publica seu tratado sobre como atualizar hipóteses preexistentes à medida que novas informações 

são coletadas. 
1921 Knight observa que risco e incerteza são manifestações da aleatoriedade e associadas a situações de 

escolha. 
1952 Markowitz lança as bases para a diversificação e gera carteiras eficientes para diferentes níveis de risco. 
1967 Robinson et al com o modelo de Buy Grid (Matriz de Compra). 
1970 Arrow publica ensaios sobre riscos associados a tomadas de decisões.  
1987 March e Shapira tratam do risco associado a resultados negativos dentro da perspectiva gerencial. 
1980 Rowe pesquisa abordagens e métodos para avaliação do risco. Lowrance define o risco como medida de 

probabilidade e severidade dos resultados adversos. 
1984 Perrow pesquisa a contribuição dos aspectos organizacionais na geração e enfrentamento dos riscos. 
1995 Mitchell estuda a influência do porte da empresa e do tipo de compra no desempenho das empresas 

compradoras. 
1996 Clemen e Reilly apresentam obra sobre a aplicação de técnicas quantitativas nas tomadas de decisão 
1998 Kleindorfer pesquisa sobre a ligação entre Gerenciamento de Operações e Gerenciamento Ambiental. 
2003  Jorion publica pesquisa sobre riscos em mercados derivativos. 
2004 Hammond et al publicaram artigos sobre riscos e análise de decisão. Bazerman apresenta estudo sobre 

as atitudes e as percepções de indivíduos sobre riscos que tratam das decisões em organizações. 
2006 Tang relata o surgimento de abrangente literatura sobre riscos na área de operações e cadeias de 

suprimentos  
Quadro 1: Os principais avanços na história do risco 
Fonte: Adaptado de DAMODARAN, 2009, com contribuições de KHAN; BURNES, 2007; RAO; 
GOLDSBY, 2009; FREITAS; GOMES, 1997; AGUIAR, 2010.  

 

Dave Young, vice-presidente sênior da filial de Boston Consulting Group (BCG), 

afirma: “Com tantas empresas disputando atualmente um espaço em um mercado 
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global que oferece tantas vantagens, os riscos operacionais e as possibilidades 

de ruptura tornam-se maiores” (Wharton School, 2006). 

 

Os riscos podem ser classificados em sistemáticos e não sistemáticos. Os riscos 

sistemáticos referem-se aos riscos comuns a todas as empresas e os não 

sistemáticos ou risco especifico é o que ocorre ou afeta em particular certo tipo de 

empresa ou organização (Bodie et al, 2000apudSantos; Oliveira; Júnior,2010).  

 

As organizações concentram seus esforços nos riscos não sistemáticos, pois 

estes riscos impactam diretamente suas atividades operacionais. 

 

Christopher (2011) elenca as cinco fontes potenciais de risco de ruptura: 

 

1. Risco no fornecimento - O risco pode aumentar devido a aquisições 

globais ou dependência dos principais fornecedores; 

 

2. Risco na demanda – É o risco do custo alto de não saber efetivamente 

qual a demanda real do produto. O “efeito chicote”, a demanda varia ao 

longo do tempo e a percepção de um eventual aumento nas vendas no 

varejo pode demorar a chegar ao fornecedor de nível mais baixo, esta 

variação constitui fonte de excesso de estoque e despesas na rede de 

abastecimento; 

 
3. Risco no processo – Risco por falta de habilidade das empresas em 

controlar seus processos operacionais; 

 

4. Risco no controle – Risco de perturbações: as regras e políticas internas 

das organizações podem causar efeitos que gerem risco; 

 

5. Risco ambiental – Risco de catástrofes naturais, incêndios enchentes; 

 

Os exemplos abaixo exemplificam cada risco proposto por Christopher (2011): 
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Risco de Fornecimento - Ocorreu na produção da Fiat nas fábricas da Iveco na 

Itália e Espanha e na planta de automóveis na Polônia, no mês de maio de 2013. 

O fornecedor Selmat, fabricante de componentes plásticos para acabamento 

interno e externo, concedeu férias para os funcionários apesar de ter pedidos na 

carteira e não cumpriu com os compromissos de entrega (Automotive business, 

2013). 

 

Risco de demanda - Evidenciado quando em janeiro de 2013 as montadoras 

instaladas no Brasil registraram um recorde de produção, 279,3 mil unidades e 

algumas montadoras passaram por desabastecimento de peças com vários 

automóveis incompletos no pátio. De acordo com a ANFAVEA o resultado poderia 

ter sido 5% maior, caso houvesse a disponibilidade de peças. “Alguns segmentos 

do setor de autopeças não estão investindo na mesma proporção que (as 

montadoras), se o problema persistir teremos de importar o que está faltando”, 

disse o presidente da ANFAVEA (Jornal Estado De São Paulo, 2013). 

 

Risco de processo – Ocorre quando a montadora, sediada em Betim, entrega com 

atraso às peças ao seu Operador Logístico por falta de embalagens específicas 

de latarias ou programação das prensas de peças cativas para reposição 

(Montadora Fiat, 2014). 

 

Risco de controle – Por mais de dois dias, em outubro de 2013, o risco de 

controle foi enfrentado pela Fiat na unidade de Zastava, na Sérvia, quando houve 

uma interrupção do modal ferroviário naquele país, os trabalhadores em greve 

bloquearam uma importante ferrovia que liga a montadora aos seus principais 

fornecedores (Carplace, 2013). 

 

Risco ambiental - Em março de 2014, quando enchente do rio madeira em 

Rondônia alcançou o nível mais alto de sua história, 19,65 metros e bloqueou a 

BR-364 interditando o acesso terrestre ao Acre. Sem rodovias para realizar o 

transporte, os produtos perecíveis não foram substituídos e houve escassez de 

mercadorias acarretando aumento de preço. O Departamento Nacional de 
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Infraestrutura de transportes (DNIT) em conjunto com os governos da Amazônia e 

Maranhão anunciou a construção de um porto na comunidade Palmeiral em Jacy-

Paraná para ser o ponto de partida de cargas para o Acre, através de 

embarcações (Portal G1, 2014). 

 

Christopher (2011) ressalta que estas cinco fontes potenciais de ruptura devem 

levar as organizações a localizar o caminho critico através do perfil do risco, sob 

pena de levar ao não reconhecimento de que as cadeias de suprimentos são mais 

vulneráveis onde a probabilidade de risco é pequena, mas o impacto potencial 

pode ser catastrófico. 

 

A figura 4 exemplifica as conexões entre as cinco fontes de riscos citada por 

Christopher (2011). 

 

 
Figura 4: Conexões entre as cinco fontes de risco citadas pro Christopher 
Fonte: Chiristopher 2007. p. 240 

 

A conexão proposta ajuda a identificar o perfil de risco de um negócio, através de 

uma auditoria nas principais fontes de risco. Esta auditoria deverá examinar o 

risco potencial de rupturas a partir das cinco fontes identificadas pelo autor 

(Christopher, 2011).  

 

Sheffi (2005) apud Corrêa (2010) cita três tipos de interrupções que podem afetar 
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as redes de suprimentos: 

 

1. Riscos aleatórios – São riscos causados por fatores fora do controle das 

organizações, como por exemplo, as catástrofes naturais; 

 

2. Riscos acidentais – São riscos não intencionais causados por 

incompetência ou falhas; 

 

3. Riscos intencionais – Ao contrário dos riscos acidentais, o risco intencional 

é provocado intencionalmente, há uma clara intenção de provocar a 

interrupção, como por exemplo, um atentado terrorista. 

 

Kleindorfer e Saad (2005) apud Corrêa (2010) afirmam que o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos pode ser afetado por riscos provenientes de: 

 

1. Contingências operacionais – Riscos relativos a falhas de equipamentos, 

riscos financeiros, greves, fraudes e problemas na coordenação entre 

abastecimento e a demanda; 

 

2. Rupturas das atividades normais causadas por desastres naturais, greves, 

crise econômica e atividades terroristas; 

 

3. Terrorismo e atividades políticas – Riscos relacionados a estas atividades. 

 

Lima (2000) apud Funo, Junior e Marins (2010) separa os riscos que ameaçam 

uma empresa em dois grupos: riscos especulativos (ou dinâmicos) e riscos puros 

(ou estáticos). 

 

1. Risco especulativo – Envolvem a possibilidade de ganho ou uma chance 

de perda. Estão intimamente ligados ao processo de tomada de decisão. 

Decisões erradas podem gerar perdas, por outro lado, decisões corretas 

podem gerar lucros para organização; 
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2. Risco puro – envolvem somente a chance de perda sem possibilidade de 

ganhos. Um exemplo clássico é o de um proprietário de um veículo. Se 

houver a colisão o proprietário perde, caso contrário o proprietário não 

ganha, mas, também não perde. 

 

Chopra e Meindl (2011) afirmam que subestimar os riscos na cadeia de 

suprimentos globais pode resultar em resultados dolorosos.  

 

Chopra e Sodhi (2004)elencam abaixo as categorias de riscos que podem afetar a 

cadeias de suprimentos globais. 

 

1. Risco de Interrupções – Riscos por causa de guerras, terrorismo ou 

disputas trabalhistas; 

 

2. Risco de Atrasos - Risco pela falta de capacidade de fornecimento ou má 

qualidade no fornecedor; 

 

3. Risco de sistemas –Falhas nos sistemas internos ou na integração com o 

fornecedor; 

 

4. Risco de previsão – Base pequena de clientes causa incerteza na 

demanda, sazonalidade ou ciclo de vida do produto curta; 

 

5. Risco de propriedade intelectual – Devido à integração vertical da cadeia 

de suprimentos, terceirização e mercados globais; 

 

6. Risco de aquisição – Por causa da taxa de câmbio, preços dos insumos ou 

utilização da capacidade de todo o setor; 

 

7. Risco de contas a receber – Poder financeiro dos clientes ou capacidade 

de honrar seus compromissos; 
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8. Risco de estoque – Risco de obsolescência, custo ou manutenção do 

estoque, incerteza da demanda e oferta; 

 

9. Risco de capacidade – Risco do custo ou flexibilidade da capacidade. 

 

Mason-Jones e Towill (1998) apud Junior (2007) apontam cinco categorias de 

risco: risco ambiental, risco de demanda, risco de abastecimento, riscos de 

processos e riscos de controle. 

 

1. Risco ambiental – Sua causa está relacionada ao meio ambiente como 

terremotos e catástrofes naturais; 

 

2. Risco de demanda – Pode ser definido como aquele que o cliente não 

compra um serviço ou produto no nível esperado; 

 

3. Risco de desabastecimento – Risco relacionado à dificuldade de obter 

matéria prima; 

 

4. Risco de processo -Tem relação com alguma deficiência interna, como por 

exemplo, saber onde estão os gargalos ou, caso necessário, saber qual a 

capacidade produtiva adicional; 

 

5. Risco de controle - Relacionado à probabilidade de perturbações e 

distorções serem causados pela deficiência dos sistemas ou controles 

internos da organização. 

 

Christopher (2011) cita o exemplo da Chrysler, uma indústria do setor automotivo 

dos Estados Unidos, quando em 2002, ao reavaliar a cadeia de suprimentos para 

a montagem do Jeep Grand Cherokee, para o motor V8, dentre as centenas de 

fluxos de componentes, observou que no fluxo para a válvula de elevação do 

cilindro, fabricado pela Eaton corp., tinha um único fornecedor de argila para 

fundição da peça. Este fornecedor estava prestes a abandonar o negócio por 
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considerar que não estava ganhando dinheiro. 

 

O desafio dos negócios atualmente é gerir os eventos de riscos nas cadeias de 

suprimentos. O mundo corporativo está relativamente instável, e as cadeias de 

suprimentos cada vez mais sensíveis. O perfil de risco das empresas mudam 

constantemente, os produtos, processos, as condições econômicas bem como o 

perfil do consumidor também mudam (Christopher, 2011). 

 

É fundamental ter em mente que as estratégias de redução de risco sejam 

avaliadas rigorosamente, cada estratégia de redução tem um preço e pode 

aumentar outros riscos (Chopra; Meindl, 2011). 

 

Christopher (2011) chama a atenção para o constante gerenciamento dos riscos 

na cadeia de suprimentos em razão das evidencias que indicam que os mercados 

estão cada vez mais sujeitos a riscos e turbulências. 

 

Todas as evidências indicam que à medida que os mercados se tornam mais 
voláteis e o ambiente de negócio, mais turbulento, as cadeias de 
suprimentos ficam mais vulneráveis a disrupções. É muito importante que as 
organizações gerenciem sistematicamente os riscos na cadeia de 
suprimentos. O perfil de risco das cadeias devem ser identificados e 
continuamente monitorados (CHRISTOPHER, 2011. P. 261).  

 

Chopra e Sodhi (2004), assim como, Christopher (2011) afirmam que há um 

consenso entre os estudiosos que aponta para a necessidade de identificação 

dos principais riscos e vulnerabilidades nas cadeias de suprimentos. O crescente 

aumento nas perturbações e interrupções torna relevante a questão dos riscos na 

cadeia de suprimento. 

 

Assim, é necessário conhecer bem os riscos e incertezas que ameaçam as 

atividades da empresa. Vários são os riscos os quais as organizações estão 

expostas, eles devem criar uma compreensão compartilhada de toda a 

organização de risco da cadeia de suprimentos e devem determinar a forma de 
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adaptação de mitigação destes riscos para a circunstância da empresa (Chopra; 

Sodhi, 2004). 

 

Christopher (2011) afirma que apesar de ser complexa a avaliação detalhada e 

excelente do gerenciamento de risco de uma empresa, uma simples auto 

avaliação poderá identificar os gaps principais. Sendo assim, mesmo que seja 

uma simples auto avaliação, é essencial fazer o mapa de risco e manter uma 

resposta adequada e proporcional a cada risco ou vulnerabilidade.  

 

2.3Gestão de riscos na cadeia de suprimentos 

 

Conforme Ponte (2005), gerenciamento de riscos é o processo formal onde 

fatores de incertezas são sistematicamente identificados, analisados, estimados, 

categorizados e tratados, objetivando o equilíbrio entre oportunidades de ganho e 

a minimização das perdas. 

 

As redes de suprimentos ficaram mais extensas e complexas, o que no passado 

era uma questão de custos e qualidade, agora foi acrescentada a garantia de 

continuidade de fornecimento (Corrêa, 2010).  

 

Para Christopher (2010), a turbulência e incerteza tem provocado o aumento da 

vulnerabilidade na cadeia de suprimentos, como consequência, os riscos da 

cadeia de suprimentos estão mais evidentes. Neste contexto, as empresas 

precisam desenvolver métodos apropriados para a gestão destes riscos. 

 

Além da complexidade, as modernas cadeias de suprimentos estão sujeitas a 

problemas relacionados a desastres naturais, disputas trabalhistas, falência de 

fornecedores, guerras, terrorismo, dentre outros que podem interferir ou retardar o 

fluxo de informações, materiais ou de caixa prejudicando as vendas e aumentado 

os custos (Chopra E Sodhi, 2004).  

 



 
 

38 
 

Portanto, há necessidade de controle, principalmente pelo fato de que as 

interrupções nas cadeias de suprimentos podem ser potencialmente nocivas e 

onerosas(Sodhi Et Al, 2012). Assim, surge o conceito do SCRM que, para Juttiner 

et al (2003), SCRM ou gerenciamento de risco na cadeia de suprimentos, é 

caracterizado pela identificação e gestão de risco na cadeia de suprimentos 

através de uma ação coordenada entre seus membros, com o objetivo de reduzir 

a vulnerabilidade da cadeia como um todo. 

 

Neste contexto, mesmo as cadeias de suprimentos mais bem gerenciadas, elas 

sofrerão turbulências inesperadas ou impossíveis de serem prevenidas. As 

organizações terão que ter essencialmente um sistema de resiliência. Resiliência 

é capacidade de um sistema voltar ao seu estado original ou desejado, após uma 

perturbação(Christopher, 2011). 

 

Corrêa (2010) cita duas abordagens que as empresas devem usar para 

desenvolver resiliência na sua cadeia de suprimentos: 

 

1. Redundância de recursos – Ter estoque de segurança ou manter mais 

recursos disponíveis do que a empresa necessita para suas operações em 

condições normais. Esta ação permite que a organização tenha força frente 

a uma possível interrupção; 

 

2. Agilidade e flexibilidade – Capacidade da empresa em identificar uma 

ocorrência de ruptura e tomar a providência necessária para sua 

resiliência. Significa que a empresa deve ser capaz de fazer as 

informações fluírem rapidamente e fazer com que aumente sua capacidade 

de resposta frente à ruptura e consequentemente reduzir suas 

consequências. 

 

Conforme Sheffi (2005), as organizações tornam-se capacitadas a superar 

diversos tipos de ruptura e aumentam sua competitividade na medida em que 
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adquirem resiliência em sua cadeia de suprimentos. O autor cita cinco estratégias 

que as empresas devem buscar para ter resiliência nos seus processos: 

 

1. No setor de aquisição e suprimentos, as organizações devem buscar a 

capacidade de trabalharem bem próximas aos seus fornecedores; 

 

2. Nas áreas de produção, procurar a conversão dos processos, de todas as 

unidades, no sentido de trabalharem de forma padronizada e 

intercambiável; 

 

3. Na distribuição e atividades de atendimento ao cliente, a organização deve 

manter sua capacidade de suprimento à demanda; 

 

4. Os sistemas de controle devem garantir uma habilidade de rápida detecção 

das rupturas e reação a elas; 

 

5. A empresa deve desenvolver uma cultura corporativa de resposta rápida às 

rupturas. 

 

Christopher (2011) sugere um método de abordagem de sete estágios para a 

gestão de riscos da cadeia de suprimentos: 
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Figura 5: O processo de gestão de riscos na cadeia de suprimentos 
Fonte: Christopher 2011. p. 244 
 

1. Entender a cadeia de suprimentos - É preciso obter detalhes e conhecer 

todos os elos da cadeia suprimentos da empresa focal, incluindo todos 

seus fornecedores nos diversos níveis da cadeia; 

 

2. Aprimorar a cadeia de suprimentos - Significa buscar a simplificação do 

processo, melhoramento da confiabilidade e redução da variabilidade dos 

processos. Assim reduz a complexidade e torna a cadeia de suprimentos 

mais dinâmica e menos sujeita a instabilidade; 

 

3. Identificar os caminhos críticos (nós e vínculos) - Os nós representam as 

organizações ou instalações e vínculos são os meios pelos quais os nós 

são conectados. As relações ou caminhos críticos entre os nós e 
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vínculos(participantes da cadeia de suprimentos) precisam e devem ser 

gerenciados e monitorados para assegurar a sua continuidade; 

 

4. Gerenciar os caminhos críticos - Desenvolver planos de contingência dos 

riscos com o objetivo de redução, eliminação ou transferência de risco; 

 

5. Melhorar a visibilidade da rede - Saber dos níveis ou status das operações 

e de estoque, a montante ou a jusante, dos participantes da rede de 

suprimentos; 

 

6. Criar uma equipe de continuidade na cadeia de suprimentos - Equipes 

multiprofissionais com habilidades necessárias para elaborar, analisar e 

realizar a implementação de ações visando identificar as vulnerabilidades 

para tomada de ações necessárias com o objetivo de minimizar o risco de 

ruptura; 

 

7. Trabalhar com fornecedores e clientes para aperfeiçoar os procedimentos 

de gestão de riscos na cadeia de suprimentos - Desenvolver um trabalho 

colaborativo com fornecedores e clientes, para implementar um programa 

de gerenciamento de riscos, de forma a obter uma cadeia de suprimentos 

mais resiliente. 

 

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

deve considerar as constantes mudanças inesperadas que podem ocorrer no 

ambiente interno ou externo da organização (Wilding, 2006).  

 

Juttner et al.(2003), publicaram o trabalho: Supply Chain risk management: 

outlining an agenda for future research (Gerenciamento de Risco na Cadeia de 

Suprimentos: delineando uma agenda para futura pesquisa), no periódico 

International Journal of Logistics: Research & Applications, os quatro construtos 

básicos para avaliar, analisar, monitorar e reduzir os riscos identificados: 
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1. Identificar as fontes dos riscos na cadeia de suprimentos; 

 

2. Identificaras consequências dos riscos; 

 

3. Estabelecer direcionadores dos riscos; 

 

4. Estabelecer estratégias de redução dos riscos. 

 

Uma vez que os riscos são identificados e categorizados, Ponte (2005) propõe 

que seja decidido qual tratamento deve ser utilizado e quais recursos devem ser 

alocados. O autor propõe quatro opções: 

 

1. Eliminar ou evitar o risco, pela modificação do sistema; 

 

2. Reduzir ou atenuar o risco sobre os fatores que influenciam a expectativa 

de ocorrência ou as suas consequências; 

 

3. Transferir o risco, por meio de seguros, cooperação ou outro ato; 

 

4. Reter o risco e tratá-lo de modo diferenciado, quando for impossível ou 

economicamente inviável. 

 

As três primeiras opções são medidas preventivas, enquanto a última é de caráter 

contingencial ou mitigatório (Ponte, 2005). 

 

Gerenciar riscos na cadeia de suprimentos não é uma tarefa fácil e nem é o 

suficiente para eliminar um evento incerto. Com grande quantidade de novos 

produtos, redes de suprimentos globalizadas e o grande fluxo de informação e 

transporte que aumentam os riscos nas cadeias de suprimentos, são necessários 

o desenvolvimento de estratégias de resiliência que possam mitigar as perdas. 

Neste contexto, é absolutamente necessário que os estoques e custos sejam 

gerenciados, monitorados e controlados.  
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2.4Gestão de estoque e custos 

 

Um dos desafios enfrentados atualmente pelas organizações se refere ao 

balanceamento dos estoques entre a produção com a demanda de mercado e o 

serviço ao cliente (Bertaglia, 2009). Conforme Christopher (2008), para enfrentar 

o desafio do nível cada vez maior da volatilidade da demanda é necessário 

agilidade e rapidez na resposta às mudanças de volume e variedade de produtos 

e serviços exigidos. 

 

Para Slack; Chambers; Johnston (2008) o estoque é um seguro contra a 

incerteza, ele pode ser um pulmão contra flutuações inesperadas no suprimento e 

na demanda.  

 

Várias são as situações que dificultam as atividades dos administradores de 

estoque, Bertaglia (2009) destaca os mais importantes:  

 

1. Ciclo de vida dos produtos cada vez mais curto, como é o caso dos 

eletrônicos e automóveis; 

 

2. Flutuação da demanda; 

 

3. Dificuldade de planejamento por causa do processo de customização. 

 

O estoque pode ser caro, quando utiliza o capital de giro ou quando há 

desaparecimento dos itens em estoque. Pode representar risco, ao deteriorar ou 

tornar obsoleto, ou ainda, quando ocupam espaço valioso para produção (Slack; 

Chambers; Johnston, 2008).  

 

É importante saber quais são as razões pelas quais os estoques surgem e assim 

entender quando podem ser evitáveis. Para os estoques inevitáveis é importante 

que sejam dimensionados adequadamente Corrêa (2010).Sendo assim, o autor 

destaca os principais motivos que levam ao surgimento dos estoques:  
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1. Falta de coordenação - Impossibilidade de coordenar as fases do processo 

de transformação para que as taxas de consumo e suprimentos sejam 

iguais, como por exemplo, restrições tecnológicas, custos de obtenção, 

coordenação de informações. Um exemplo disso ocorreu na década de 40 

com as montadoras de veículos que, por falta de informações precisas 

sobre demanda futura eram obrigadas a elevar seus estoques de 

reposição; 

 

2. Incerteza - Quando a acurácia das previsões futuras é pequena e gera 

incerteza de demanda e, ou incerteza de suprimentos; 

 

3. Especulação - Quando há formação de estoque para aproveitar a 

oportunidade de preço. Quando a empresa percebe que poderá haver 

escassez do produto, compra lotes econômicos além do necessário. 

Assim, quando da falta do produto e consequente aumento dos preços, a 

empresa vende o excedente e realiza os lucros; 

 

4. Disponibilidade no canal de distribuição ou estoques no canal de 

distribuição - Há situações em que os produtos estejam disponibilizados 

próximos dos mercados consumidores. Em redes globalizadas nem 

sempre as fábricas ou fornecedores estão próximos deste mercado sendo 

necessária uma operação logística de fluxo contínuo. 

 

Ballou (2007) entende que o estoque deve minimizar os custos totais de produção 

de distribuição. Ele informa que o estoque serve para várias finalidades, abaixo as 

que se destacam: 

 

1. Melhoram o nível de serviço; 

 

2. Incentivam a economia de produção; 

 

3. Permitem economias de escala nas compras e no transporte; 
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4. Agem como proteção contra aumentos de preços; 

 

5. Protegem a empresa de incertezas na demanda e no tempo de 

ressuprimento; 

 

6. Servem como segurança contra contingencias. 

 

Chopra e Meindl (2011) destacam três situações para obter economia de escala 

quando da decisão de reposição de estoque: 

 

1. Custo fixo - Toda vez que um pedido é feito ou produzido; 

 

2. Desconto do fornecedor - Oferecido de acordo com o tamanho do lote de 

pedido; 

 

3. Desconto de curto prazo oferecido pelo fornecedor - Para manter 

promoções comerciais. 

 

Num ambiente altamente competitivo, as organizações procuram meios de 

garantir o atendimento ao cliente e no mesmo tempo reduzir custos. O aumento 

da confiabilidade dos processos é fator estratégico na busca pela vantagem 

competitiva. Neste contexto, as empresas procuram maximizar os lucros 

controlando os custos dos estoques. Ballou (2007) classifica os custos de 

estoques como: 

 

1. Custos de Armazenagem - Associado ao custo total necessário para 

manter uma quantidade de produto num determinado período de tempo. 

Também se encontra relacionado a este custo os custos de capital que é 

representado pelo custo do dinheiro aplicado. O custo de serviço de 

estoque relacionado aos impostos e custos de seguro. O custo dos riscos 

de estocagem referentes à deterioração, roubos, danos ou obsolescência; 
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2. Custo de compra - Custos associados ao processo de aquisição das 

quantidades necessárias para reposição de estoque; 

 

3. Custos de falta de estoques - Custos relacionados a vendas perdidas e os 

pedidos atrasados. 

 

Na cadeia de suprimentos da indústria automotiva os estoques podem ter 

características diferentes e, consequentemente são administrados de formas 

diferentes. Há quatro tipos básicos de estoque: estoque de matérias primas e 

suprimentos, estoques em processo, estoque de produtos acabados e estoques 

de materiais para manutenção (Corrêa, 2010). 

 

O estoque de peças para reposição, no setor automotivo são os que atendem as 

necessidades de manutenção e reparo de produtos de consumo (venda de peças 

e acessórios no balcão para reparadores), veículos, máquinas e equipamentos 

industriais. 

 

Uma má gestão dos estoques de peças sobressalentes pode elevar os custos 

produtivos e logísticos na rede de suprimentos. Se por um lado a má gestão pode 

acarretar custos elevados, que podem chegar ao consumidor final, por outro, 

também pode prejudicar o nível de disponibilidade da peça que, por consequência 

deixará o veículo parado e uma possível insatisfação do cliente (Corrêa, 2010). A 

grande variedade de componentes, com ciclos de vida mais curtos e baixas 

demandas dificultam a gestão destes estoques (Revista Produção, 2011). 

 

Cohen e Lee (1990), Cohen, Zheng e Agrawal (1997), Muckstadt (2004), Kumar 

(2005)e Rego (2006) apud revista produção (2011), destacam alguns fatores 

importantes para a gestão destes estoques: 
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1. Clientes cada vez mais exigentes com expectativas cada vez maiores 

quanto à qualidade dos produtos e serviços, podem agravar sua percepção 

negativa, caso aja falhas na demora nos reparos de seu veículo; 

 

2. Há uma grande variedade de itens com demanda elevada, mas a maioria 

dos itens é de demanda esporádica;  

 

3. Grande complexidade dos produtos e a redução dos ciclos de vida geram 

aumento da quantidade de itens ativos e risco de obsolescência. 

 

A maioria das peças de reposição é de demanda esporádica, ou seja, são 

solicitadas em determinados momentos, seguidos por intervalos longos de 

ausência de demanda. Demandas esporádicas são particularmente difíceis de 

prever e as faltas podem ter custos extremamente elevados (Hua et al., 2007). 

 

Corrêa (2010)destaca que o custo total de propriedade do veículo aumenta pela 

má gestão dos estoques de peças, na medida em que pode afetar negativamente 

o nível de satisfação do cliente, afetando sua decisão na hora da troca do veículo 

e, consequentemente, aumentando as perdas da montadora por diminuir as 

vendas de carros.  

 

A figura 6 exemplifica como é a gestão e coordenação de estoques na rede global 

de suprimentos da General Motors do Brasil (Corrêa, 2010). 

 



 
 

48 
 

 

Figura 6: Fluxo de informação na GMB – peças sobressalentes 
Fonte: Corrêa 2010. p. 283 

 

Com o objetivo de aumentar a percepção do cliente quanto à satisfação da 

qualidade dos serviços prestados, a GMB redesenhou seu sistema de gestão de 

estoque de peças sobressalentes e aumentou a coordenação entre os sistemas 

de gestão dos elos envolvidos. O resultado foi o sistema puxado conforme 

exemplificado na figura 6. 

 

Num espectro mais amplo, Chopra e Meindl (2011) escrevem que se por um lado, 

estoques elevados aumentam a disponibilidade dos produtos aos clientes, por 

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

produto. 

 

Para Bowersox e Closs (2001) decisões que envolvem estoque são de alto risco e 

de alto impacto. Sem estoque adequado poderá haver perdas de vendas e 

declínio da satisfação dos clientes, o excesso, também gera problemas, aumenta 

os custos e reduz a lucratividade. 
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Compreender os objetivos estratégicos da gestão de estoque é fundamental para 

definir metas, funções e tipos de estoque. Também é importante compreender a 

forma como os estoques afetam a empresa em suas atividades produtivas e como 

se relacionam com o mercado. Neste sentido, o investimento em estoque deve 

levar em consideração dois objetivos estratégicos principais (Bertaglia, 2009): 

 

1. Maximizar os recursos da empresa - Formar estoques de tal forma que 

proporcionem o balanceamento das operações da organização, 

possibilitando o aumento na eficiência operacional, redução de custos de 

mão de obra e maximização da capacidade instalada; 

 

2. Fornecer um nível satisfatório de serviço ao cliente ou consumidor - 

Assegurar um atendimento uniforme através de um estoque adequado, 

considerando estoques de segurança e definindo adequadamente os 

critérios de medição da satisfação do cliente. 

 

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

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

ou previsões (Corrêa, 2010). O autor também destaca que para as previsões de 

demanda devem-se levar em consideração à quantidade de itens que envolvem a 

cadeia de peças e acessórios para automóveis, o planejamento e controle 

adequados, passando por um bom sistema computadorizado. 

 

Ballou (2007) aponta que não é fácil determinar a quantidade máxima ou mínima 

de itens para reposição, o lote de compra está amarrado ao lote mínimo do 

fornecedor e as quantidades limites das faixas de preço ou frete.  

 

É necessário fazer o pedido do lote de compra no tempo certo, neste sentido, o 

ponto de reposição deve ser baseado no tempo que se gasta para fazer o 

ressuprimento considerando a demanda histórica arquivada no sistema e a 

margem de segurança considerada conveniente (Ballou, 2007). 
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O correto nível de estoque depende de vários fatores e deve ser constantemente 

revisado por causa das constantes variações de mercado e comportamento da 

concorrência (Bertaglia, 2009). Abaixo o autor lista os principais fatores: 

 

1. Utilização do conceito de lote - Lote de itens que gera o menor custo para o 

comprador; 

 

2. Estoque de segurança - Estoque mínimo para atender a demanda; 

 

3. Nível de serviço ao cliente - Preocupa-se com as necessidades do cliente, 

ter o produto certo, no local certo, quando o cliente precisa, considerando o 

serviço ótimo ao cliente; 

 

4. Estoque de antecipação para situações de sazonalidade ou estoque de 

antecipação - É aplicado para produtos que tem picos de demanda num 

determinado período, como por exemplo, equipamentos como o ar 

condicionado no verão. 

 

Portanto, para administrar os 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. Para Barbiere e Machline (2009), a administração de 

materiais e a logística devem andar juntas para atender de forma adequada as 

necessidades em termos de prazos, custos, qualidade e flexibilidade.  

 

Para Ching (2010), o capital aplicado no estoque pode ser investido em outras 

áreas potenciais e propõe o aumento do giro do estoque, liberando ativo e 

economizando no custo de manutenção do inventário. 

 

 Bertaglia (2009) aponta que o aumento ou redução dos níveis de estoques geram 

forte impacto nas finanças de qualquer empresa. Viana (2000) corrobora ao 

escrever que a gestão de estoque deve priorizar a máxima eficiência com o 
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menor custo possível, deve buscar o equilíbrio entre estoque e consumo, o que 

pode ser obtido através das seguintes atribuições: 

 

1. Impedir entrada de materiais desnecessários; 

 

2. Centralizar as informações de forma que possibilitem o acompanhamento 

permanente do planejamento das atividades de gestão; 

 

3. Definir os parâmetros para cada item em estoque (máximo, mínimo e de 

segurança); 

 

4. Definir para cada item as quantidades a comprar através de lotes 

econômicos e intervalos de parcelamento; 

 

5. Analisar e desenvolver estudos estatísticos sobre a evolução de estoque 

da empresa; 

 

6. Desenvolver e implementar política de padronização de materiais; 

 

7. Fazer com que o setor de compras seja mais comprometido no sentido de 

acelerar as entregas para os materiais com variação de consumo ou para 

reprogramar as encomendas de acordo com as necessidades da empresa; 

 

8. Decidir sobre a regularização ou não de materiais entregues em excesso; 

 

9. Frequentemente realizar estudos para identificar os materiais obsoletos ou 

inservíveis para que sejam retirados do estoque. 

 

Por mais que se tente reduzir níveis de estoques nos diversos estágios do canal 

de distribuição o estoque tem papel fundamental no equilíbrio entre oferta e 

demanda face às incertezas geradas pelo canal de distribuição. Outro papel 



 
 

52 
 

fundamental do estoque é sua contribuição para se chegar ao menor custo total 

do sistema logístico (Chopra E Meindl, 2011). 

 

Segundo Correa (2010), é preciso desenvolver as relações fornecedor-cliente 

para se evitar desperdícios por excesso de estoque bem como os efeitos da 

volatilidade da demanda. 

 

2.5Relacionamentos Interorganizacionais 

 

Bowersox e Closs (2001) sustentam que, as alianças corporativas devem ser 

estimuladas e cita quatro atributos de relacionamento essenciais para formação 

de um forte vínculo de trabalho: trabalho mútuo, especialização central, clareza do 

poder e ênfase na cooperação. 

 

Novaes (2007) observa que os custos são mais potencialmente elevados quando 

há dois ou mais na cadeia de suprimentos o que justifica atuarem em conjunto 

com o objetivo de aumentar a competitividade global do sistema. 

 

Novaes (2007, p. 233) define o objetivo desta relação: 

 

O objetivo não é mais maximizar a margem de um ou mais participantes da 
cadeia de suprimentos. O objetivo agora é reduzir o preço final para o 
consumidor, visando ter maior volume de vendas e aumentar a participação 
no mercado (Market share), conseguindo maior giro e, consequentemente, 
maiores lucros. 

 

Para Corrêa (2010) não basta que as empresas explorem suas eficiências 

internas, é necessário também que as organizações desenvolvam 

relacionamentos importantes que as liguem aos parceiros para obter uma 

adequada gestão da cadeia de suprimentos. 

 

Corrêa (2010, p. 72) descreve o conceito chave no relacionando de confiança: 
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Níveis mais altos de confiança entre parceiros favorecem que menos 
comportamento oportunista ocorra na rede de suprimentos, com benefício 
para a rede como um todo. Reiteração de relacionamentos, como contratos 
de prazos mais longos e mais intensidade de interações pessoais e 
cumprimento reiterado de promessas e acordos, favorece o desenvolvimento 
de níveis mais altos de confiança entre parceiros bem intencionados. 

 

Espera-se que os clientes e fornecedores cooperem entre si, compartilhando 

habilidades e recursos, com o objetivo de alcançarem os benefícios conjuntos 

além daqueles que eles atingiriam agindo sozinho (Slack, Chambers E Johnston, 

2008). Muitas empresas têm evoluído no relacionamento com seus fornecedores 

e feito deles verdadeiros parceiros de seus negócios (Ching, 2010). 

 

Os relacionamentos de parceria, segundo Slack, Chambers e Johnston(2008, p. 

240), são definidos como: 

 

Acordos cooperativos entre empresas relativamente duradouros, envolvendo 
fluxos e ligações que usam estruturas de administração e/ou recursos de 
organizações autônomas, para a realização conjunta de objetivos individuais 
ligados à missão coorporativa de cada empresa patrocinadora. 

 

Chopra e Meindl (2011)destacam que a chave para uma boa negociação bem 

sucedida é criar um resultado de ganho múltiplo. Para Slack, Chambers e 

Johnston(2008),as parcerias são relacionamentos próximos influenciados por 

múltiplos fatores tais como: compartilhamento do sucesso, expectativas em longo 

prazo, pontos múltiplos de contato, aprendizagem em conjunto, poucos 

relacionamentos, coordenação conjunta de atividades, transparência das 

informações, solução conjunta de problemas e confiança, sendo este último o 

ponto-chave dos relacionamentos em parceria. 

 

Para Christopher (2011), as empresas devem passar por uma transição no 

ambiente de negócios. O século XXI vem exigindo das empresas altos níveis de 

mudança.  Há um novo paradigma competitivo a ser considerado: a organização 

deve estar no centro de um modelo de rede interdependente, com um conjunto de 

competências e capacidades mutuamente complementares. Em longo prazo o 
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sucesso das empresas pode ser determinado pela contribuição de cada setor na 

obtenção do resultado global (Slack; Chambers; Johnson, 2008). 

 

Christopher (2011) destaca alguns desafios a serem enfrentados pelas 

organizações neste novo ambiente competitivo: 

 

3.1 Desenvolvimento coletivo da estratégia - Os integrantes da rede devem 

combinar metas estratégicas coletivas e os meios para atingi-las; 

 

3.1 Pensamento ganha-ganha - Todos os parceiros devem se beneficiar da 

cooperação, os parceiros devem encontrar mais de uma questão para 

negociar; parceiros que tentam negociar sobre uma única dimensão, como 

por exemplo, o preço, uma parte só pode ganhar à custa do outro; 

 

3.1 Comunicação aberta - Visibilidade de uma ponta a outra do canal. Com 

todas as partes “dançando no mesmo ritmo”. 

 

Um exemplo bem sucedido desta parceria, mencionado por Pires (2009), no setor 

Automobilístico brasileiro, mais precisamente, a fábrica de caminhões da 

Volkswagen em Resende, no Rio de Janeiro, que apresentou ao mundo, em 

1996, o consórcio modular. Trata-se de um sistema de parceria entre a montadora 

e um grupo pequeno de sete fornecedores diretos, chamados de modulistas. 

 

Pires (2009, p. 264) define assim este processo: 

 

Os modulistas assumem a montagem prévia do módulo sob sua 
responsabilidade e sua posterior montagem diretamente na linha de 
montagem final da montadora, os investimentos em equipamentos e 
ferramentas e a SCM do módulo. A montadora providencia a planta e a linha 
de montagem final, executa a coordenação da mesma e o teste final dos 
veículos.   

 

Uma nova era e um novo paradigma de competição estão surgindo. Cada vez 

mais a rede de suprimentos é uma fonte de vantagem competitiva sustentável, 
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com maior valor para o cliente (Christopher, 2011).  Para Bowersox e Closs 

(2001), Somente por meio da cooperação entre os componentes de todo o canal 

podem ser satisfeitas as necessidades logísticas e de marketing para uma 

distribuição bem sucedida. 

 

2.6Estudos sobre gestão de riscos em cadeia de suprimentos no Brasil 

 

Blos et al(2009)apud Corrêa (2010), num dos poucos artigos da literatura que 

aborda gestão de risco no Brasil, em entrevista a 49 executivos/empresários do 

setor automotivo e de produtos eletrônicos no Brasil, investigaram a percepção 

que estes executivos tem de risco em suas cadeias de suprimentos. Nesta 

entrevista eles identificaram as principais vulnerabilidades de suas redes de 

suprimentos em relação a fatores que os fazem expostos a perturbações 

originadas de riscos internos e externos de suas cadeias de suprimentos. 

 

Considerando as vulnerabilidades do setor automotivo, a pesquisa mostra que 

43% das vulnerabilidades operacionais estão relacionadas ao risco de roubo, 

erros de operador ou acidentes e perdas de pessoal chave. 38% da 

vulnerabilidade a eventos danosos referem-se ao risco de dano à propriedade ou 

incêndio em edifico ou equipamento. Quanto à vulnerabilidade estratégica, 44% 

dos riscos estão relacionados a problemas com sindicato e relações com o canal 

de distribuição e, por último, a vulnerabilidade financeira que tem como seus 

principais riscos o crédito e a liquidez de caixa que correspondem a 55% da 

percepção dos entrevistados. Abaixo quadro 2 que mostra o detalhamento da 

pesquisa. 
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Quadro 2: Vulnerabilidades dos setores automotivo e de eletrônicos no Brasil 
Fonte: Corrêa 2010, p. 150 

 

Muitas empresas no Brasil não reconhecem a necessidade de se ter uma gestão 

de risco eficiente. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de 

auditoria (KPMG) com 67 empresas de diversos setores no Brasil, somente 44% 

delas já contam com este sistema estratégico. A análise mostrou que mais de 

20% das organizações consideram fundamental para o sucesso do 

gerenciamento de riscos a sensibilização e a existência de uma cultura forte de 

riscos em toda a empresa (Portal Brasil Alemanha News, 2011).  

 

Em sua dissertação: gestão de risco na cadeia de suprimentos da indústria 

automotiva brasileira, referenciando a Di Serio, Oliveira e Schuch (2011), Guedes 

(2014), cita que há um cenário de escalada crescente em desastres naturais, 

guerras, acidentes, greves e ataques terroristas e vulnerabilidade das cadeias de 

suprimentos, apesar do tema ser pouco tratado na literatura acadêmica brasileira. 
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Mattos (2011) em sua dissertação analisou uma pesquisa exploratória sobre 

riscos em cadeias de suprimentos no Brasil, a partir de uma pesquisa global de 

iniciativa do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Esta pesquisa reuniu 

pesquisadores de todo o mundo para levantar as atitudes e comportamentos das 

cadeias de suprimentos em relação aos riscos em cada país. O Brasil contribuiu 

com 4% da amostra. 

 

A autora apresentou o seguinte resultado com base nos dados obtidos no Brasil: 

 

1. Prevenção X Reação – As organizações brasileiras, quando questionados 

sobre como a empresa vem investindo seus esforços, as respostas 

concentram naquelas perguntas mais orientadas para reações a eventos 

do que para prevenção de riscos. O que contradiz o padrão global 

apontado; 

 

2. Centralização das Decisões – Também neste quesito, as empresas 

brasileiras não seguem o padrão global, ou seja, na maioria das vezes, as 

decisões são tomadas seguindo os escritórios centrais; 

 

3. Alinhamento com Fornecedores – Mais uma vez divergente nas ações 

globais. Enquanto que nos outros países a relação com o fornecedor é 

ruim, o pleno senso de urgência em relação ao cliente é bom. No Brasil, a 

pesquisa aponta para uma melhoria no alinhamento em ambos os casos: 

fornecedor e cliente; 

 

Tanue (2011) em sua dissertação de mestrado: flexibilidade organizacional e 

gestão de risco na cadeia de suprimentos para geração de resiliência na cadeia 

automotiva apresentou como terceiro objetivo específico de sua pesquisa, uma 

análise da gestão de riscos na cadeia automotiva, tendo como referência para o 

estudo três empresas do setor.  
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Figura 7: Empresas relacionadas para pesquisa de Tanue 
Fonte: Tanue (2011, p. 109) 
 

O autor, Tanue (2011), observou que a quantidade de riscos de processo, com 

impacto na resiliência, é maior quanto mais a montante a organização está na 

cadeia. O impacto dos riscos de controle é elevado em toda a cadeia de montante 

a jusante, com destaque para o setor de autopeças. As quantidades de riscos de 

suprimento e demanda, apesar de não ocorrerem na empresa “A”, impactam 

numa maior probabilidade de ocorrência quanto mais à jusante na cadeia. O risco 

de ambiente, apesar de poucas ocorrências, possui impacto elevado, com 

destaque para montadora. As empresas pesquisadas aceitam determinados 

níveis de risco, mesmo que estes possuam elevado impacto na sua resiliência. 

 

Rangel (2012) em sua dissertação: proposta de um procedimento para identificar, 

avaliar e priorizar riscos em cadeias de suprimentos, após apresentar estudos de 

análise de classificação de riscos, tomando como referência vários autores: 

Christopher (2003), Chopra e Sodhi (2004) dentre outros, elaborou uma proposta 

para identificar, avaliar e priorizar riscos em cadeia de suprimentos.  

 

Após a finalização da pesquisa, o autor identificou os riscos mais recorrentes: 

risco de ruptura, ambiental, político, cultural e de demanda, apresentado no 

quadro 3.  
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Quadro 3: Proposta de classificação apresentada por Rangel 
Fonte: Rangel, 2012 

 

A partir do quadro 3, o autor elaborou um esquema de procedimento proposto 

para identificar, avaliar e priorizar riscos em cadeia de suprimentos, conforme 

figura 8. 
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Figura 8: Esquema de procedimento proposto por Rangel 
Fonte: Rangel (2012, p. 206) 

 

Bastos Júnior (2007) elaborou um modelo de estudo sobre riscos de rupturas e 

estratégias de resiliência no setor de celulose tomando como base a abordagem 

de Sheffi (2005), apresentado na figura 9: 
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Figura 9: Modelo de análise de riscos em cadeia de suprimentos 
Fonte: Adaptado de Bastos Junior (2007) 

 

Com base nos estudos de Sheffi (2005), Bastos Junior (2007) elaborou um 

modelo com perguntas agrupadas por categoria de situações de risco e ações 

para obter resiliência.  

 

No que se refere à percepção de risco, a pesquisa apresentou resultados que 

apontaram que as empresas pesquisadas consideram sua percepção de risco 

moderadamente baixa e média. Em relação às estratégias de resiliência, as 

empresas responderam que é utilizada às vezes e frequentemente. 

 

De acordo com a pesquisa de Bastos Junior (2007), o tema é importante ou muito 

importante para 75% dos entrevistados. A frequência com que as empresas 

discutem a matéria é bastante variável e, em geral, 38% das empresas discutem 

o tema mensalmente e a responsabilidade pela gestão desse processo é 

realizada conjuntamente por Diretores e Gerentes. 
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Várias são as ferramentas e processos que podem apoiar a gestão de risco da 

cadeia de suprimentos, embora predominantemente focadas no nível operacional 

(Guedes, 2014). A consciência da importância de avaliar, mensurar e mitigar risco 

na cadeia de suprimentos da indústria automobilística está crescendo. 

 

Observa-se a necessidade de ampliar os conhecimentos sobre a probabilidade 

relacionada ao risco com o objetivo de avaliar as chances de ocorrência do risco. 

Também é necessário conhecer e entender sobre os riscos que podem afetar o 

abastecimento da empresa. Assim, estudar os componentes da cadeia de 

suprimentos passa a ser fundamental para obtenção de vantagem competitiva. 
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3METODOLOGIA 

 

Cervo e Bervian (1983, p. 50) definem pesquisa como “uma atividade voltada para 

solução de problemas, por meio do emprego de processos científicos”.  Para Gil 

(2010, p. 1), pesquisa é definida “como procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

Lakatos e Marconi (1996, p. 15): “Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é 

encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos”. 

 

Portanto, a pesquisa é um processo de construção do conhecimento, não é algo 

elementar e não pode ser entendida apenas como um simples processo 

investigativo, ela é um conjunto de processos para análise e obtenção de 

respostas e tem como seu principal objetivo obter compreensões aprofundadas 

acerca dos problemas estudados. 

 

Sendo assim, este capítulo aborda e detalha os métodos e técnicas que foram 

utilizados na pesquisa. Aqui foi incluso a explicação sobre o tipo de pesquisa, a 

definição da unidade de análise, instrumentos para coleta de dados e as 

estratégias utilizadas para a análise dos dados.  

 

3.1Caracterização da pesquisa 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral identificar as vulnerabilidades, que 

representem riscos de ruptura, na cadeia logística de distribuição de peças e 

acessórios para as Concessionárias, bem como, analisar possíveis formas de 

prevenir a ruptura contra os riscos estudados. A pesquisa foi assim classificada: 

 

Quanto aos fins – Refere-se a uma pesquisa descritiva, pois, visa observar, 

registrar, analisar, classificar e interpretar os dados pesquisados sobre ruptura no 

abastecimento de peças sobressalentes para as Concessionárias. De acordo com 

Collis; Hussey (2005), a pesquisa descritiva descreve o comportamento dos 
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fenômenos, para buscar identificar e obter informações sobre as características 

de determinado problema.  

 

Quanto aos meios – Refere-se a um estudo de caso envolvendo pesquisa 

quantitativa e qualitativa. O estudo de caso envolve o estudo profundo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento. Para Collis; Hussey (2005), o estudo de caso é um fenômeno 

focado na compreensão da dinâmica existente, devendo ser concebido para ser 

capaz de receber facilmente as sensações do contexto estudado. Yin (2001), 

afirma que é o método que investiga um fenômeno dentro de seu contexto real, 

utilizando-se de entrevistas, arquivos, documentos e observações, e para Godoy 

(1995, p. 25) estudo de caso “visa o exame detalhado de um ambiente, de um 

sujeito ou de uma situação em particular”. 

 

O estudo de caso foi realizado em sete Concessionárias Fiat localizadas em Belo 

Horizonte e região metropolitana. A escolha do estudo de caso é mais adequada 

em virtude do pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos no contexto da vida real (Yin, 

2001). 

 

Mirian Goldenberg (1999) afirma que os métodos qualitativos e quantitativos não 

são opostos, eles devem ser vistos como complementares. Há um consenso entre 

os autores que as abordagens qualitativas e quantitativas devem ser encaradas 

como complementares, em vez de mutuamente concorrentes (Malhotra, 2001) 

apud (Oliveira, 2011). 

 

Duffy (1987) discorre sobre alguns benefícios da utilização de técnicas 

quantitativas e qualitativas, quando possibilita: 

 

1. Reunir o controle das variáveis e a compreensão das opiniões dos objetos 

de pesquisa pelos métodos qualitativos; 
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2. Agrupar a identificação de variáveis específicas com uma visão sistêmica 

do fenômeno; 

 

3. O complemento de um conjunto de fatos e causas associadas com uma 

visão dinâmica da realidade; 

 

4. Enriquecer conclusões obtidas em condições controladas por meio de 

dados obtidos dentro do contexto natural de sua ocorrência; 

 

5. Reafirmar a validade e confiabilidade das descobertas pelo emprego de 

técnicas diferenciadas. 

 

O ponto de partida desta pesquisa foi um estudo de caso, por se tratar da 

descrição de um fenômeno complexo a ser compreendido. Nesta pesquisa foram 

utilizadas perguntas abertas e fechadas para as abordagens quantitativa e 

qualitativa onde “Os dados quantitativos tomaram a forma de valores numéricos 

que representam o número total de observações ou frequências das variáveis 

estudadas” (Collis; Hussey, 2005, p. 186). A abordagem qualitativa, tem o atributo 

considerado não numérico que recairá sobre um indivíduo, fenômeno ou objeto 

(Minayo, 2006).  

 

A pesquisa baseada numa única abordagem (qualitativa ou quantitativa) poderá 

ser insuficiente para compreender toda a realidade observada. Portanto, as duas 

serão utilizadas como complementares, sempre que o planejamento da 

investigação esteja em conformidade com o método (Collis; Hussey, 2005). 

 

Assim, neste estudo foram utilizadas as abordagens qualitativa e quantitativa, 

onde informações espontâneas foram obtidas mediante entrevista estruturada 

realizada com gestores e gerentes da unidade de análise, bem como perguntas 

abertas e fechadas para quantificar as informações desejadas. A abordagem 

qualitativa constituiu a primeira fase do projeto de pesquisa, visando identificar os 

principais fatores resultantes em vulnerabilidades ao risco na cadeia de 
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suprimentos. A partir desta identificação foi possível elaborar o questionário para 

a segunda fase do estudo. Na fase dois do projeto foi então realizada uma 

pesquisa de natureza quantitativa, com aplicação de questionários a uma amostra 

da população pesquisada. A seguir são especificadas as fases 1 e 2 do estudo. 

 

3.2Fase 1 – pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema 

complexo. A pesquisa qualitativa é uma grande latitude de possibilidades, o 

respondente é estimulado a expressar livremente suas atitudes, opiniões e 

comportamentos (Tavares, 2008). Nesta abordagem, atributos considerados não 

numéricos, como qualidade ou característica, recaem sobre um indivíduo, 

fenômeno ou objeto (Minayo, 2006).  

 

3.2.1Unidade de análise, observação e método de coleta de dados 

 

Collis e Hussey (2005, p. 73) definem unidade de análise com sendo “o tipo de 

caso ao qual as variáveis ou fenômenos são estudados, o problema da pesquisa 

se refere e sobre o qual se coletam e analisam dados”. Para Alves-Mazzotti; 

Gewandsznajder, (2001), unidade de análise é a forma pela qual os dados são 

organizados, passa pela análise do que se quer investigar e pela definição da 

unidade de análise que pode ser uma empresa, um grupo ou diferentes grupos ou 

indivíduos. Sendo assim, para esta pesquisa, a unidade de análise escolhida foi a 

Rede de Concessionárias Fiat de Belo Horizonte e região metropolitana.  

 

Para a pesquisa qualitativa foi realizada uma entrevista gravada com sete 

Gerentes ou líderes de Peças e Acessórios ou de Pós Vendas de cada uma das 

Concessionárias pesquisadas. 

 

Antes da pesquisa foi comunicado aos gestores os objetivos e prazos para a 

realização do trabalho. 
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Minayo (1994,p. 17) considera que “nada pode ser intelectualmente um problema, 

se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática”. Neste 

contexto, para que um pesquisador possa avançar com a verificação de sua 

hipótese, é necessário levantar fontes e recolher dados. “Dados referem-se a 

fatos ou coisas conhecidas usadas como uma base para inferência ou 

consideração” (Collis; Hussey, 2005, p. 153). 

 

Na coleta desta pesquisa foram utilizados dados primários e secundários. Lakatos 

e Marconi (2001) destacam que o tipo de coleta primária refere-se aos dados 

coletados na fonte e dados secundários são referentes à pesquisa bibliográfica. 

Lakatos e Marconi (2001, p. 183) definem mais precisamente os dados 

secundários como “toda bibliografia tornada pública, em relação ao terno 

estudado, encontradas desde publicações avulsas a monografias e teses”. 

 

3.2.2Análise do conteúdo 

 

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

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

Towill (1988) e aplicado por Rodrigues Junior (2013). A classificação permitiu 

identificar quais os grupos de riscos percebidos fornecendo informações para o 

resultado da pesquisa. O tratamento dos dados desta etapa obedeceu ao fluxo 

demonstrado abaixo: 
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Figura 10: Pesquisa qualitativa – procedimentos para tratamento dos dados 
Fonte: Adaptado de Mason-Jones e Towill (1988) 

 

Para a coleta das respostas abertas foi feita a transcrição das entrevistas 

realizadas. 

 

Os entrevistados moram e trabalham em Belo Horizonte e região metropolitana, o 

que tornou um elemento importante na decisão da escolha do método mais 

adequado na realização das entrevistas. Portanto, as entrevistas foram realizadas 

in loco. 

 

3.3Fases 2 – pesquisa quantitativa 

 

A pesquisa quantitativa permite quantificar a experiência, em que “os dados 

quantitativos tomarão a forma de valores numéricos que representam o número 

total de observações ou frequências das variáveis estudadas” (Collis; Hussey, 

2005, p. 186). 

 

3.3.1População, amostra e método de coleta de dados 

 

Cervo e Bervian (1983, p. 61) definem população como “conjunto de pessoas, de 

animais ou objetos que representam a totalidade de indivíduos que possuem as 
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mesmas características definidas para um estudo”. Segundo o dicionário Aurélio 

(2002), população é “o conjunto dos habitantes de um país ou de uma localidade. 

Pode ser também o conjunto dos seres humanos, animais ou vegetais, que 

constituem uma categoria especial”.  Uma pesquisa precisa atender a um público 

alvo denominado população. 

 

Trabalham na Rede de Concessionárias Fiat no Brasil um total de 

32.770funcionários distribuídos em 622 unidades, sendo que 1405 trabalham nas 

Concessionárias de Belo Horizonte e região metropolitana. Entretanto, a 

população estudada será constituída por funcionários da Rede de 

Concessionárias Fiat que ocupam cargos de Gerente de Peças e Acessórios ou 

Gerente de Pós Vendas, Comprador PA (Peças e Acessórios), Estoquistas, Líder 

de PA e Programador de PA, localizados em Belo Horizonte e Região 

Metropolitana.  

 

De acordo com Gil (2010, p. 109), “a amostragem pode assumir diversas formas, 

de acordo com a função, do tipo de população e de sua extensão para dar 

condições materiais para realização da pesquisa”.  A amostra é um subconjunto 

do universo da população onde é estabelecido as características da população. 

 

A amostra foi representativa e composta por 43 profissionais distribuídos em sete 

Concessionárias Fiat de Belo Horizonte e região metropolitana, Conforme 

demonstrado  no quadro 4.  

 

Regional 
Número de 

Profissionais 

Número a ser 

pesquisado. 

 

Belo Horizonte e região metropolitana 

 

1405 

 

43 

 

Total 

 

1405 

 

43 

Quadro 4: População e amostra 
Fonte: Elaborado pela autor 
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Este número foi alcançado estratificando o número de profissionais presentes em 

cada uma das sete Concessionárias Fiat. 

 

Para pequenas amostras, os números podem ser escolhidos aleatoriamente 
(…). Para populações grandes, os números são retirados de tabelas de 
números randômicos ou são criados por uma máquina geradora de números 
randômicos como um computador. (Collis; Hussey, 2005 pág. 150) 

 

As técnicas de coleta de dados são um conjunto de regras ou processos 

utilizados por uma ciência, ou seja, corresponde à parte prática da coleta de 

dados, as mais utilizadas são entrevistas, questionários e pesquisa documental 

(Lakatos; Marconi, 2001).  

 

Os dados para esta pesquisa foram obtidos por meio do uso de questionários, 

compostos por perguntas sobre o assunto abordadas direcionadas a público alvo. 

Segundo Cervo & Bervian (2002, p. 48), o questionário “refere-se a um meio de 

obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante preenche”. 

 

3.3.2Análise estatística 

 

Nesta etapa o questionário teve por objetivo identificar se os funcionários estão de 

acordados com as definições dos gerentes quanto a probabilidade dos riscos 

causarem o desabastecimento e, em causando a ruptura, qual o grau de impacto 

ou danos no negócio de Peças e Acessórios. 

 

No questionário aplicado foram apresentadas questões onde os respondentes 

escolheram uma das opções entre: ‘baixo risco’, ‘médio risco’ e ‘alto risco’.  

 

Após o levantamento dos dados, foi realizado a análise e o tratamento dos 

mesmos, por meio da análise de conteúdo. A pesquisa analisou os riscos mais 

importantes que podem causar rupturas na cadeia de suprimento da rede de 

Concessionárias e as estratégias de gerenciamento e resiliência que foram 

utilizadas para minimizar estes riscos. 
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4UNIDADE DE ANÁLISE 

 
Para esta pesquisa, a unidade de análise escolhida foi a Rede de 

Concessionárias Fiat de Belo Horizonte e região metropolitana. Neste capitulo 

serão apresentadas as empresas pesquisas, os resultados da pesquisa empírica, 

passando pela composição da cadeia de suprimentos no sentido jusante e o 

mercado no qual elas estão inseridas. As informações foram obtidas por meio de 

dados secundários levantados nas Concessionárias e em publicações do 

segmento automotivo. 

 

4.1As empresas 

 

A expansão das vendas de veículos, principalmente a partir de 2009, levou a 

indústria automobilista a um outro patamar que exige uma nova estrutura de 

mercado onde, puxado pelo crédito e demanda de veículos, cada vez mais o 

consumidor quer qualidade e conteúdo embarcado como ar condicionado, 

multimídia, sensores, dentre outros. Este novo patamar trouxe um portfólio de 

oportunidades de negócios para os demais segmentos automotivos como o after 

maket ou reposição. Este mercado é composto por mais de 314.900 empresas 

que atuam nos canais de distribuição atacadista e varejista, incluindo as 

Concessionárias e as oficinas mecânicas que, em 2014 movimentaram R$106 

bilhões (IBPT, 2015). 

 

De acordo com o mesmo estudo do IBPT (2015), 8,22% do faturamento é 

destinado as montadoras que comercializam para as Concessionárias de 

veículos. Os distribuidores atacadistas faturam 31,46% ao vender para as 

empresas varejistas, oficinas e frotistas. O mercado varejista, que vende 

diretamente para os proprietários dos veículos ou para as companhias 

seguradoras, ficam com a maior fatia ou 60,32% do faturamento do mercado da 

reposição, conforme é demonstrado no quadro 5 (IBPT, 2015). 
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Mercado Vendas (%) 

Montadoras 8,22 

Atacadistas 31,46 

Varejistas 60,32 

Quadro 5: Vendas de autopeças por segmento do mercado brasileiro 
Fonte: IBPT 

 

Com uma frota circulante de 9.083.227 ou 20% de um total de 45.444,387, portal 

G1 (2014)a montadora mineira responde por 11,8% do total de faturamento de 

peças para o mercado de reposição, conforme quadro 6. 

 

Montadoras Faturamento peças 

reposição(%) 

General Motors 17,8 

Volkswagen 15,2 

Fiat 11,8 

Ford 8,7 

Toyota 4,8 

Renault 4,5 

Honda 3,8 

Outros 33,4 

Quadro 6: Faturamento de autopeças de reposição por montadora 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A montadora distribui seus concessionários por região comercial, este 

procedimento equaliza o faturamento e a quantidade de Concessionárias a serem 

acompanhadas, facilita as ações comerciais e melhora o entendimento de 

marketing do processo de comercialização de produtos que podem ser 

automóveis, peças e acessórios conforme apresentado no quadro 7. 
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Região comercial Faturamento de peças e 

acessórios(%) 

Regional 1 – Minas Gerais 15,5 

Regional 2 – São Paulo capital 12,6 

Regional 3 – Campinas  11,3 

Regional 4 – Rio de Janeiro 11,1 

Regional 5 – Porto Alegre 8,6 

Regional 6 – Recife 14,6 

Regional 7 – Brasília 15,7 

Regional 8 – Curitiba 10,5 

Quadro 7: Faturamento de autopeças por região comercial da montadora 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atualmente o regional 1 Minas Gerais é o segundo maior mercado de peças e 

acessórios para a montadora, responde por 15,5% do faturamento, perdendo 

somente para o faturamento do regional 7 Brasília, conforme quadro 7. 

 

Localizada na região sudeste, onde se localiza a maior frota de carros do país, 

Minas Gerais é um dos mais importantes mercados de reposição de peças e 

acessórios para montadora sediada em Betim. O gráfico 1 apresenta a 

distribuição da frota circulante no país por região. 

 

 

Gráfico 1: Parque circulante de veículos do Brasil por região geográfica 
Portal G1 (2014) 
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Objetos deste estudo, as Concessionárias Valore, Roma, Strada, Sinal, Tecar, 

Automax e o ponto assistencial Marinelli, associadas a ABRACAF (Associação 

Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat), são representantes legais da 

montadora em Belo Horizonte e região metropolitana para comercializar peças, 

acessórios, assistência técnica e automóveis novos e usados. Conforme quadro 

8, são responsáveis por 51% do faturamento de peças e acessórios da regional 1 

Minas Gerais. 

 

Concessionária Faturamento de Peças e 

Acessórios(%) 

Roma 16 

Strada 10 

Automax 9 

Tecar 7 

Valore 6 

Sinal 2 

Marinelli 0,7 

Quadro 8: Faturamento de autopeças das Concessionárias de Belo Horizonte 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Valore Betim, uma das nove Concessionárias do grupo líder que comercializa 

veículos da montadora mineira desde de 1980. É a Concessionária mais perto da 

montadora e única Concessionária do grupo em Betim, localizada as margens da 

rodovia Fernão dias – BR 381, KM 427,5, no bairro parque Betim industrial em 

Betim/MG.  

 

Marinelli team, fundada por um Italiano aficionado por corridas de carros que 

trabalhava na montadora. Apesar de ter características de Concessionária, o 

ponto assistencial é uma oficina especializado autorizada da marca. Localizada 

na rua Camilo Schiara, 136 no bairro Flamengo em Contagem MG. 
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Roma Contagem, uma das quatro Concessionárias do grupo Roma em Minas 

Gerias que comercializa veículos Fiat. A sede é localizada na rua Osório de 

Moraes, número 1025, no bairro cidade industrial em Contagem MG.  

 

Localizada na Avenida Major Delfino Paula, número 1090, no bairro São 

Francisco em Belo Horizonte/MG, a Concessionária Strada, fundada em 1997, é a 

única do grupo Bonsucesso que comercializa veículos da montadora sediada em 

Betim/MG. 

 

Concessionária Sinal, com sede localizada na avenida presidente Carlos Luz, 

número 5005, no bairro alto caiçaras, em Belo Horizonte/MG, pertencente ao 

grupo Baida de São Paulo, onde o grupo atua com mais de dez Concessionárias 

da marca. A Sinal BH é a mais nova do grupo a atuar com a marca em Minas 

Gerais e fora do estado origem. 

 

Tecar Belo Horizonte, uma das seis Concessionárias do grupo que atua com a 

marca em Minas Gerais e Goiás. Na capital mineira comercializa veículos Fiat em 

duas lojas com a sede localizada na avenida nossa senhora do Carmo, número 

777, no bairro Sion em Belo Horizonte MG. 

 

Concessionária Automax, com duas lojas na capital, tem a sede localizada na 

Avenida Raja Gabaglia, número 2222, no bairro Estoril, em Belo Horizonte MG. 

Fundada em 1979, com 32.000 m², de área útil, a Concessionária Automax é uma 

das maiores do mundo e a maior do estado de Minas Gerais, em área construída 

e faturamento global da marca.  

 

Para evitar concorrência ou vantagem comercial desleal, as Concessionárias de 

Belo Horizonte e região metropolitana, atuam áreas específicas. Tal procedimento 

contribui para que elas atuem de forma igualitária e possam se beneficiar 

igualmente do mercado de Belo Horizonte e região metropolitana.  
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4.2A Cadeia de Suprimentos 

 

A fábrica recebe os pedidos das Concessionárias e os repassa aos fornecedores 

de vendas direta ou ao operador logístico para que possam fazer a operação 

física de envio: Picking ou separação das peças, embalo para transporte, 

pesagem, etiquetagem, faturamento e roteirização conforme rotas pré 

estabelecidas dentro do CD (centro de distribuição). A distribuição pode ser feita 

em rota primária ou secundária. Na rota primária as peças são enviadas 

diretamente para as Concessionárias e nas rotas secundárias, as mercadorias 

são entregues a um armazém denominado cross docking, onde as embalagens 

de peças e acessórios são descarregadas e reenviadas em outros caminhões 

menores que fazem a entrega final. Produtos que a montadora não fornece, 

excepcionalmente podem ser adquiridos diretamente junto ao fornecedor. 

 

4.2.1O Processo de pedido e entrega das peças e acessórios 

 

Os pedidos de peças e acessórios são enviados pelas Concessionárias para a 

montadora através do sistema operacional denominado CSPS(Common Spare 

Parts Systems), mantido e coordenado pela montadora. Os pedidos são 

analisados e autorizados dependendo dos parâmetros específicos de 

configuração: administrativo, parâmetros comerciais e de contratos. Os pedidos 

podem ser feitos on-line ou em bath noturno.  

 

1. On line – Pedidos inseridos, parametrizados e configurados imediatamente 

a colocação do pedido; 

 

2. Bath noturno – Pedidos inseridos, parametrizados e configurados quando o 

sistema CSPS está desligado para processamento interno normalmente no 

período noturno. 

 

Uma série de controles formais são executados quando as linhas de pedidos são 

inseridas: a quantidade inserida deve ser número inteiro, o código de identificação 
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da peça numérico ou alfa numérico, unidade de medida em metro ou unitário, 

dentre outras. Se o feedback for positivo, o pedido é aceito e as peças são 

pesquisadas no CD de distribuição on line ou em bath noturno dependendo do 

tipo de pedido. 

 

No caso dos fornecedores diretos, a fábrica envia o pedido para o fornecedor 

devidamente cadastrado, havendo a disponibilidade das peças ou acessórios, o 

fornecedor faz o processo físico de envio das peças: picking ou separação das 

peças, embalo para transporte, pesagem, etiquetagem, fatura para a fábrica e 

envia em simples remessa para a Concessionária informando o faturamento no 

CSPS.  

Se a peça é atendida pela fábrica, havendo a disponibilidade das peças e 

acessórios, o CD faz o processo físico de acordo com o pedido. O tipo de pedido 

define como um pedido será manuseado pelo ponto de vista da logística, 

comercial e de distribuição. Há dois tipos de pedidos principais: 

 

1. Pedidos Urgentes–A reserva e a atribuição acontecem ao mesmo tempo, 

ou seja, a pesquisa no armazém é feita on line tão logo o pedido é inserido 

e, havendo a peça, o CD faz o processo físico de envio. Não havendo a 

peça, o sistema deixa o pedido em BO (Back order) de urgência, o qual 

tem prioridade de entrega quando a peça chegar no CD; 

 

2. Pedidos Normais - A atribuição é postergada para quando o sistema estiver 

desligado para colocação de pedido, Bath noturno. Havendo a peça, no 

início do dia, começa o processo de envio. Não havendo a peça, o sistema 

deixará o pedido em BO normal, o qual será atendido somente depois de 

atender os BOs prioritários. 

 
Os pedidos têm características diferenciadas para distinguir as situação logística, 

assim há um melhor planejamento diário das ações a serem tomadas para evitar 

que um pedido para carro parado fique esperando a solução de outro pedido que 

é somente para reposição de estoque. Abaixo as principais características dos 

pedidos e sua distinção quanto as situações logísticas: 
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1. Frequência no tratamento - Imediato ou para quando o sistema estiver 

desligado para colocação de pedido, bath noturno; 

 

2. Modal Logística – O envio da peça será pelo modal mais rápido se o 

pedido é urgente ou de unidade parada; 

 

3. Urgência - considerada conforme o prazo entre a reserva e a entrega para 

o Cliente final. 

 
O quadro 9 resume as características principais dos pedidos inseridos pelas 

Concessionárias: 

 

 
Quadro 9:Características dos tipos de pedidos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez que a Concessionária identificou a necessidade do atendimento do 

veículo do cliente ou a necessidade de reposição do estoque, o pedido é inserido 

no CSPS. A partir deste momento o processo é iniciado e só considerado 

encerrado quando a peça é aplicada no veículo ou quando é armazenada no 

estoque da Concessionária. 

 

A figura 11, demonstra o fluxo principal da cadeia de suprimentos jusante, da 

montadora para as Concessionárias. O objetivo principal é caracterizar a cadeia 

de distribuição de peças e acessórios no sentido jusante, fábrica para 

Concessionárias. Como o objetivo desta pesquisa está entre o fabricante e os 

clientes de primeira camada, a cadeia de suprimentos não foi mais detalhada. 

 
 
 
 
 

Código 

pedido

Nome do 

Pedido

Tipo de 

Pedido
Tratamento Modal

Prioridade de 

Pedido / Back order

2 Emergência Urgente On line Rápido 2

4 Normal Normal Bath  noturno Normal 3

5 Unidade Parada Urgente On line Rápido 1
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Figura 11: cadeia de distribuição de peças e acessórios 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As Concessionárias têm a fábrica como seu principal fornecedor. É a fábrica a 

responsável por todo o processo de atendimento e envio das peças e acessórios. 

 

4.2.2Caracterização dos Fornecedores 

 

As Concessionárias comercializam peças e acessórios de dois possíveis 

fornecedores: a montadora e fornecedores de peças ou acessórios não atendidos 

pela montadora. 

 

Com o maior market share do mercado brasileiro de automóveis 21%, a 

montadora mineira, empresa do grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles), que atua 

no Brasil desde de 1976, atende a622 Concessionárias espalhadas pelo Brasil 

que comercializam carros, peças e acessórios (ANFAVEA, 2014). 

 

Sua posição estratégica, as margens da BR 381, Fernão dias, permite escoar sua 

produção para todo país, especialmente para as Concessionárias de Belo 
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Horizonte de região metropolitana que, por estarem perto da fábrica, tem 

condições privilegiadas de atendimento ao cliente. 

 

A montadora é a principal fornecedora e entrega mais de 90% das peças e 

acessórios de reposição para as Concessionárias. Estas peças são enviadas do 

seu CD ou diretamente do fornecedor sem passar pelo seu centro de distribuição.  

 

A montadora mineira mantém um armazém de aproximadamente 123.600 mil 

metros quadrados, sendo 99 mil metros quadrados de área coberta, onde se 

encontram mais de 65mil peças e acessórios cadastrados, nos arredores da 

fábrica, controlado por um operador logístico. 

 

O armazém recebe em média 19 carretas de peças e acessórios dias e despacha 

em média outras 17 carretas para as Concessionárias localizadas em todo país. 

Em média são movimentadas 2 milhões de peças e acessórios por mês. 

 

Do total de peças enviadas peça montadora do seu CD ou diretamente do 

fornecedor sem passar pelo centro de distribuição, 90% das peças são enviadas 

através de pedidos normais e os outros 10% através de pedidos urgentes. Os 

pedidos urgentes são mais caros e exigem maior esforço logístico pois, além de 

ter uma equipe que deve trabalhar com pressão de horário, os modais utilizados 

para despacho também são mais dispendiosos. 

 

Todas as peças enviadas as Concessionárias tem frete CIF (Cost, Insurance and 

Freight), ou seja, o fornecedor é o responsável por todos os custos e riscos com a 

entrega da mercadoria, incluindo o seguro do frete. Esta responsabilidade finda 

quando a mercadoria chega ao concessionário.  

 

O envio é regido pelas regras da OFP (Ocorrência no Faturamento de Peças), 

que é um acordo entre a montadora e a ABRACAF, com base nas leis fiscais, 

comerciais e de trânsito. Todas as vezes que houver algum erro logístico, a 

Concessionária deve proceder conforme previsto no manual. O quadro 



 
 

81 
 

10apresenta o resumo das ações a serem tomadas caso aja necessidade de uma 

OFP. 

 

Recebimento 
Código de 

identificação 
Procedimento 

Trocada 1 
A concessionaria ressalva a nota fiscal e a 
fábrica autoriza a devolução 

Quebrada 2 
A concessionaria ressalva a nota fiscal, a 
fábrica autoriza a devolução e debita ao 
operador logístico 

Defeito 3 
Fábrica autoriza a devolução e devolve ao 
fornecedor 

Não solicitada 4 
A concessionaria ressalva a nota fiscal, a 
fábrica autoriza a devolução  

A mais 5 
A concessionaria ressalva a nota fiscal, a 
fábrica autoriza a devolução  

A menos 6 
A concessionaria ressalva a nota fiscal, a 
fábrica autoriza a devolução 

Preço errado 7 
A concessionaria ressalva a nota fiscal, a 
fábrica autoriza a devolução  

Solicitada indevidamente 8 
A concessionaria ressalva a nota fiscal, a 
fábrica autoriza a devolução  

Quadro 10: Procedimentos para ajustes de erros logísticos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As peças enviadas diretamente dos fornecedores é uma modalidade que vem 

ganhando força junto a montadora, devido a sua principal característica: itens de 

alta competitividade, a fábrica entrega o pedido ao fornecedor através do CSPS, 

que por sua vez fatura para fábrica e envia em simples remessa para 

Concessionária. 

 

Os fornecedores de peças e acessórios que não são atendidos pela montadora, 

entregam aquelas peças que o fabricante não faz reposição como os químicos 

colas de juntas. Cada vez mais a montadora vem ampliando a gama de itens a 

serem enviados para as Concessionárias, evitando assim que as Concessionárias 

comercializem peças ou acessórios que não são controlados diretamente pela 

montadora. 
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4.2.3Caracterização dos Clientes 

 

Os clientes das empresas são os que fazem reparo ou compram peças 

diretamente no balcão de peças das Concessionárias, oficinas independentes, 

seguradoras, oficina interna, frotistas e outros que procuram as Concessionárias 

para fornecerem peças, acessórios e serviços.  

 

Os clientes atendidos, em sua maioria, estão localizados dentro da área de 

atuação de cada Concessionária. Apesar da restrição da área de atuação, as 

Concessionárias podem comercializar peças e acessórios para outras parceiras 

localizadas em qualquer lugar do país, principalmente pelo programa caça peça 

mantido pela montadora. 

 

As Concessionárias também podem comercializar peças em outras regiões, 

desde que estas regiões não estejam em área de atuação de outra 

Concessionária ou que, estando dentro de uma área de atuação de outra 

Concessionária, esta esteja com alguma restrição ou incapacidade de atender 

momentaneamente aquele mercado. Um exemplo deste tipo de atuação é a 

Concessionária Valore de Betim que atende a região de Betim, São Joaquim de 

Bicas e Igarapé que não tem Concessionárias da marca para atender os clientes 

locais. 

 

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

assistência técnica e reparação, bem como, sistemas de transportes de clientes e 

para clientes, movimentando um grande volume de cargas. 

 

As empresas esperam manter o Market shared da marcar em 2015, para isto, 

investi em treinamento continuo, call centers para vendas de peças e acessórios e 

sistemas especializados em compras de peças e acessórios, como é o caso do 

“IS” (Inteligence suplyer) e o ÁGILE. Consolidando assim a marca no estado de 

Minas Gerais. 
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5APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa 

qualitativa e da pesquisa quantitativa, comparando os resultados obtidos. 

 

5.1Análise dos resultados – Pesquisa qualitativa 

 

Neste capítulo estão demonstrados os resultados obtidos na fase qualitativa da 

pesquisa. Nesta etapa, foram entrevistados sete profissionais, um de cada 

Concessionária, que ocupam cargos considerados estratégicos pela empresa: 

gerentes ou coordenador da área de Peças e Acessórios. 

 

A pesquisa procurou saber o quanto é importante o tema gerenciamento de riscos 

na cadeia de distribuição na Concessionária e se os entrevistados costumam 

abordar o tema com frequência. Todos os entrevistados consideraram o tema um 

assunto muito importante nas organizações, conforme apresentado no quadro 11.  

 

 

Quadro 11: Relevância do tema gestão de risco na cadeia de distribuição 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Por outro lado, apenas dois entrevistados disseram que o tema é muito abordado 

enquanto que três disseram que o tema é abordado frequentemente e outros dois 

disseram que as vezes o tema é abordado, conforme demonstrado no quadro 12. 

 

 

Quadro 12: Frequência do tema gestão de risco na cadeia de distribuição 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Questão
Pouco 

importante

Razoavelmente 

importante
Indiferente Importante

Muito 

importante

Qual o grau de importância dada

ao tema "gerenciamento de

riscos na cadeia de distribuição"

na sua empresa?

0 0 0 0 7

Questão não utilizado
Utilizado 

raramente

Utilizado as 

vezes

Utilizado 

frequentemente
Muito utilizado

Com que frequência o tema

"gerenciamento de riscos na

cadeia de distribuição" é

discutido na sua empresa? 

0 0 2 3 2



 
 

84 
 

O risco de desabastecimento é um problema relevante e causa problemas para 

as empresas, mas os gerentes e coordenadores das empresas entrevistados, não 

abordam o problema com a frequência requerida. 

 

Á relevância e a frequência com que o tema gerenciamento de riscos são 

retratadas na cadeia de distribuição do setor automotivo não é diferente do que se 

observa no setor de papel e celulose, conforme é observado por Bastos Junior 

(2007).  

 

No setor de papel e celulose o tema é relevante ou muito relevante para 75% dos 

entrevistados, enquanto que a discussão do tema é bastante variável, em geral, 

38% das empresas discutem o tema mensalmente. 

 

No setor automotivo, o tema é muito importante para 100% dos entrevistados, 

enquanto que a discussão do tema é variável, em geral, 28,6% dos entrevistados 

utilizam muito o tema nas suas reuniões.  

 

5.1.1Riscos de ruptura e os impactos ou danos percebidos 

 

Diversos são os motivos que podem gerar risco e até mesmo a ruptura da cadeia. 

Todos os entrevistados listaram vários fatores de risco aos quais a cadeia de 

distribuição está exposta: Back Order, peças recebidas com algum problema 

como quebrada, troca ou entregue indevidamente, manifestações, trânsito, roubo 

e até mesmo restrição de área de recebimento ou restrição de caminhões no 

hiper centro das cidades. O quadro 13 apresenta todos os fatores de riscos 

identificados e mencionados pelos entrevistados. 
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Quadro 13:  Fatores de risco na cadeia de distribuição 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os fatores de risco percebidos obtidos com as respostas dos gerentes ou líderes 

da área de Peças e Acessórios durante a entrevista, foram agrupados de acordo 

com o modelo adotado para esta pesquisa, apresentado na figura 9 deste 

trabalho e demonstrado no quadro 14.  

 

Esta pesquisa, assim como a apresentada por Rangel (2012), que tomou como 

referência vários autores: Christopher (2003), Chopra e Sodhi (2004), dentro 

outros, para identificar os fatores de risco mais recorrentes, também apresentou 

os riscos mais importantes e os categorizou para estudo, conforme apresentado 

quadro 14 desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

Fatores de risco
Back order

Transporte

Logística

Tempo de entrega

Sistema fora do ar

Meio ambiente

Manifestações

Falência de fornecedor
Excesso ou falta de demanda

Qualidade do produto

Falta de energia

Chuva de granizo

Queda de barreira

Demora do call center

Restrição horário caminhão

Área inadequada para 

recebimento do caminhão
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Quadro 14: Categorização dos fatores de risco conforme o modelo da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao categorizar os fatores de risco, percebe-se que as respostas dos gerentes 

entrevistados atendem ao modelo adotado para análise dos riscos. 

 

5.1.1.1Riscos de abastecimento 

 
As Concessionárias, por ter a fábrica seu principal fornecedor, sofrem quando há 

um risco da montadora não entregar uma peça ou acessório no tempo correto, 

quando a Concessionária precisa. A principal característica da peça entregue pela 

montadora é a confiança na qualidade do produto e a garantia do conjunto (o 

veículo) continuar com um bom funcionamento. O respondente (G2) apontou que 

a falência deum fornecedor pode apresentar risco de abastecimento, quando este 

não tem condições técnicas de entregar as peças.  

 

 

Risco Fatores de risco

Risco de abastecimento Falência de fornecedor

Transporte

Logística

Risco logístico Restrição horário caminhão
Área inadequada para 

recebimento do caminhão

Meio ambiente

Risco ambiental Chuva de granizo

Queda de barreira

Qualidade do produto

Risco de controle Manifestações

Back order

Risco de demanda Falta do produto em estoque

Excesso ou falta de demanda

Tempo de entrega

Sistema fora do ar

Risco de processo Demora do call center
Demora no faturamento CSPS

Falta de energia

Categorização dos fatores de risco
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Recentemente tivemos problemas com o conjunto de alavancas, estamos 
com um caso aberto aqui, o fornecedor quebrou, veio o cliente que precisava 
de dois cabos do conjunto de alavancas, um dos cabos temos no estoque e 
o outro não porque o fornecedor quebrou e não encontramos noutro lugar.  

 

Acontecendo a interrupção da entrega de peças e acessórios, por algum 

problema no fornecedor, como por exemplo a falência, os impactos ou danos 

percebidos são importantes, na medida que, a fábrica pode demorar para resolver 

o problema com outro fornecedor e isso gerar insatisfação do cliente. Assim 

define outro entrevistado (G3) a respeito: 

 

A falta da peça ou acessório pode levar a perda do cliente, 
consequentemente perda de margem e lucro, insatisfação do cliente, 
afetando as notas do CSI (Customer satisfation index) ou avaliação 
comportamental do pós vendas, e demora no reparo do veículo. 

 

5.1.1.2Riscos Logísticos 

 

A empresa trabalha com transportadora rodoviária, correios, aéreo e fluvial, 

dependendo do tipo de pedido e região atendida. Foco desta pesquisa, Belo 

Horizonte e região metropolitana, independentemente do tipo de pedido, o 

transporte utilizado para atender esta região é o rodoviário. 

 

Por se tratar de carga fracionada com características muito diferentes, como é o 

caso da fragilidade dos vidros, do peso das peças mecânicas e do volume das 

peças de lataria, o risco logístico é significativo. 100% dos entrevistados 

identificaram algum problema logístico. O respondente (G1) diz que é comum 

chegar peça com algum problema logístico: trocada, quebrada, amassada, 

enferrujada, a mais ou a menos do solicitado e enviado indevidamente. 

 

Atualmente recebemos muitas peças quebradas, trocadas, empenadas ou 
erradas dentro do volume. 

 

O respondente (G6) diz que o transporte rodoviário é um problema, 

principalmente quando está relacionado ao trânsito: 
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O transporte é um problema quando envolve greves, manifestações ou 
engarrafamentos. 

 

 Outro ainda relaciona o transporte a roubos ou quebra do caminhão. 

 

Outra possibilidade de risco de ruptura informada por um dos respondentes (G7) 

é a área inadequada na Concessionária para recebimento das peças e 

acessórios. 

 

Por estar numa área densamente habitada, tenho problemas para expandir a 
área de recebimento das peças, já fizemos vários estudos para melhorar a 
área de recebimento das peças mas todos estes estudos comprometem meu 
estoque, ou seja, se expandirmos a área do recebimento vou perder em área 
de estocagem, isso não podemos fazer porque também estamos precisando 
de área de estocagem, a fábrica lança muitos modelos de veículo e temos 
que ter as peças para todos eles. 

 

Por ser um importante gerador de ruptura, todos os entrevistados afirmaram que 

a probabilidade da falta de peças é alta e também é um importante gerador de 

danos causando impactos indesejados no negócio de Peças e Acessórios da 

empresa. Como afirma o entrevistado (G2): 

 

Quando o tempo de reparo do veículo é quebrado por falta de peças, rompe-
se uma cadeia já iniciada com a programação com o cliente e isso gera 
transtornos a Concessionária e mal estar com o cliente, quebrando a 
confiança na empresa e na bandeira que esta representa. 

 

5.1.1.3Riscos Ambientais 

 

As questões ambientais foram lembradas pelos respondentes, como queda de 

granizo ou queda de barreira que podem interferir na entrega das peças no 

horário combinado. O excesso de chuva pode causar alagamento e prejudicar o 

fluxo dos veículos de entrega como diz o entrevistado (G4). 

 

Já houve um caso de uma chuva muito forte de granizo entre a fábrica e a 
Concessionária que impossibilitou o transporte. Também já houve caso de 
uma forte chuva causar uma queda de barreira que também impossibilitou a 
entrega das peças na Concessionária. 
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Outro ponto abordado por outro entrevistado (G1) foi a entrega de peças 

enferrujadas: 

 

Recebemos peças aqui na Concessionária, às vezes, com sinais de 
ferrugem o que nos leva a crer que estavam expostas ao sol e chuva ou 
foram mal embaladas ou mal armazenadas no CD da montadora. 

 

O risco ambiental foi citado e apresentado como um fator que pode causar a 

ruptura, porém, para os entrevistados, apesar de haver o risco, o impacto ou 

danos na empresa é menor porque, como diz um dos respondentes (G5), a 

maioria dos clientes estão dispostos a esperar a tempestade passar.  

 

São coisas que podem acontecer que estão totalmente fora do controle da 
Concessionária. 

 

Afirma este entrevistado ao falar a respeito da tempestade, ou queda de barreira. 

 

5.1.1.4Riscos de Controle 

 
As manifestações contra o governo do PT (Partido dos trabalhadores)em junho de 

2013 causou transtornos as Concessionárias, principalmente as que estão na 

região da Pampulha, o trânsito foi interrompido várias vezes para passagem dos 

manifestantes ou para prevenir vandalismo por parte destes manifestantes. O 

entrevistado (G5) descreve o risco de controle: 

 

Um ponto que eu chamo a atenção é quando greves e manifestações 
interferem no trânsito e, consequentemente na entrega das peças, atrasando 
o reparo do veículo ou impossibilitando a venda das peças no balcão ou na 
oficina interna. 

 

Outra situação que causou problemas na entrega foi a greve dos caminhoneiros 

em julho de 2013, Com os bloqueios realizados pelos caminhoneiros, muitos dos 

produtos básicos se perderam pelo caminho. A entrega de combustíveis também 

foi afetada causando falta do produto em várias regiões. Com a entrega de peças 
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e acessórios não foi diferente, o bloqueio das rodovias federais impediu a entrega 

destes produtos as Concessionárias. 

 

A política econômica brasileira tem provocado uma percepção desfavorável por 

parte da maioria dos entrevistados, com o aumento do IPI (Imposto Sobre Produto 

Industrializado) as vendas, a partir do final de 2014, vem caindo com um viés de 

baixa. 

 

A possibilidade de dano ou impacto que estes riscos podem causar, caso venham 

a interromper o fluxo de entrega de peças e acessórios, conforme os 

entrevistados, é baixo em razão da baixa frequência com que ocorrem. 

 

Os riscos de controle foram mencionados pelos gerentes como fatores que 

podem causar ruptura. Tanue (2011), em sua pesquisa sobre flexibilidade 

organizacional e gestão de risco na cadeia de suprimentos para geração de 

resiliência na cadeia automotiva, observou que o impacto dos riscos de controle, 

relacionados ao fator de risco de manifestações, greves e ambiente econômico, 

são elevados em toda a cadeia, de montante a jusante, com destaque para o 

setor de autopeças. 

 

5.1.1.5Riscos de Demanda 

 

Considerado o mais importante pelos entrevistados, o risco de demanda é comum 

em todos os pedidos feitos para a fábrica. Um entrevistado (G7) define assim o 

risco de demanda: 

 

Não sei se o problema é maior na fábrica ou no concessionário. A fábrica 
trabalha com os pedidos das Concessionárias, se as Concessionárias 
começarem a colocar pedidos com quantidades anormais a fábrica começa 
a ter dificuldades. Tem que ver quem está provocando este BO se é o 
fornecedor ou se é uma solicitação anormal das Concessionárias. 

 

Um outro entrevistado (G2) cita exemplos de falta de peças para definir a 

importância do BO no negócio de Peças e Acessórios da Concessionária. 
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O que mais chama atenção é quando tem aumento de demanda, como o 
que aconteceu a um ano atrás, este aumento de demanda leva o fornecedor 
a abastecer somente a linha de produção e deixa de abastecer o pós 
vendas. 
 

O caso do BO que aconteceu recente com o farol, o cliente precisou da peça 
e a fábrica não tinha nem pra colocar na linha, isso aconteceu por falha do 
fornecedor. 

 

O risco de demanda causa impacto e danos importantes no negócio de Peças e 

Acessórios. O impacto e dano, quando a interrupção acontece é grave, pois, ao 

saber que não tem a peça em estoque na fábrica o concessionário volta-se para o 

mercado, procura a peça faltante nas parceiras. Se não encontrar, tenta conseguir 

a peça desmontando um veículo similar que esteja no pátio e, mesmo assim não 

conseguir a peça, é necessário abrir um “caso” junto a fábrica para que esta tome 

providencias emergenciais de atendimento e, numa última medida, procura até 

mesmo recorre aos grandes atacadistas no intuito de resolver o problema. Em 

muitos casos se fica esperando a solução por parte da fábrica e o carro fica 

aguardando as peças chegarem, é o que diz do entrevistado (G6).  

 

Não acha em lugar nenhum, ficamos com a peça em BO até que aja uma 
solução proposta pela montadora. Não tem uma solução formatada, via 
engenharia de peças, para solucionar este tipo de problema. 

 

A falta de peças gerada por planejamento inadequado de recall, ou um erro de 

pedido feito pela Concessionária pode gerar distorções no cálculo da demanda.  

 

Apontado pelos gerentes como o risco que mais gera ruptura e impacto no 

negócio de Peças, o risco de demanda foi observado na pesquisa de Tanue 

(2011) como o risco que impacta numa maior probabilidade de ocorrência quanto 

mais a jusante na cadeia, demonstrando que está pesquisa está em concordância 

com o observado pelo autor. 
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5.1.1.6Riscos de Processos 

 

Três dos entrevistados, identificaram os riscos de processos como sendo 

importantes e que podem causar ruptura na cadeia de distribuição de peças e 

acessórios. O sistema fora do ar, tanto na Concessionária quanto na fábrica, a 

demora no retorno do call center e os prazos de entrega deficientes são alguns 

exemplos destes tipo de risco. O entrevistado (G4), para justificar a deficiência da 

entrega de peças cita uma das regras de entrega definidas peça montadora. 

 

Sabia que a montadora só entrega as peças quando enche o caminhão? 
Isso é por contenção de despesas, a montadora não entrega como 
entregava antes. Se tiver as peças para encher o caminhão a entrega será 
feita, caso contrário, o caminhão fica esperando até que a carga seja 
completada. 

 

Outro entrevistado (G7) afirma  

 

Quando há falta do produto em estoque e fazemos o pedido para fábrica, a 
demora na entrega é um fator determinante para fidelizar o cliente. 

 

Outro entrevistado (G3) define o sistema fora do ar e a falta de energia como um 

componente importante para o risco de processos.  

 

Quando há falta de energia deixamos de emitir nota fiscal ou localizar um 
item no estoque. Quando o sistema está fora do ar ou inoperante, isso pode 
acontecer na fábrica ou na Concessionária, todo mundo fica doido. 

 

Quanto ao impacto ou dano gerado, somente um entrevistado considerou 

importante, enquanto que para os outros entrevistados, apesar de poder causar 

uma ruptura, a falta de energia, o sistema fora do ar, a demora de resposta do call 

center ou a deficiência na entrega, são riscos temporários e fáceis de serem 

sanados. 
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5.1.2Riscos versus impacto ou dano 

 

Os gerentes foram estimulados a votar nos fatores de risco que ele considera 

mais importante. O quadro 15 apresenta os mais votados. 

 

 

 

Quadro 15:Fatores de risco considerados mais importantes 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Foram considerados os mais importantes os fatores de risco de back order e 

transportes com sete votos cada um. Em seguida foram mencionados a logística 

com quatro votos, o tempo de entrega com três votos e por último o sistema fora 

do ar com dois votos. 

 

Foi perguntado aos gerentes entrevistados quais os fatores de risco que eles 

consideraram mais importantes e, qual a probabilidade de acontecer o 

desabastecimento. Conforme o quadro 16, dos fatores de risco considerados mais 

importantes, o que tem maior probabilidade de provocar o desabastecimento é 

Fatores de risco Frequência de resposta
Back order 7

Transporte 7

Logística 4

Tempo de entrega 3

Sistema fora do ar 2

Meio ambiente Não mencionado

Manifestações Não mencionado

Falência de fornecedor Não mencionado

Falta do produto em estoque Não mencionado

Excesso ou falta de demanda Não mencionado

Qualidade do produto Não mencionado

Falta de energia Não mencionado

Chuva de granizo Não mencionado

Queda de barreira Não mencionado

Demora do call center Não mencionado
Demora no faturamento CSPS Não mencionado

Restrição horário caminhão Não mencionado

Área inadequada para 
recebimento do caminhão Não mencionado
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back order. Seis votos consideraram alta a probabilidade do back order provocar 

o desabastecimento e somente um voto para média a probabilidade do 

desabastecimento e nenhum votante o considerou com baixa probabilidade de 

causar a ruptura. 

 

 

Quadro 16:Probabilidade dos fatores de risco provocarem o desabastecimento 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O transporte também foi considerado com alta probabilidade de causar o 

desabastecimento, quatro votos consideraram-no alta, um voto para média e dois 

votos foram dados para baixa a probabilidade de causar a ruptura. 

 

Também considerado com alta probabilidade de causar a ruptura, o fator de risco 

logístico recebeu seis votos para alta e um voto para média e nenhum voto para 

baixa probabilidade de causar a ruptura. 

 

A probabilidade é alta para os fatores de risco de back order, transporte e 

logística, causarem a ruptura porque são fatores que levam a uma maior 

frequência de desabastecimento por falta de peças para reparação ou vendas 

balcão. 

 

Num menor grau, aparece o fator de risco do tempo de entrega que recebeu dois 

votos para alta, quatro votos para média e um voto para baixa probabilidade de 

causar o desabastecimento. Os entrevistados informaram que, apesar de causar 

a ruptura, quando ocorre, o tempo para regularização é menor quando comparado 

Baixa Média Alta Total

Back order 0 1 6 7

Transporte 2 1 4 7

Logística 0 1 6 7

Tempo de entrega 1 4 2 7

Sistema fora do ar 5 2 0 7

Fatores totais percebidos 8 9 18 35

Fatores de risco
Probabilidade de provocar o 

desabastecimento
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com a falta de peça provocada pelo back order. Na maioria das vezes a entrega 

da peça é feita na Concessionária com um pequeno atraso.  

 

Com dois votos para média e cinco para baixa a probabilidade de causar o 

desabastecimento, o sistema fora do ar é o que tem a menor probabilidade, pois, 

além de ser raro a ruptura, quando ocorre, na maioria das vezes, provoca perdas 

financeiras internas e, não tem impacto no tratamento com o cliente. 

 

Também foi perguntado aos gerentes, dos fatores de risco que eles consideraram 

mais importantes, qual é o grau de impacto ou dano caso o desabastecimento 

viesse a acontecer. No quadro 17 é apresentado o grau de impacto ou danos dos 

fatores de risco mais importantes informados pelos pesquisados. 

 

Assim como a probabilidade de desabastecimento é maior para o back order, 

também é o que causa maior impacto ou danos no negócio de Peças e 

Acessórios das empresas. Igualmente votado, tanto para probabilidade de risco 

de ruptura quanto para o dano, seis votos consideraram alto o impacto e somente 

um voto para impacto ou dano médio e nenhum voto foi dado para baixo impacto 

ou danos.  

 

Sendo o back order o fator de risco mais preocupante informado pelos 

entrevistados, o respondente (G2) informa o impacto e danos gerados pela falta 

de peças relacionado ao back order. 

 

Estou lembrando de outro que aconteceu mês passado com o kit de correia 
de distribuição do “tjet”, não tinha em nenhum lugar do pais e o cliente 
esperando, o carro já estava parado aqui por mais de 40 dias, até que 
resolvemos procurar as peças separadamente e o problema foi resolvido, 
era um caso de justiça. 
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Quadro 17:Grau do impacto dos fatores de risco 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Outro fator de risco considerado como alto impacto é o transporte. Este recebeu 

três votos para alto, um voto para média e três outros votos para baixo impacto ou 

danos quando ocorre o desabastecimento, justificados assim pelo respondente 

(G6): 

 

Quando o transporte não chega e eu sei que é por causa do trânsito ou por 
causa de quebra do caminhão é só uma questão de espera que a peça 
chega. Agora, quando o caminhão não vem por causa de roubo, carga 
errada ou eu não sei onde ele está, vira um problema porque não sei o que 
dizer para o cliente. 

 

Também considerado como de alto impacto, o fator de risco logístico recebeu 

cinco votos para alto impacto, dois para médio e nenhum para baixo. 

 

O impacto ou danos quando ocorre por falta de peças gerado pelo tempo de 

entrega, é relativamente significativo, recebeu dois votos para alto impacto, um 

voto para médio e quatro para baixo impacto ou danos quando ocorre o 

desabastecimento. Os entrevistados informaram que, apesar de provocar a falta 

de peças temporariamente o impacto ou dano é menor pois, na maioria das vezes 

a entrega da peça é feita na Concessionária com um pequeno atraso.  

 

Com a menor possibilidade de causar impacto ou danos, o fator de risco de 

sistema fora do ar teve três votos para médio e outros quatro votos para baixo e 

nenhum para alto impacto ou danos quando há o desabastecimento. O sistema 

fora do ar somente acontece quando se tem que fazer o pedido para cumprir os 

Baixo Médio Alto Total

Back order 0 1 6 7

Transporte 3 1 3 7

Logística 0 2 5 7

Tempo de entrega 4 1 2 7

Sistema fora do ar 4 3 0 7

Fatores totais percebidos 11 8 16 35

Fatores de risco
Impacto ou dano quando ocorre o 

desabastecimento
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objetivos de compras, ou o sistema não registra o pedido por alguma falha 

técnica. A falha é corrigida fazendo imediatamente um novo pedido no sistema 

CSPS. 

 

A relação de fatores de risco de desabastecimento com o impacto ou danos para 

no negócio de Peças e Acessórios está diretamente ligada ao atendimento do 

cliente. As faltas de peças por problemas relacionados ao back order, transportes 

e a logística, quando causam a ruptura, apresentam dificuldades para serem 

sanadas e, consequentemente, o risco do cliente ficar insatisfeito ou até mesmo 

abandonar a marca é eminente.  

 

Por outro lado, quando a ruptura é causada pela demora na entrega da peça ou 

porque o sistema está fora ar, a insatisfação do cliente é minimizada, pois, a 

demora não significa que a peça não chegará, é só uma questão de espera para 

o caminhão chegar ou o sistema voltar.  

 

O quadro 18 apresenta os fatores de risco votados como os mais importantes 

informados pelos respondentes e qual a percepção dos entrevistados quanto a 

probabilidade dos fatores de risco causarem o desabastecimento e, em causando 

a ruptura, qual o grau do impacto ou danos que podem gerar no negócio de 

Peças e Acessórios das empresas. 

 

 

Quadro 18:Probabilidade dos fatores de riscos versus o grau de impacto 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os administradores logísticos das empresas devem procurar conhecer os riscos 

aos quais sua cadeia de suprimentos está sujeita, bem como, saber da sua 

Baixa Média Alta Total Baixo Médio Alto Total

Back order 0 1 6 7 0 1 6 7

Transporte 2 1 4 7 3 1 3 7

Logística 0 1 6 7 0 2 5 7

Tempo de entrega 1 4 2 7 4 1 2 7

Sistema fora do ar 5 2 0 7 4 3 0 7

Fatores totais percebidos 8 9 18 35 11 8 16 35

Fatores de risco

Probabilidade de provocar o 

desabastecimento

Impacto ou dano quando ocorre 

o desabastecimento
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probabilidade de provocar o desabastecimento. Neste mesmo sentido, os 

administradores logísticos também devem procurar saber os impactos que estes 

riscos podem causar, caso aconteça o desabastecimento e, numa instância 

maior, criar estratégias de resiliência na cadeia de suprimentos da sua empresa. 

 

5.1.3Estratégias de Resiliência 

 

Todos os respondentes consideram importante ter um mecanismo de controle que 

visem reduzir ou eliminar o desabastecimento.  

 

Quando a ruptura acontece por causa do back order, a Concessionária tenta 

outros meios para resolver o problema: caça peça, desmontagem de veículo 

similar que esteja no pátio, e até mesmo em outro fornecedor, o importante é 

atender o cliente. O entrevistado (G2) utiliza da seguinte estratégia: 

 

Se você não tem o controle do desabastecimento, está fadado a ouvir crítica 
ou censura. Aqui temos a compra antecipada para itens sazonais. Itens com 
BO na fábrica aumentamos o estoque de segurança e recorremos ao 
mercado pra ter a peça, principalmente as de auto giro também recorremos 
ao caça peças, procuramos ter pelo menos uma peça dentro de casa. 
 
Temos, o principal deles é a gestão de giro, peças que eu tenho demanda 
faço o abastecimento por giro, tenho estas peças com pelo menos três dias 
de folga em peças de giro, caça peça, parceiros da rede, normalmente o 
caça peça atende bem e em último instância, recorremos a fábrica. 

 

Outro entrevistado (G6) complementa com outras estratégias: 

 

Temos, sim. Os relatórios controle de peças em trânsito, controle do tempo 
de recebimento, controle do volume de compras e o caça peça. 

 

Porém nenhuma estratégia clara de resiliência é adotada pelas empresas. As 

ações tomadas nas situações de ruptura indicam que a empresa adota uma 

postura corretiva como disse o respondente (G4): 

 

Quando há uma falta de peças recorremos ao caça peça ou aos parceiros 
da rede. 
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Se a ruptura acontece por causa do transporte ou por algum problema logístico, a 

Concessionária tem que fazer uma pesquisa para localizar o volume, em não 

localizando o volume, a Concessionária deve fazer um novo pedido e abrir uma 

OFP, este procedimento além de oneroso é demorado. O entrevistado (G1) 

reclama na demora do ajuste quando tem que fazer uma OFP. 

 

Nós temos um problema sério aqui quando a peça chega com algum 
problema, quebrada, amassada ou não identificada. Nós perdemos um 
tempão para fazer todo o procedimento exigido pela fábrica de uma coisa 
que não foi nós que provocamos, uma OFP deveria ser mais simples, se a 
gente reclamar deveria ser atendido rapidamente. 

 

As entregas em atraso normalmente acontecem quando o trânsito está ruim, 

quando a carga não está completa, por causa de roubo ou outro impedimento 

mais raro como é o caso das manifestações. Nestes casos, o cliente compreende 

melhor e aceita esperar um novo pedido ou a entrega da peça em outro horário. O 

cliente sabe que a peça será entregue e que a fábrica tem para fornecer, é uma 

questão espera. 

 

No mesmo sentido é o caso do sistema fora do ar, na maioria das vezes o cliente 

não percebe que o sistema está fora do ar, que acaba sendo uma questão interna 

da Concessionária. Quando o sistema estiver fora do ar o responsável de TIC 

(Tecnologia da Informação e Comunicação) da Concessionária é acionado que, 

por sua vez, aciona o TIC da fábrica e, em conjunto tentam resolver o problema 

que pode ser na fábrica, na Concessionária ou na internet. 

 

O entrevistado (G3) falou sobre o inventário, rotativo ou anual, como uma 

importante ferramenta para manter a confiabilidade das peças em estoque. 

 

Quando há uma venda ou necessidade da peça que tem no sistema, mas 
não tem em estoque, causa problemas de confiabilidade no estoque e 
consequentemente na prestação do serviço. 
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Em todos os casos, ações somente foram tomadas após os eventos de ruptura. 

Os entrevistados foram unânimes em considerar o tema “gestão de risco na 

cadeia de distribuição” como muito importante mas, quando perguntados com que 

frequência o tema é abordado na empresa, as respostas divergem: dois dos 

entrevistados afirmam que o tema é muito abordado, quatro dizem que o tema é 

utilizado com frequência e um afirma que as vezes o tema é abordado. 

 

No mesmo sentido do observado neste estudo, uma pesquisa realizada com a 

KPMG, realizada com 67 empresas de diversos setores no Brasil, somente 44% 

delas contam com um sistema estratégico de gestão eficiente de risco. Nesta 

mesma pesquisa, mais de 20% das organizações consideram fundamental, para 

o sucesso do gerenciamento de risco, a sensibilização e a existência de uma 

cultura forte de risco em toda a empresa. 

 

Mattos (2011), que participou de uma pesquisa global para o MIT, em uma das 

suas três observações a partir de dados obtidos no Brasil, vem de encontro ao 

que foi também exporto nesta pesquisa. No primeiro ponto o autor destaca que as 

organizações brasileiras, quando questionados sobre como a empresa vem 

investindo seus esforços, as respostas concentram naquelas perguntas mais 

orientadas para reações a eventos do que para prevenção de riscos.  

 

Tanue (2011) em sua pesquisa sobre flexibilidade organizacional e gestão de 

risco na cadeia de suprimentos para geração de resiliência na cadeia automotiva, 

afirma que as empresas por ele pesquisadas, aceitam determinados níveis de 

risco, mesmo que estes possuam elevado impacto na resiliência. O que pode ser 

observado nesta pesquisa quando os gerentes não têm estratégia definida para a 

gestão de risco.  
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5.2Análise dos resultados – Pesquisa quantitativa 

 

Foi realizada uma pesquisa tipo survey com os funcionários das Concessionárias 

para verificar se suas avaliações estavam em concordância com as avaliações 

dos gerentes.  

 

Os gerentes votaram nos fatores de risco mais importantes e, dos mais 

importantes, qual a probabilidade destes fatores gerarem o desbastamento. 

Também tomando como base os fatores de risco mais importantes, os gerentes 

votaram nos fatores de risco que, causando a ruptura, qual seria o grau de 

impacto ou danos no negócio de Peças e Acessórios da Concessionária, 

conforme quadro 18 desta pesquisa. 

 

Para verificar a concordância com o que votaram os gerentes, as mesmas 

perguntas foram feitas aos funcionários. 

 

5.2.1Caracterização da Amostra 

 

Foram apresentados 43 questionários aos profissionais de gestão e operacionais 

da área de Peças e Acessórios das Concessionárias. A quantidade de respostas 

obtidas foi expressiva, uma vez que, todos os questionários apresentados foram 

respondidos. 

Para esta pesquisa os cargos dos funcionários foram identificados para garantir a 

procedência dos votos. Não foram levantadas outras características dos 

funcionários como nome, idade ou qualquer outro dado pessoal. 

 

No gráfico 2 é apresentado a quantidade de funcionários que votaram e seus 

cargos que ocupam quando da pesquisa realizada. 
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Gráfico 2: Respondentes das Concessionárias 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os dados foram obtidos por meio de questionários respondidos pelos 

profissionais da área de Peças e Acessórios das Concessionárias. A pesquisa foi 

feita no período de 13/04/2015 a 30/04/2015. Foram entregues 36 questionários e 

todos foram respondidos. 

 

5.2.2Risco de desabastecimento e grau de impacto 

 

Os funcionários responderam dois questionamentos propostos: qual a 

probabilidade dos fatores de risco causarem o desabastecimento e, havendo a 

ruptura, qual grau de impacto ou danos gerado no negócio de Peças e 

Acessórios. 

 

5.2.2.1Probabilidade do fator de risco em causar o desabastecimento 

 

Os entrevistados deveriam escolher somente uma opção entre alta, média ou 

baixa, para a probabilidade do fator de risco provocar o desabastecimento. 
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Tabela 1 

Probabilidade de ruptura– Votos dos funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Conforme apresentado na tabela 1, de acordo com os votos dos funcionários, a 

probabilidade de risco de ruptura causado pelos fatores mais importantes é alta 

com 97 votos, média para 37 votos e baixa com 46 votos, com destaque para os 

fatores de risco de Back order para alta probabilidade e sistema fora do ar com 

baixa probabilidade de causarem desabastecimento. 

 

53,9% dos votos dos funcionários consideraram alta a probabilidade dos fatores 

de risco provocarem o desabastecimento, enquanto que 20,6% avaliaram com 

média e 25,6% baixa a probabilidade dos fatores de riscos causarem o 

desabastecimento, conforme demonstrado na tabela 2. 

 

Tabela 2 

Probabilidade de Ruptura – Percentagem dos votos dos funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na perspectiva dos gerentes, 51,4% dos votos consideraram alta a probabilidade 

dos fatores de risco mais importantes causarem o desabastecimento, 25,7% 

Baixa Média Alta Total

Back order 0 4 32 36

Transporte 2 7 27 36

Logística 0 8 28 36

Tempo de entrega 12 14 10 36

Sistema fora do ar 32 4 0 36

Fatores totais percebidos 46 37 97 180

Probabilidade de provocar o desabastecimento
Fatores de risco

Baixa Média Alta Total

Back order 0,0 11,1 88,9 100,0

Transporte 5,6 19,4 75,0 100,0

Logística 0,0 22,2 77,8 100,0

Tempo de entrega 33,3 38,9 27,8 100,0

Sistema fora do ar 88,9 11,1 0,0 100,0

Fatores totais percebidos 25,6 20,6 53,9 100,0

Fatores de risco
Probabilidade de provocar o desabastecimento (%)
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média e 22,9% ponderaram como baixa a probabilidade, conforme apresentado 

na tabela 3. 

 

Tabela 3 

Probabilidade de Ruptura – Percentagem dos votos dos gerentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

51,4% dos votos dos gerentes consideram que a probabilidade dos fatores de 

risco mais importantes causarem a ruptura é alta, 25,7% média e 22,9% acham 

que é baixo. Enquanto que na visão dos funcionários, 53,9% dos votos 

consideram alta, 20,6% média e 25,6% baixo a probabilidade, conforme 

demonstrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 

Probabilidade de Ruptura - Gerentes versus funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como observado e comprovado na tabela 4, os funcionários estão em 

concordância com as respostas dos gerentes. 

 

Baixa Média Alta Total

Back order 0,0 14,3 85,7 100,0

Transporte 28,6 14,3 57,1 100,0

Logística 0,0 14,3 85,7 100,0

Tempo de entrega 14,3 57,1 28,6 100,0

Sistema fora do ar 71,4 28,6 0,0 100,0

Fatores totais percebidos 22,9 25,7 51,4 100,0

Fatores de risco
Probabilidade de provocar o 

desabastecimento (%)

Baixa Média Alta Total Baixa Média Alta Total

Back order 0,0 14,3 85,7 100,0 0,0 11,1 88,9 100,0

Transporte 28,6 14,3 57,1 100,0 5,6 19,4 75,0 100,0

Logística 0,0 14,3 85,7 100,0 0,0 22,2 77,8 100,0

Tempo de entrega 14,3 57,1 28,6 100,0 33,3 38,9 27,8 100,0

Sistema fora do ar 71,4 28,6 0,0 100,0 88,9 11,1 0,0 100,0

Fatores totais percebidos 22,9 25,7 51,4 100,0 25,6 20,6 53,9 100,0

Fatores de risco Gerentes Funcionários

Probabilidade de provocar o desabastecimento (%)
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5.2.2.2Grau do impacto ou danos 

 

Na questão 2, havendo a ruptura, qual é o grau do impacto ou danos gerado no 

negócio de Peças e Acessórios das empresas para os fatores listados. Conforme 

solicitado e apresentado na tabela 5, de acordo com os votos dos funcionários, o 

grau de impacto ou danos gerados pela ruptura dos fatores mais importantes é 

alta com 99 votos, média para 29 votos e baixa com 52 votos. Igualmente para a 

probabilidade, o destaque fica para os fatores de risco de Back order com alto 

impacto e sistema fora do ar com baixo impacto ou danos no negócio de Peças e 

Acessórios das empresas pesquisadas. 

 

Tabela 5 

 Grau de impacto – Votos dos funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

55,0% dos votos dos funcionários consideraram alto o impacto ou dano quando 

acontece o desabastecimento, enquanto que 16,1% avaliaram como médio e 

28,9% acharam que é baixo os fatores de risco mais importantes causarem o 

impacto ou danos dos no negócio de Peças e Acessórios das Concessionárias, 

conforme demonstrado na tabela 6. 

 

  

Baixo Médio Alto Total

Back order 0 4 32 36

Transporte 2 9 25 36

Logística 1 4 31 36

Tempo de entrega 16 9 11 36

Sistema fora do ar 33 3 0 36

Fatores totais percebidos 52 29 99 180

Fatores de risco
Impacto ou dano quando ocorre o desabastecimento
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Tabela 6 

Grau de impacto – Percentagem dos votos dos funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na visão dos gerentes, 45,7% votos consideraram alto o impacto ou danos 

quando acontece o desabastecimento provocado pelos fatores de risco mais 

importantes, 22,9% médio e 31,4% avaliaram baixo o impacto, conforme 

apresentado na tabela 7. 

 

Tabela 7 

Grau de impacto - Percentagem dos votos dos gerentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

45,7% dos votos dos gerentes ponderam que o impacto é alto quando os fatores 

de risco mais importantes causam o desabastecimento, 22,9% médio e 31,4% 

consideram baixo. Enquanto que 55,0% dos votos dos funcionários avaliaram alto 

o impacto, 16,1% médio e 28,9% analisaram como baixo o impacto, conforme 

demonstrado na tabela 8. 

 

  

Baixo Médio Alto Total

Back order 0,0 11,1 88,9 100,0

Transporte 5,6 25,0 69,4 100,0

Logística 2,8 11,1 86,1 100,0

Tempo de entrega 44,4 25,0 30,6 100,0

Sistema fora do ar 91,7 8,3 0,0 100,0

Fatores totais percebidos 28,9 16,1 55,0 100,0

Fatores de risco
Impacto ou dano quando ocorre o desabastecimento (%)

Baixo Médio Alto Total

Back order 0,0 14,3 85,7 100,0

Transporte 42,9 14,3 42,9 100,0

Logística 0,0 28,6 71,4 100,0

Tempo de entrega 57,1 14,3 28,6 100,0

Sistema fora do ar 57,1 42,9 0,0 100,0

Fatores totais percebidos 31,4 22,9 45,7 100,0

Fatores de risco

Impacto ou dano quando ocorre o 

desabastecimento (%)
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Tabela 8 

Grau de impacto - Gerentes versus funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim como para a probabilidade, os funcionários estão em concordância com os 

gerentes para o grau de impactos ou danos gerados no negócio de Peças e 

Acessórios. 

 

5.2.2.3Riscos x impacto ou dano 

 

Os funcionários e os gerentes concordam que a probabilidade dos fatores de risco 

mais importantes causarem o desabastecimento é alta e, que igualmente é alto o 

impacto ou danos quando este fatores causam o desabastecimento de peças e 

acessórios. 

 

Para apurar o risco total na relação gerente / funcionário, para a probabilidade de 

risco de desabastecimento e a impacto ou danos quando houver a ruptura, foram 

adotados pesos 1, 2 e 3 para os graus baixo, médio e alto, respectivamente. 

 

Conforme a tabela 9, O risco total apurado na relação entre os votos dos gerentes 

e os votos dos funcionários, comprovam a importância dos fatores de risco back 

order, transporte e logística, sobre a probabilidade destes fatores provocarem o 

desabastecimento. 38,6% de risco total foi apurado para o back order, 22,6% para 

o transporte e 34,4% de risco total para a Logística. 

 

Com risco total de 12,6% na relação gerente / funcionário para a probabilidade de 

desabastecimento, aparece o fator de risco de tempo de entrega e, com o menor 

Baixo Médio Alto Total Baixo Médio Alto Total

Back order 0,0 14,3 85,7 100,0 0,0 11,1 88,9 100,0

Transporte 42,9 14,3 42,9 100,0 5,6 25,0 69,4 100,0

Logística 0,0 28,6 71,4 100,0 2,8 11,1 86,1 100,0

Tempo de entrega 57,1 14,3 28,6 100,0 44,4 25,0 30,6 100,0

Sistema fora do ar 57,1 42,9 0,0 100,0 91,7 8,3 0,0 100,0

Fatores totais percebidos 31,4 22,9 45,7 100,0 28,9 16,1 55,0 100,0

Fatores de risco
Impacto ou dano quando ocorre o desabastecimento (%)

Gerentes Funcionários
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risco total, aparece o fator de risco sistema fora do ar com 11,6% na mesma 

relação. Conforme demonstrado na pesquisa, são fatores que causam menor 

probabilidade de desabastecimento ou ruptura na cadeia de abastecimento de 

Peças e Acessórios. 

 

Tabela 9 

Risco total da probabilidade – Gerentes versus funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim como o observado para o risco total apurado na relação entre os votos dos 

gerentes e os votos dos funcionários para a importância dos fatores de risco de 

back order, transporte e logística, sobre a probabilidade destes fatores 

provocarem o desabastecimento, também foi observado para o impacto ou danos 

quando estes fatores de risco provocam o desabastecimento. 38,6% de risco total 

foi apurado para o back order,16,5% para o transporte e 31,8% para logística. 

 

Também conforme observado para o risco total da probabilidade de 

desabastecimento, os fatores de risco tempo de entrega e sistema fora do ar 

apresentam risco total menor para impacto ou danos no negócio de Peças e 

Acessórios com risco total de 9,8% e 9,9% respectivamente, conforme pode ser 

observado na tabela10. 

 

 

  

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Back order 0,0 14,3 85,7 0,0 11,1 88,9 38,6

Transporte 28,6 14,3 57,1 5,6 19,4 75,0 22,6

Logística 0,0 14,3 85,7 0,0 22,2 77,8 34,4

Tempo de entrega 14,3 57,1 28,6 33,3 38,9 27,8 12,2

Sistema fora do ar 71,4 28,6 0,0 88,9 11,1 0,0 11,6

Fatores totais percebidos 22,9 25,7 51,4 25,6 20,6 53,9 16,6

Risco 

total
Fatores de risco Gerentes Funcionários

Probabilidade de provocar o desabastecimento (%)
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Tabela 10 

Risco total do impacto – Gerentes versus funcionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando os fatores individualmente, os fatores de risco do back order, 

transporte e logística apresentam grande possibilidade de provocar o 

desabastecimento e, em provocando o desabastecimento, causarem impactos 

importantes no negócio de Peças e Acessórios. Enquanto que o tempo de entrega 

tem características medianas, o sistema fora do ar apresenta baixa probabilidade 

de gerar desabastecimento e igualmente baixa é seu impacto ou danos quando o 

abastecimento é interrompido.  

 

5.2.3Análise comparativa 

 

Nesta seção, os resultados desta pesquisa foram comparados com os resultados 

obtidos por Rodrigues Junior (2013) que pesquisou sobre o setor de alimento e 

com a pesquisa apresentada por Blos et al (2009) sobre riscos de ruptura na 

cadeia de suprimentos do setor automotivo e eletrônicos. 

 

5.2.3.1Riscos percebidos 

 

Blos et al (2009) entrevistou 49 executivos dos setores automotivo e de 

eletrônicos no Brasil para investigar a percepção deles sobre os riscos em suas 

cadeias de suprimentos.  

 

Considerando as vulnerabilidades do setor automotivo, a pesquisa mostra que 

43% das vulnerabilidades operacionais estão relacionadas ao risco de roubo, 

Baixo Médio Alto Baixo Médio Alto

Back order 0,0 14,3 85,7 0,0 11,1 88,9 38,6

Transporte 42,9 14,3 42,9 5,6 25,0 69,4 16,5

Logística 0,0 28,6 71,4 2,8 11,1 86,1 31,8

Tempo de entrega 57,1 14,3 28,6 44,4 25,0 30,6 9,8

Sistema fora do ar 57,1 42,9 0,0 91,7 8,3 0,0 9,9

Fatores totais percebidos 31,4 22,9 45,7 28,9 16,1 55,0 15,3

Fatores de risco
Risco 

total
Gerentes Funcionários

Impacto ou dano quando ocorre o desabastecimento (%)
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erros de operador ou acidentes e perdas de pessoal chave. 38% da 

vulnerabilidade a eventos danosos referem-se ao risco de dano à propriedade ou 

incêndio em edifico ou equipamento. Quanto à vulnerabilidade estratégica, 44% 

dos riscos estão relacionados a problemas com sindicato e relações com o canal 

de distribuição e, por último, a vulnerabilidade financeira que tem como seus 

principais riscos o crédito e a liquidez de caixa que correspondem a 55% da 

percepção dos entrevistados, conforme apresentado no quadro 2.  

 

As Concessionárias, foco desta pesquisa, evidenciaram fatores de risco que não 

foram evidenciados como os mais importantes na pesquisa de Blos et al (2009). 

Enquanto que as Concessionárias evidenciaram os fatores de risco como 

demanda, transporte e logística como os mais importantes, na pesquisa de Blos 

et al (2009), foram mencionados mas com menor importância. 

 

Rodrigues Junior (2013), apresentou a dissertação: risco de ruptura na cadeia de 

suprimentos do segmento de sucos prontos: um estudo de caso, onde pesquisou 

sobre a cadeia logística de suprimentos no sentido montante, ou seja, dos 

fornecedores para a fábrica. 

 

Conforme tabela 11, os riscos percebidos nas categorias pesquisadas por 

Rodrigues Junior (2013), na cadeia de suprimentos de sucos prontos, de forma 

geral, apresentam a média dos riscos percebidos como de baixo risco de ruptura. 

61,1% das respostas apontam baixo risco, 19,1% percebem os riscos como 

medianos e 20,1% percebem os riscos de ruptura altos.  
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Tabela 11 

Percepção média dos riscos causarem ruptura 

 
Fonte: José Rodrigues Junior (2013)  

 

Na contra mão de Rodrigues Junior (2013), esta pesquisa identificou os fatores de 

risco mais importantes e verificou a probabilidade destes fatores gerarem 

desabastecimento. Os fatores de risco mais importantes, na cadeia de 

suprimentos no sentido jusante, apresentam 53,9% alta probabilidade de causar 

ruptura, 20,6% média e 25,6% baixa probabilidade de causar ruptura na cadeia de 

distribuição do setor automotivo, conforme é apresentado na tabela 12. 

 

Tabela 12 

Probabilidade do risco causar ruptura 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A pesquisa de Rodrigues Junior (2013) procurou evidenciar todas as categorias 

de risco, enquanto que esta pesquisa evidenciou as mais importantes.  

 

Guedes (2014) evidenciou em sua pesquisa a escalada crescente dos desastres 

naturais, guerras, acidentes, greves e ataques terroristas. Apesar de menções a 

Risco Baixo Médio Alto Total

Risco de Abastecimento 52,9 17,8 29,3 100,0

Risco Logístico 59,9 20,4 19,8 100,0

Risco Ambiental 63,4 16,7 20,0 100,0

Risco de Controle 78,5 14,8 6,6 100,0

Risco de Demanda 54,4 24,4 22,7 100,0

Risco de Processo 57,4 20,4 22,2 100,0

Riscos Totais Percebidos 61,1 19,1 20,1 100,0

Risco Baixa Média Alta Total

Risco de Abastecimento - - - 100,0

Risco Logístico 2,8 20,8 76,4 100,0

Risco Ambiental - - - 100,0

Risco de Controle - - - 100,0

Risco de Demanda - 11,1 88,9 100,0

Risco de Processo 61,1 25,0 13,9 100,0

Riscos Totais Percebidos 25,6 20,6 53,9 100,0
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respeito de inundação ou queda de barreira e manifestações contra o atual 

governo, no geral, os gerentes não consideraram estes fatores como importantes 

para causar ruptura ou impactos no negócio de Peças.  

 

5.2.3.2Estratégias de Resiliência 

 

Todos os respondentes consideram importante ter um mecanismo de controle que 

visem reduzir ou eliminar o desabastecimento.  

 

Nesta pesquisa foi apurado que as estratégias de resiliência somente foram 

tomadas após os eventos de ruptura. Os entrevistados consideram o tema 

“gestão de risco na cadeia de distribuição” como muito importante, mas, quando 

perguntados com que frequência o tema é abordado na empresa, quatro 

entrevistados afirmam que o tema é utilizado com frequência e um afirma que às 

vezes o tema é abordado. 

 

Rodrigues Junior (2013) apresentou o detalhamento das estratégias de resiliência 

aplicadas na indústria de sucos prontos, conforme é apresentado na tabela 13. 
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Tabela 13 

 Estratégias de resiliência utilizadas na indústria de sucos prontos 

 
Fonte: José Rodrigues Junior (2013, p. 72)  

 

Analisando as estratégias de resiliência identificadas por Rodrigues Junior (2013) 

e as percebidas na atual pesquisa, os itens que se assemelham são: “mantém 

estoques estratégicos para atendimento dos principais clientes”; “aumento dos 

níveis de estoque”. 

 

Nas concessionárias, quando é identificado que há falta de peças no estoque da 

fábrica ou falta das peças no mercado, os níveis de estoque são elevados 

estrategicamente e bloqueados para o atendimento do caça peça. 

 

Os resultados da pesquisa de Rodrigues Junior (2013) apresentou um diagnóstico 

sobre o comportamento da empresa frente às rupturas. A presença de estratégias 

Pergunta Média
Categoria de 

Estratégia

29- Mantém programas de segurança de dados e informações, back-up de 

informações e plano de continuidade de negócios
4,1 Processos

3- Desenvolvimento de fornecedores, prestadores de serviços e/ou insumos 

alternativos.
4,0 Abastecimento

25- Realiza treinamento e capacitação contínua dos colaboradores 3,9 Processos

26- Mantém equipes orientadas à geração de resultados 3,9 Processos

17- Utilização de equipe de segurança patrimonial permanente 3,8 Controle

27- Estimula as relações interpessoais e trabalho em equipe 3,8 Processos

24- Mantém estoques estratégicos para atendimento dos principais clientes 3,7 Demanda

4- Aquisição de fornecedores e/ou prestadores de serviços 3,6 Abastecimento

6- Aumento dos níveis de estoques dos insumos 3,6 Abastecimento

15- Treinamento e capacitação de equipes dedicadas à obtenção/manutenção de 

certificações (por ex. ISO, HACCP, etc.)
3,6 Ambiental

1- Contratos de fornecedores e/ou prestadores de serviços baseados em 

performance e níveis de serviços acordados
3,5 Abastecimento

23- Utiliza práticas de planejamento colaborativo com os principais clientes 3,5 Demanda

30- Mantém capacidade de produção (máquinas, recursos, etc.) ociosa 3,5 Processos

22- Estabelece contratos de fornecimento com os principais clientes 3,4 Demanda

8- Contratos de prestadores de serviços Logísticos baseados em performance e 

níveis de serviços acordados
3,3 Logístico

9- Desenvolvimento de prestadores de serviços de Transporte alternativos 3,3 Logístico

12- utilização de capacidade ociosa dos recursos logísticos e/ou de transportes 3,1 Logístico

28- Pratica o poder de decisão para todos os níveis organizacionais 3,1 Processos
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de resiliência utilizadas indicam que a empresa emprega a profissionalização de 

sua gestão como principal meio de adquirir resiliência na cadeia de suprimentos. 
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6CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

 

Neste capítulo, são apresentadas as principais conclusões sobre os resultados 

encontrados, as limitações, recomendações e sugestões para pesquisas futuras. 

No decorrer da pesquisa, destaca-se a importância da gestão dos riscos na 

cadeia de distribuição de peças automotivas e a necessidade de se reduzir a 

ruptura e melhorar os resultados evidenciados neste trabalho. Foram realizadas 

para este estudo pesquisas bibliográficas e de campo. 

 

O setor automotivo brasileiro experimentou um grande crescimento nos últimos 

anos, a capacidade produtiva do setor saltou de 1,6 (um milhão e seiscentos mil) 

unidades em 2000 para impressionantes 3,7 (três milhões e setecentos mil) 

veículos em 2014 ANFAVEA (2014), impulsionado pelo crédito fácil e incentivos 

fiscais do governo. Este desenvolvimento provocou uma revolução no mercado 

automotivo brasileiro, várias foram as marcar a atuar no país. 

 

Aliado ao crescimento do setor automotivo, a população brasileira também 

passou por mudanças importantes, principalmente o aumento da classe média e 

passou a consumir produtos que antes não consumia. 

 

A exigência dos novos consumidores aumentou na mesma proporção, cada vez 

mais, exigem itens de conforto como os rádios interativos, kits multimídias, ar 

condicionado e elementos eletrônicos de controle de toda ordem. 

 

Se por um lado os consumidores querem mais e mais acessórios, por outro, 

querem veículos que sejam reparados rapidamente, peças confiáveis e 

principalmente, que estejam no lugar certo, na hora certa, quando ele precisa. 

 

O crescimento rápido sem ter tempo de revisão de todas as operações, a 

mudança da característica de compra dos consumidos brasileiros é a exigência 

destes consumidores balizados no código de defesa do consumidor são 

características relativamente novas para o setor automotivo. 
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Estas características evidenciam o que o estudo desta pesquisa destaca como 

objetivo principal desta dissertação que foi identificar as vulnerabilidades, que 

representem riscos de ruptura, na cadeia logística de distribuição de Peças e 

Acessórios para as Concessionárias, bem como, analisar possíveis formas de 

prevenir a ruptura contra os riscos estudados.  

 

Para atingir este objetivo, primeiramente foi realizada a revisão teórica no que se 

refere à gestão de riscos na cadeia de distribuição e caracterização dos 

construtos aplicados neste trabalho. A seguir foi realizada uma pesquisa 

exploratória para caracterizar a unidade de observação e sua cadeia de 

distribuição. Os procedimentos metodológicos foram divididos em duas etapas, a 

primeira constituiu em uma pesquisa qualitativa com a finalidade de coletar e 

confirmar as percepções dos riscos junto à empresa e a segunda etapa, 

constituída por uma pesquisa quantitativa para confirmar as informações obtidas 

na primeira etapa. 

 

Os riscos de ruptura percebidos nas Concessionárias estão relacionados, 

principalmente, aos riscos de demanda e riscos logísticos, dentre outros fatores. A 

dependência de fornecedor exclusivo é evidenciada pela representatividade da 

marca e necessidade essencial das peças genuínas fornecidas pela montadora, o 

que segundo os concessionários, é fator de qualidade e confiabilidade dada ao 

produto final, o veículo. 

 

Os riscos de processo também constituem também um fator de risco percebido, 

em parte, provocados pelos recentes atrasos nas entregas das peças e por 

excesso de pedidos quando do fechamento do mês por causa do cumprimento 

dos objetivos. 

 

As estratégias de resiliência identificadas estão intimamente ligadas a ruptura ou 

desabastecimento, é absolutamente necessário o desenvolvimento da 

redundância de recursos, como afirma Sheffi (2005) em que as empresas buscam 

a resiliência através da redundância de recursos, e da agilidade e flexibilidade. A 
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redundância é limitada e cara para as organizações, o uso deste tipo de 

estratégia deve ser utilizada considerando suas consequências, enquanto que o 

uso da agilidade e flexibilidade devem ser a referência para o desenvolvimento 

das estratégias de resiliência. 

 

Os resultados devem ser considerados dentro das limitações da pesquisa, cujo 

foco foi a cadeia de distribuição de uma área específica. Outras ´Concessionárias, 

que atendem outras regiões, poderiam ser pesquisadas por meio do modelo 

teórico apresentado. Novas pesquisas poderiam ser realizadas com foco na 

montadora ou até mesmo em outros segmentos. 

 

O número de respondentes poderia ser maior, a pesquisa poderia ser mais 

abrangente, principalmente no grupo de clientes e fornecedores que atendem 

diretamente as Concessionárias. 

 

Como sugestões para novas pesquisas, recomenda-se o aprofundamento no 

tema ruptura na cadeia de distribuição para outros grupos de Concessionárias e 

outras empresas ligadas ao segmento de distribuição de peças e acessórios 

automotivos. 

 

O resultado deste trabalho contribui para o entendimento dos riscos de ruptura 

nas cadeias logísticas de distribuição onde as atividades têm relações complexas 

entre fornecedores, montadora, Concessionárias e clientes. 

 

6.1Implicações da pesquisa para a empresa 

 

Para as empresas, a pesquisa é um estudo que identifica os riscos que elas 

identificaram como fontes potenciais de geração de desabastecimento e qual o 

grau de impacto ou danos que este desabastecimento gera no negócio de Peças 

e Acessórios. As empresas não devem considerar esta pesquisa como definitiva, 

pois tanto a cadeia de distribuição quanto os eventos de riscos são dinâmicos. 
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Por se tratar de uma cadeia de distribuição interdependente, os riscos 

considerados altos devem ser monitorados e entendidos na sua complexidade. A 

identificação dos agentes ou eventos que aumentam as possibilidades de perdas 

e desabastecimento devem ser objeto exaustivo de procura das empresas. A falta 

de qualquer componente do veículo resulta em insatisfação do cliente. É 

necessário, portanto, desenvolver estratégias resiliência adequadas e eficientes 

para que o cliente permaneça satisfeito e principalmente renove seus votos de 

credibilidade quando da compra de um novo carro da marca. 

 

6.2Contribuições 

 

A realização deste trabalho de pesquisa possibilitou algumas contribuições: 

 

1. Para a academia: Mais um estudo que avalia os riscos na cadeia de 

suprimentos no sentido jusante e os diversos aspectos que envolvem os 

riscos de ruptura; 

 

2. Para as Concessionárias: Os resultados obtidos podem ser fonte de 

pesquisa para elas e também para suas parceiras de outras regiões; 

 

3. Para o pesquisador: A satisfação de ter cumprido mais uma etapa do 

aprendizado, e com um conhecimento mais aprofundado das relações 

complexas das cadeias de distribuição; 

 

Finalmente, a minha contribuição, pequena que seja, do meu desejo em mostrar 

que as cadeias de distribuição são importantes no processo evolutivo nas vendas, 

do sentido jusante e que podem se tornar o campo onde as organizações poderão 

ter sua maior vantagem competitiva através de ações estratégicas de resiliência. 
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APENDICES E ANEXOS 
 

Apêndice A – Roteiro de entrevista 
 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo 

 

RISCO DE RUPTURA NA CADEIA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS 

PARA AS CONCESSIONÁRIAS: UM ESTUDO DE CASO 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Sou estudante do Mestrado em Administração profissional da FPL e gostaria 
muito de contar com sua colaboração. Esta entrevista é parte integrante de uma 
Pesquisa Cientifica que busca avaliar as rupturas na cadeia de suprimentos da 
sua empresa. Assim, as perguntas a seguir buscam avaliar as questões mais 
valorizadas por você, em suas atividades a respeito da ocorrência de 
desabastecimento. 

Por se tratar de um assunto pessoal, garantimos o sigilo das informações 
coletadas, preservando assim, sua privacidade. Sua participação é muito 
importante. 

Obrigado. 

Por gentileza, responda as questões abaixo: 

1. Por favor, descreva como é cadeia de distribuição de peças e acessórios 
da fábrica para a Concessionária. 

2. Em sua opinião, quais são as vulnerabilidades existentes que possam 
representar riscos de ruptura na cadeia de distribuição de peças e 
acessórios? 

3. Quais você considera as mais importantes? 

4. Das mais importantes, qual a probabilidade de acontecer o 
desabastecimento? 

Alta / Média / Baixa 

5. Qual seria o grau de impacto (dano) caso viesse a acontecer o 
desabastecimento? 

Alto / Médio / Baixo 
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6. A Concessionária tem mecanismos de controle que visem reduzir ou 
eliminar riscos de desabastecimento? 

 
7. Se sim, quais são? 

 
8. Qual a importância dada ao tema “gerenciamento de riscos na cadeia de 

distribuição” na sua empresa? 
 

 

 
 

 
9. Qual a frequência com que o tema “gerenciamento de riscos na cadeia de 

distribuição” é discutido na sua empresa? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouco 

importante

Razoavelmente 

importante
Indiferente Importante

Muito 

importante

não utilizado
Utilizado 

raramente

Utilizado as 

vezes

Utilizado 

frequentemente
Muito utilizado
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Apêndice B – Questionário 
 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração das Faculdades Pedro Leopoldo 

 

RISCO DE RUPTURA NA CADEIA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS 

PARA AS CONCESSIONÁRIAS: UM ESTUDO DE CASO 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Sou estudante do Mestrado em Administração da UNIPEL e gostaria muito de contar com 
sua colaboração. Este questionário é parte integrante de uma Pesquisa Cientifica que 
busca avaliar as rupturas na cadeia de suprimentos da empresa. Assim, as perguntas a 
seguir buscam avaliar as questões mais valorizadas por você, em suas atividades a 
respeito da ocorrência de desabastecimento. 

Por se tratar de um assunto pessoal, garantimos o sigilo das informações coletadas, 
preservando assim, sua privacidade. Sua participação é muito importante.  

Obrigado. 

 

Por gentileza, responda as questões abaixo, escolhendo somente uma opção para cada 

fator de risco listado. 

 

1. Dos fatores de risco listados, qual a probabilidade de acontecer o 
desabastecimento? 

 

 

 

 

 

Fatores de risco Alta Média Baixa

Back order

Transporte

Logística

Tempo de entrega

Sistema fora do ar
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2. Qual seria o grau de impacto (dano) caso viesse a acontecer o 
desabastecimento? 

 

 

 

Fatores de risco Alto Médio Baixo

Back order

Transporte

Logística

Tempo de entrega

Sistema fora do ar


