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RESUMO 

 

Com a complexidade da cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica e o 

aumento do nível de serviço demandado pelo consumidor, as empresas passaram a 

utilizar práticas para gerir melhor sua cadeia de suprimentos. Uma destas práticas é 

a partir da colaboração entre os elos da cadeia e as ferramentas de colaboração. Por 

isso, este trabalho tem como objetivo analisar a colaboração, na cadeia de 

suprimentos de uma empresa multinacional da indústria farmacêutica, alocada no Rio 

de Janeiro, no elo fornecedor-cliente. Para isso, foi utilizado uma pesquisa qualitativa 

a partir de entrevistas semiestruturadas em áreas da empresa estudada e dois de 

seus clientes. Por meio dessas análises, foi possível concluir que há características 

de colaboração nesta cadeia de suprimentos, no entanto, os processos podem ser 

ajustados para tornar mais forte a relação fornecedor-cliente. Como resultado, o 

estudo sugere melhorias, como redesenho de processos, maior integração entre 

fornecedor e cliente, e a implementação de uma ferramenta de colaboração, para que 

a cadeia de suprimentos possa tornar-se mais colaborativa. 

 

Palavras-chave: Colaboração, Cadeia de Suprimentos, Indústria Farmacêutica, 

Distribuidoras. 
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ABSTRACT 

 

The complexity of the pharmaceutical supply chain and the increase of the level 

service demanded by the consumers, the companies started using practices to better 

manage the supply chain. One of these practices is through collaboration between 

partners and collaboration tools. Therefore, this article aims to analyze collaboration 

throughout a supply chain of a multinational pharmaceutical industry, allocated in Rio 

de Janeiro, between supplier-client. To that end, a qualitative research was conducted 

with the help of semi-structured interviews in areas of the company in question and 

two of its clients. Through analysis, it was able to conclude that there are collaboration 

characteristics in the supply chain studied, however, process can be adjusted in order 

to make the relationship between supplier-client stronger. As a result, the study 

suggests improvements, such as processes redesign, greater integration between 

supplier and client, and the implementation of a collaboration tool, to turn the supply 

chain more collaborative. 

 

Keywords: Collaboration, Supply Chain, Pharmaceutical Industry, Carriers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Neste capítulo é realizada uma introdução, descrevendo as ferramentas de 

colaboração na cadeia de suprimentos (CS), o contexto atual no qual estão inseridas, 

a situação-problema, os objetivos, a delimitação do estudo, a estrutura e organização 

do trabalho. 

 

1.1 Contextualização 

Atualmente, as organizações operam em um ambiente complexo, imprevisível 

e competitivo, onde o consumidor demanda um nível de serviço progressivamente 

mais alto. Assim sendo, elas devem entregar o melhor produto ou serviço com o menor 

custo possível, a fim de manterem sua vantagem competitiva. Uma das maneiras que 

as organizações encontraram para responder positivamente a esses desafios foi a 

implantação de uma Gestão da Cadeia de Suprimentos, também conhecida pela sua 

sigla em inglês SCM (Supply Chain Management) (CHAN et al., 2012; HUDNURKAR 

et al., 2014). 

Uma gestão da cadeia de suprimentos bem planejada oferece, dentre outras 

vantagens, melhoria no atendimento ao cliente e relação com fornecedores, aumento 

da quota da empresa no mercado, além de menores custos de produção, inventário e 

transporte. Inserida nessa grande área de conhecimento que é o SCM, uma área em 

particular que tem atraído um público de pesquisadores e organizações é a gestão da 

cadeia de suprimentos colaborativa (BOOKBINDER et al., 2010; KHANG et al., 2010). 

Cohen e Roussel (2013) definiram a colaboração como um meio pelo qual 

membros da cadeia de suprimentos (CS) trabalham juntos para atingir um objetivo 

mútuo dividindo ideias, informações, conhecimento, riscos e recompensas. De acordo 

com Gomes e Klieman Neto (2015, p. 565): 

A colaboração dentro do processo de gerenciamento da cadeia de 
suprimentos ocorre, geralmente, quando há a troca de informações e 
tecnologias entre duas ou mais empresas, as quais dividem a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221715006347#bib0005
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responsabilidade do planejamento, gestão, execução e 
acompanhamento do desempenho. 

 

Por isso, métodos colaborativos vêm sendo cada vez mais estudados e à 

medida que novos entrantes de competitividade e complexidade foram surgindo, os 

métodos colaborativos também foram contemplando esses fatores, dificultando a 

implantação desses métodos. Como consequência, tem-se uma baixa adesão por 

parte das empresas, apesar das diversas vantagens quando a colaboração é 

implementada (GOMES; KLIEMANN NETO, 2015). 

Os métodos colaborativos podem ocorrer por meio de ferramentas aplicadas 

na cadeia de suprimentos que, segundo Wanke (2004), são programas de resposta 

rápidas, dentre os quais estão: Resposta Eficiente ao Consumidor (Efficient Consumer 

Response - ECR), Processo de Relacionamento com o Cliente (Costumer 

Relationship Process – CRP), Planejamento, Previsão e Reposição Colaborativa 

(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment - CPFR) e Estoque Gerido 

pelo Fornecedor (Vendor Managed Inventory - VMI).  

Uma das primeiras ferramentas de colaboração documentadas é o ECR cujo 

conceito baseia-se na interação entre cliente e fornecedor de forma a atender melhor 

a real demanda do cliente final (PIRES, 2007). O método do CPFR foi criado no âmbito 

de um projeto piloto na década de 1990 e é considerado um dos métodos mais 

completos e proativos, possuindo um nível alto de complexidade de implementação 

devido à sua metodologia (VIVALDINI et al., 2008). Já o VMI é um sistema de 

gerenciamento de estoque cujas decisões tais como níveis de inventário e quantidade 

de reposição de insumo são dos próprios fornecedores, facilitando a gestão da cadeia 

de suprimentos (GUIMARÃES et al., 2015).  

Dentro do contexto descrito, a indústria farmacêutica apresenta características 

únicas em diversas etapas do seu processo produtivo e, por consequência, a gestão 

da sua cadeia de suprimentos torna-se complexa e é diretamente afetada. A utilização 

da colaboração e de métodos colaborativos, como o ECR, o CPFR e o VMI, para gerir 

esta cadeia surge então como uma possível solução para eliminar ou reduzir os 

problemas da cadeia de suprimentos (CANDAN; YAZGAN, 2016).  
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Desta forma, este trabalho visa analisar a colaboração na gestão da cadeia de 

suprimentos na indústria farmacêutica. Para restringir o estudo, será analisado a 

colaboração no elo fornecedor-cliente.  

 

1.2 Situação-Problema 

De acordo com Candan e Yazgan (2016), a indústria farmacêutica caracteriza-

se por pertencer a uma cadeia de suprimento que possui uma grande quantidade de 

Unidades de Manutenção de Estoque (Stock Keeping Units – SKUs), isto significa que 

há uma extensa variedade de produtos. Há outras questões como curtos prazos de 

validade de insumos e produtos prontos, alto controle de qualidade e a venda através 

de distribuidores, que tornam a CS farmacêutica complexa e única. 

Como a produção é estabelecida de acordo com a demanda dos distribuidores, 

é essencial que não ocorra falhas na comunicação entre a indústria e seus clientes. 

No entanto, ao acompanhar este processo, observa-se alguns problemas no 

relacionamento entre os elos da cadeia produtiva. Diante disso, a colaboração e as 

ferramentas colaborativas devem ser vistas como meios para melhorar esta relação e 

reduzir os problemas enfrentados.  

Quando implementadas e gerenciadas corretamente, ferramentas como o VMI 

e o CPFR podem resultar em uma importante vantagem competitiva. Quais seriam 

então os impactos negativos da falta de adoção de tais ferramentas? 

Conforme Vivaldini et al. (2008), um dos problemas decorrentes da ausência 

das ferramentas é o erro no cálculo do pedido certo de reposição que melhor reflita 

as oscilações de demanda. Uma manobra encontrada por muitas empresas para 

solucionar esta questão é criar um estoque de segurança alto, a fim de prevenir a falta 

de produtos. No entanto, isto gera um nível de estoque elevado, resultando em custos 

desnecessários em toda a cadeia. 

Para Vieira et al. (2010b), a falta de ferramentas de colaboração, como o VMI 

e CPFR, pode gerar assimetria de informação entre os elos da cadeia, com isso há o 

aumento do custo logístico, de contratos e de transação. O resultado é um baixo 
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desempenho logístico, que é caracterizado por: entregas fora do prazo; 

indisponibilidade (ruptura no varejo) parcial ou total de produtos; pedidos devolvidos; 

entrega de pedido urgente, entre outros. 

Christopher (1998) reforça a importância da colaboração na cadeia de 

suprimentos ao afirmar que uma demora na resposta por parte da cadeia gera custos 

indevidos, pois aumenta os riscos de indisponibilidade de estoque, ocasionando perda 

de vendas e, em caso de acúmulo de estoque, pode levar a reduções no preço do 

produto. Especialmente na indústria farmacêutica cuja variedade de SKUs é vasta, 

garantir a disponibilidade e entrega dos produtos por meio das ferramentas de 

colaboração é fundamental para assegurar que seja possível planejar o melhor plano 

de produção para atender às demandas do mercado (CANDAN; YAZGAN, 2016). 

 

1.3 Objetivos, Delimitação e Importância do Estudo 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a colaboração, na cadeia de 

suprimentos da indústria farmacêutica no elo fornecedor-cliente. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Este estudo tem como objetivos específicos:  

- identificar as ferramentas de colaboração na cadeia de suprimentos;  

- identificar os elos da cadeia de suprimentos na indústria farmacêutica;  

- descrever as relações dos elos da indústria farmacêutica no elo fornecedor-

cliente; 

- descrever o uso das ferramentas ECR, VMI e CPFR na colaboração entre 

os elos de uma cadeia de suprimentos. 
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1.3.3 Delimitação 

Este estudo está delimitado para analisar a colaboração no grande tema gestão 

da Cadeia de Suprimentos na indústria farmacêutica. Nesta indústria foi escolhida 

uma empresa multinacional, que possui uma planta situada na cidade do Rio de 

Janeiro. Dentro da empresa, estudou-se a colaboração na cadeia de suprimentos no 

elo fornecedor-cliente. 

 

1.3.4 Importância do Estudo 

As crescentes expectativas do consumidor, a alta dinâmica do mercado e a 

fragmentação de atividades de apoio geraram a necessidade de estabelecer uma 

integração cada vez mais forte entres os elos da cadeia. Por isso, um fator 

determinante no sucesso ou fracasso de uma companhia é até onde sua cadeia de 

suprimentos pode ser gerenciada como uma rede integrada com objetivos 

estratégicos comuns e processos interligados para apoiar esses objetivos. As 

ferramentas de colaboração atuam para suportar esta rede, criando uma relação mais 

sólida entre fornecedores e distribuidores, melhorando a eficiência, reduzindo custos, 

permitindo a troca de informações precisas e em tempo real, e tornando a empresa 

mais receptiva e flexível aos clientes (CHRISTOPHER, 1998; PRAJOGO; OLHAGER, 

2012). 

Conforme Almeida (2014), duas das ferramentas colaborativas tratadas neste 

estudo, VMI e CPFR, possuem importâncias distintas na gestão da cadeia de 

suprimentos. O VMI é a ferramenta na qual será gerida o reabastecimento dos itens, 

enquanto que o CPFR melhora a comunicação e a relação entre os elos da cadeia ao 

permitir o compartilhamento de informações. 

 Estas ferramentas são métodos de colaboração que contribuem para eliminar 

questões que embora pareçam de pouca significância, impactam diretamente a 

entrega do produto final ao consumidor e os resultados da empresa. Vieira et al. 

(2010a) citam, por exemplo, o adiantamento ou postergação de pedidos, a colocação 

de pedidos emergenciais e o recebimento de cargas com avarias.  
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Diante do já exposto, é visível a importância da colaboração nas empresas nos 

dias atuais, especialmente em empresas que manuseiam e produzem uma grande 

quantidade de SKUs cujos prazos de validade são relativamente curtos, como é o 

caso da indústria farmacêutica. Em sua maioria, elas lidam com diferentes plantas 

para a produção de diferentes categorias de medicamentos. Como por exemplo, 

medicamentos líquidos, em creme ou sólidos. 

 Para a coordenação ajustada da produção e disponibilidade dos produtos, 

evitando os impactos negativos já expostos anteriormente, deve-se criar uma rede de 

comunicação e troca de informações entre as áreas comercial, demanda, propaganda 

e marketing, inteligência de mercado, planejamento e controle da produção (PCP) e 

os seus clientes. Dessa forma, este estudo se mostra relevante para ajudar a entender 

como as empresas do setor farmacêutico podem e devem utilizar a colaboração a seu 

favor.  

A empresa na qual foi tratado o estudo de caso passa exatamente por diversos 

dos problemas já citados aqui e com este estudo pretende-se apresentar, através da 

análise dos dados coletados na pesquisa de campo, possíveis soluções para estes 

problemas.  

A vista disso, este estudo visa contribuir principalmente para a literatura 

nacional, reunindo uma revisão literária sucinta, mas completa e aplicando estes 

conceitos em um estudo de caso real, entre a empresa foco do estudo, a empresa X 

e duas de suas clientes (distribuidoras). 

 

1.4 Questões de Pesquisa 

Este trabalho tem como objetivo principal responder a seguinte questão de 

pesquisa: Como a indústria farmacêutica realiza a colaboração no elo fornecedor-

cliente de sua cadeia de suprimentos? 

 Algumas outras questões secundárias, mas relevantes, também serão 

respondidas, tais como: 
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- Quais são as ferramentas de colaboração na cadeia de suprimentos da 

indústria farmacêutica?; 

- Quais são os elos da cadeia de suprimentos na indústria farmacêutica?; e 

- Como são as relações dos elos da indústria farmacêutica? 

 

1.5 Organização do Estudo 

Este estudo está dividido em cinco capítulos, o primeiro é a introdução. Nele, 

apresenta-se o estudo por meio da contextualização, o problema da pesquisa, os 

objetivos, a importância do mesmo, a questão da pesquisa e sua delimitação. 

No capítulo dois é realizada a revisão da literatura, que está dividida em três 

tópicos: a colaboração na cadeia de suprimentos; o uso das ferramentas ECR, VMI e 

CPFR na colaboração; e a colaboração e suas ferramentas no setor farmacêutico. 

Para o capítulo três, são apresentados os métodos utilizados para a realização 

deste estudo com as informações de população e amostra, os instrumentos de 

medida, a coleta de dados, tratamento e análise de dados e as limitações do método. 

Após a explicação detalhada da metodologia, o capítulo quatro é introduzido 

com uma breve descrição das empresas em que foi feita a pesquisa, a apresentação 

dos resultados e a sua análise. 

Por fim, no capítulo cinco são apresentadas as conclusões do estudo e, após, 

as referências bibliográficas e apêndice. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Neste capítulo, primeiramente, será realizada uma breve revisão sobre o 

histórico da cadeia de suprimentos e suas configurações para contextualizar a 

colaboração. Métodos colaborativos, como as ferramentas ECR, VMI e CPFR, serão 

estudados, explicando seus conceitos, assim como evidenciando suas características, 

os benefícios e dificuldades de implantação e, por último, sua comparação. Por fim, 

há uma breve revisão da colaboração no contexto da cadeia de suprimentos da 

indústria farmacêutica.  

 

2.1 Colaboração na Cadeia de Suprimentos 

 

2.1.1 Histórico da Cadeia de Suprimentos 

Conforme Evans e Danks (1998), a gestão da cadeia de suprimentos evoluiu 

muito desde 1970. Naquela época, esta área era conhecida somente como 

distribuição e compreendia apenas a integração entre armazenagem e transporte 

dentro da própria companhia. O objetivo era realizar mudanças internas que 

promovessem a redução de estoque e dos custos de distribuição. 

Já em 1980, o foco era redesenhar os processos da cadeia de suprimentos, a 

fim de reduzir seus custos de operação e seus ativos. Com a chegada da nova 

década, em 1990 a percepção sobre o que compreendia a cadeia de suprimentos 

tornou-se mais abrangente e o foco passou a ser o cliente e a melhora do nível de 

serviço (EVANS; DANKS, 1998). 

Essa evolução gerou a necessidade da criação de processos formais para 

auxiliar o gerenciamento de toda a cadeia e a chave para o sucesso dessa gestão é 

a integração entre fornecedor-cliente, principalmente através de programas de 

resposta rápida cujo objetivo é auxiliar a gestão com compartilhamento de informação 

e tomada de decisão conjunta. Isto significa que, em lugar de tomadas de decisões 

separadas sobre questões críticas como o planejamento da produção, nível de 

inventário e estratégias de distribuição, que caracterizam uma cadeia descoordenada, 
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há um único plano que compreende e gerencia toda a cadeia (CHRISTOPHER, 1998; 

WANKE, 2004). 

De acordo com Christopher (1998), estas formas de integração alteraram o 

ambiente competitivo fazendo com que as companhias não competissem entre si 

como entidades únicas e, sim, como uma rede integrada. Contudo, há diversos 

obstáculos a superar e o sucesso desta rede provém de estratégias “ganha-ganha” e, 

principalmente, da colaboração entre as partes da cadeia.  

A colaboração é uma das formas de integrar a cadeia de suprimentos, podendo 

ser definida de diversas formas. Simatupang e Sridharan (2002, p. 19) definiram como 

“[...] duas ou mais companhias independentes que trabalham juntas para planejar e 

executar operações de cadeia de suprimentos com maior sucesso do que quando 

operam sozinhas”.  

McLaren et al. (2002, p. 348) descreveram colaboração como “[...] uma nova 

tendência na gestão da cadeia de suprimentos que foca no planejamento e 

coordenação conjuntos e processo integrado entre fornecedores, clientes e outros 

parceiros da cadeia de suprimentos. Para Danese (2011), a colaboração é o processo 

que permite que as empresas em uma mesma cadeia de suprimentos trabalhem de 

forma interorganizacional, através de tomadas de decisões conjuntas, transparência 

nas informações, compartilhamento de conhecimento e confiança entre fornecedor e 

cliente. 

Em resumo, a colaboração é o trabalho em conjunto entre as organizações de 

ponta a ponta na cadeia para otimizar os processos e melhorar os resultados através 

da definição do padrão de demanda. É importante frisar que a colaboração deve 

sempre ser baseada em ganho mútuo, ou seja, caso somente um dos lados obtenha 

resultados benéficos desta parceria, não é exatamente colaboração (SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2002; HOLWEG et al., 2005). 

As empresas buscam a colaboração com o objetivo de ampliar as capacidades 

de sua cadeia de suprimentos, resultando em uma melhora no desempenho da 

organização, redução de custos e estoques, além de obter uma vantagem competitiva 

sobre outras CS (MENTZER et al., 2001). 
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Matopoulos et al. (2007) sugerem que essas vantagens associadas à 

implantação da colaboração dependem da forma como é vista. Por exemplo, quando 

vista de um nível macro, o principal ganho é o aumento do lucro. No entanto, uma 

melhor forma de definir as reais vantagens seria analisar as atividades específicas de 

cada área relacionada à colaboração.  

Alinhados com essa análise, Simatupang e Sridharan (2004) desenvolveram 

um modelo no qual definem os elementos cruciais para um desempenho superior da 

cadeia. Para a elaboração de tal modelo, os autores basearam-se em três suposições 

relacionadas à colaboração na cadeia de suprimentos. Primeiramente, a forma como 

os membros da cadeia atuam fora de seus “limites” explica o seu desempenho. Para 

tornar a colaboração eficaz, é preciso avaliar os níveis da estrutura de coordenação 

que guiam cadeia. E, por último, o arranjo interorganizacional da cadeia modifica-se 

de acordo com as variações do mercado. 

A partir destas hipóteses, Simatupang e Sridharan (2004) concluíram que 

alguns elementos são cruciais para um desempenho superior da integração da cadeia, 

tais como: 

- alinhamento de incentivos;  

- sincronização das decisões;  

- compartilhamento de informação. 

O alinhamento de incentivos refere-se a como a cadeia compartilha os custos, 

riscos e benefícios entre seus membros. A colaboração só será realmente efetiva se 

os membros conseguirem identificar vantagens para as suas organizações e que, 

além disso, os custos sejam repartidos (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2004). Estes 

custos não são somente gastos monetários, como afirmam McLaren et al. (2002) que, 

em seu modelo conceitual determinam que além do gasto do sistema integrado de 

gestão, há também o custo de instabilidade da parceria e o custo da mudança em si. 

Estes custos podem ser entendidos como os riscos mencionados acima, que 

devem ser distribuídos pela cadeia. Portanto, definir corretamente os incentivos 

influencia positivamente os membros da cadeia a tomarem decisões que visam a 

otimização da cadeia de suprimentos (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2004). 
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O segundo elemento descrito por Simatupang e Sridharan (2004) em seu 

modelo conceitual é a sincronização de decisão que se refere à tomada de decisão 

pelos membros da cadeia em conjunto. Este tipo de processo cria um senso de 

pertencer e motivar os membros, pois todos trabalham para o objetivo comum: atender 

o cliente.  

Por último, tem-se o compartilhamento de informações. Este é o primeiro 

estágio que caracteriza a colaboração e visa compartilhar informação relevante com 

o objetivo de melhorar o processo de planejamento e controle da cadeia de 

suprimentos. Quando o fluxo de informação ocorre de maneira contínua e os membros 

da cadeia possuem acesso a ela, pode-se aumentar a flexibilidade dos pedidos de 

compra e a satisfação do cliente, diminuir o tempo de resposta às exigências do 

mercado e os desperdícios, gerando, assim, uma parceria cada vez maior entre 

fornecedores e compradores. O compartilhamento de informação é considerado até 

mesmo como o fator mais importante e crucial para o sucesso da colaboração 

(MCLAREN et al., 2002; SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2004; WHIPPLE; RUSSEL, 

2007; HUDNURKAR et al., 2014).  

 No entanto, para que o alinhamento da informação realmente ocorra, é 

necessário que haja mais que uma conexão tecnológica, como por exemplo por meio 

de sistemas de Troca Eletrônica de Dados (Electronic Data Interchange – EDI), entre 

as empresas. A conexão social entre elas, ou seja, a forma como elas se relacionam 

socialmente é essencial para que a colaboração possa gerar benefícios e vantagens. 

Além das vantagens, este alinhamento da informação é essencial para eliminar um 

efeito que muitos autores descrevem em suas pesquisas como o denominado “efeito 

chicote” ou “bullwhip effect” (OUYANG, 2007; PRAJOGO; OLHAGER, 2012). 

Holweg et al. (2005) definem o efeito chicote como certos padrões de demanda 

imprevisíveis que causam demandas inexistentes e é o resultado da tomada de 

decisões individuais nos diferentes níveis da cadeia. E de acordo com Bani-Asadi e 

Zanjani (2017), ferramentas de colaboração tais como o VMI são um dos métodos 

mais eficientes para redução do efeito chicote. 
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Para um melhor entendimento sobre este efeito, Lee et al. (1997) 

exemplificaram o efeito chicote com o caso de uma empresa que analisou que a 

demanda do cliente final de seu produto era praticamente estável, no entanto, ao 

voltar para o início da cadeia, percebeu-se que as demandas eram instáveis. A 

demanda do distribuidor para a empresa era flutuável e os pedidos de materiais de 

suprimentos da empresa para seus fornecedores apresentavam ainda mais variações. 

Neste sentido, o efeito chicote ocorre quando os pedidos são divergentes da 

demanda real, caracterizado como o aumento na variação de pedidos conforme a 

cadeia se afasta do consumidor final e se aproxima dos fornecedores primários. Na 

literatura é possível encontrar como as principais causas do fenômeno: as variações 

na demanda do consumidor, oscilação de preços e falta de precisão no tempo de 

espera (OUYANG, 2007; ABBOU et al.,2015).  

 

2.1.2 Modelos de Cadeia de Suprimentos 

De acordo com Christopher e Towill (2001, p.235), “levar o produto correto, com 

o preço correto, no momento correto para o consumidor não são apenas os elementos 

decisivos para o sucesso competitivo, mas também a chave para sobrevivência”. Por 

isso, segundo os autores, é fundamental identificar as necessidades do mercado para 

que então possa ser aplicada a estratégia correta. Dentro deste âmbito, existem três 

estratégias que podem ser adotadas por cadeias de suprimentos: lean, agile e leagile.  

O conceito lean, também conhecido pelo termo “enxuto” em português, pode 

ser entendido de diversas formas. Enquanto Christopher e Towill (2000) descrevem 

como uma estratégia cujo objetivo é fazer mais com menos, Agarwal et al. (2006) 

definem como objetivo principal da estratégia lean, a redução de desperdícios. Naylor 

et al. (1999) definem que além da redução de desperdícios e tempos, há o objetivo de 

manter um nível de serviço satisfatório para o cliente. 

Já a estratégia agile, cuja tradução para o português é “ágil”, tem como foco a 

flexibilidade na produção com o objetivo de atender o cliente final, isto quer dizer que 

a CS é capaz de responder a real demanda do mercado e suas possíveis variações. 
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No entanto, para conhecer a real demanda, é necessário que haja a colaboração entre 

os parceiros da CS permitindo que informações sejam compartilhadas e o 

planejamento seja feito em conjunto (CHRISTOPHER; TOWILL, 2000). 

Estas duas estratégias diferenciam-se pelas características de produção e de 

negócio da CS e determinar a mais apropriada para a CS em questão é um fator 

determinante no seu sucesso. Para Christopher e Towill (2001) quando a vantagem 

competitiva mais importante é o custo baixo, a CS enxuta é mais adequada, no 

entanto, quando o mercado procura diferenciação em serviço e produto, deve-se 

adotar a CS ágil.  Apesar desta ser a principal distinção entre as duas estratégias, 

Mason-Jones et al. (2000) as distinguiram quanto a certos atributos. Os atributos mais 

relevantes para este estudo estão descritos no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Comparação da CS Enxuta e CS Ágil 

Atributos CS Enxuta (Lean) CS Ágil (Agile) 

Tipo de Produto Produto de Origem Primária Produtos de Moda 

Demanda de Mercado Previsível Volátil 

Variedade de Produto Baixa Alta 

Ciclo de Vida do Produto Longo Curto 

Atrativo para o Consumidor Preço Disponibilidade 

Margem de Lucro Baixa Alta 

Custos Dominantes Custos Físicos Custos de Comercialização 

Fonte: Adaptado de Mason-Jones et al. (2000) 

 

Dada a diversidade e dinâmica das cadeias de suprimentos, estas duas 

estratégias podem ser adotadas em conjunto pela mesma CS de forma a potencializar 

o seu desempenho (MASON-JONES et al., 2000). Esta combinação foi denominada 

por Naylor et al. (1999) como leagility, no entanto, é possível encontrar também na 

literatura a nomenclatura leagile (AGARWAL et al., 2006; NAIM; GOSLING, 2011). 

Uma CS leagile mescla características de cadeias de suprimentos lean e agile, por 

exemplo, os custos dominantes são tanto físicos quanto de comercialização, a 

margem de lucro é considerada média, assim como a variedade de produto. No 
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entanto o ciclo de vida do produto é o mesmo que para uma CS agile, curto, e a 

demanda de mercado é volátil e imprevisível (AGARWAL et al., 2006). 

Naylor et al. (1999) concluíram em seu estudo que, quando aplicadas 

corretamente em uma determinada CS, estas duas estratégias são complementares. 

Portanto, uma cadeia de suprimentos leagile será tanto capaz de responder às 

variações de mercado quanto reduzir tempos, custos e desperdícios 

(CHRISTOPHER; TOWILL, 2000; AGARWAL et al., 2006). 

 

2.1.3 Configurações da Cadeia de Suprimentos 

A colaboração pode ser identificada em diversos níveis nas cadeias de 

suprimentos, desde o inexistente, ou seja, quando não há nenhuma forma de 

colaboração até a colaboração total dos elos da cadeia. Para ajudar a identificar o 

nível de colaboração em uma cadeia de suprimentos, Holweg et al. (2005) definiram 

quatro diferentes configurações baseando-se em duas variáveis: reposição de 

estoque e previsão. Apesar de haver outras variáveis possíveis de utilizar a 

colaboração, tais como promoções e desenvolvimento de novos produtos, estas 

configurações escolhidas pelos autores são as comumente encontradas nas 

empresas. As quatro configurações descritas são: cadeia de suprimentos tradicional, 

troca de informações, reposição gerenciada pelo fornecedor e cadeia sincronizada 

(HOLWEG et al., 2005) 

Na cadeia de suprimentos tradicional, cada elo da cadeia gerencia seus 

pedidos e estoque sem qualquer forma de colaboração com fornecedores ou clientes. 

Por isso, a informação só estará disponível para o outro nível da cadeia quando 

houver o pedido de compra. Esta falta de visibilidade pode resultar em falta de estoque 

no distribuidor, ou até mesmo ruptura do produto no mercado, caso o fornecedor não 

consiga atender a demanda do cliente, ou o efeito chicote, como já descrito (HOLWEG 

et al., 2005). 

De acordo com Holweg et al. (2005), quando empresas de uma mesma cadeia 

adotam a troca de informação, significa que apesar dos pedidos de compra serem 
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feitos individualmente por cada elo da cadeia, há uma troca sobre a demanda futura 

esperada e planos de ação para alinhar a capacidade de atendimento. Este é o 

primeiro passo para a colaboração, sendo mais utilizada devido à baixa complexidade 

de sua implementação. 

A terceira configuração descrita no estudo de Holweg et al. (2005) é a reposição 

gerenciada pelo fornecedor, também conhecida como VMI. Neste tipo de relação, o 

fornecedor é o responsável pelo estoque de seu cliente, não sendo mais necessária 

a emissão de um pedido de compra. Para abastecer seu cliente, o fornecedor terá 

como base as mesmas informações que seu cliente utilizava para gerar os pedidos 

de compra.  

Por fim, Holweg et al. (2005) descrevem a cadeia sincronizada. Assim como no 

VMI, o fornecedor responsabiliza-se pelo estoque do seu cliente, no entanto ele usa 

esta informação para planejar suas operações e gerenciar seus insumos. Esta é a 

principal diferença para as demais, pois ao unir seu planejamento de produção com a 

reposição do cliente, a cadeia passa a ter somente um ponto de decisão. Isto reduz o 

efeito chicote e exemplifica uma real colaboração entres os elos da cadeia. 

 

2.2 Ferramentas de Colaboração 

As inovações tecnológicas envolvendo a cadeia de suprimentos permitiram 

uma melhoria na gestão da mesma, promovendo maior eficiência dos processos e 

dos fluxos de informação. Desta forma, estas inovações foram responsáveis não só 

por originarem como também melhorarem as ferramentas de colaboração. Para este 

artigo, serão consideradas as ferramentas mais populares, que são: ECR, VMI e 

CPFR (SARI, 2008; DANESE, 2011; KAMALAPUR et al., 2013; XU et al., 2015).   

A organização deve, então, encontrar a ferramenta que melhor lhe auxiliará a 

alcançar seu objetivo. Para tanto, deve-se entender qual a relação entre os integrantes 

da cadeia e o nível de colaboração atual e o que se deseja alcançar. Segundo Sari 

(2008), estabelecer estes parâmetros não é uma tarefa fácil, pois requer um 

entendimento sobre todas as partes da cadeia e uma comunicação eficiente entre elas 

mesmas. 
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Simatupang e Sridharan (2002), após esta análise, verificaram que há 

colaboração na cadeia, pode-se definir estrutura segundo com os conceitos de 

Simatupang e Sridharan (2002), descritos a seguir. 

De acordo com Simatupang e Sridharan (2002), há três diferentes estruturas: 

horizontal, vertical ou lateral. Na estrutura horizontal, duas organizações, que apesar 

de competirem entre si, decidem compartilhar informações ou recursos, tal como 

ocorre quando duas organizações de um mesmo segmento decidem partilhar um 

único centro de distribuição (CD). Já a estrutura vertical ocorre quando duas ou mais 

organizações, que estejam dentro da mesma rede de suprimentos, decidem dividir 

recursos e responsabilidades para atender melhor o cliente final. E, por fim, a estrutura 

lateral é quando há uma combinação das duas anteriores para que a cadeia obtenha 

mais flexibilidade.  

 

2.2.1 Efficient Consumer Response (ECR)   

Antes de aprofundar o estudo nas ferramentas CPFR e VMI, deve-se entender 

a ferramenta de ECR, pois é comum haver confusão entre estes conceitos. O ECR 

surgiu em 1992 como uma estratégia do setor varejista e ganhou destaque quando a 

rede americana de supermercados Wal-Mart o utilizou como estratégia para 

gerenciamento da cadeia de suprimentos. Esta ferramenta possibilitou que 

distribuidores e fornecedores unissem esforços para tornar o processo de compras 

mais eficiente e econômico. Na teoria, as vendas nos pontos finais desencadeariam 

reações por toda a cadeia a fim de assegurar que estes pontos de venda teriam a 

reposição da mercadoria na quantidade necessária e no menor tempo possível 

(MARTENS; DOOLEY, 2010; WHIPPLE e RUSSEL, 2007; KURT SALMON 

ASSOCIATES, 1993; BONET e PACHE, 2004). 

De acordo com Wanke (2004) e Pires (2007), o conceito do ECR está 

fundamentado na lógica da resposta rápida e no just in time, inexistindo a necessidade 

de estocagem de produtos no cliente. Pires (2007) explica o funcionamento desta 

ferramenta com o exemplo de um supermercado. No momento em que o cliente 
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passar com seu produto no caixa, este produto será baixado do estoque e gerará uma 

informação automática para o fornecedor para repor o estoque deste produto.  

Ângelo e Siqueira (2000) definiram os processos estratégicos do ECR como: 

reposição eficiente, gestão por categoria, promoções e lançamento de novos 

produtos. Para Holmstrom et al. (2002) os dois primeiros processos, reposição 

eficiente e gestão por categoria, foram inovadores e são o grande diferencial desta 

ferramenta. A reposição eficiente é o processo em que o fornecedor supre os 

distribuidores de acordo com o seu consumo, e a gestão por categoria é quando o 

distribuidor passa a gerenciar sua linha de produtos, a fim de satisfazer melhor o 

consumidor da ponta e maximizar a rentabilidade dos produtos. Wanke (2004, n.p.) 

define mais detalhadamente a gestão por categoria como o “[...] agrupamento de 

produtos com mesmas características mercadológicas, a fim de coordenar a definição 

de metas de vendas e de políticas de preços”. 

Apesar de inovadores, cada um dos processos descritos é realizado por elos 

diferentes da cadeia. A reposição é um processo do fornecedor enquanto que a gestão 

por categoria, do varejista. Por isso, Holmstrom et al. (2002) destacam que o ECR 

apresenta esta limitação, pois não fornece uma conexão para que os elos da cadeia 

planejem e trabalhem de maneira conjunta. 

Isto reforça que, apesar de focar em objetivos próximos, o ECR é distinto das 

ferramentas de colaboração subsequentes. O outro ponto que distingue o ECR dos 

demais é o nível de complexidade que difere consideravelmente. Enquanto o CPFR 

abrange a gestão entre áreas e os processos, o ECR considera somente os 

processos. Por exemplo, o CPFR além de incluir os sistemas para a troca de 

informação sobre ordens de compra, permite também a análise do nível de inventário 

entre os parceiros, a formalização da previsão de vendas e um sistema de feedback 

para monitorar e melhorar o desempenho de toda a cadeia de suprimentos (VICS, 

2004; WHIPPLE; RUSSEL, 2007). 

De forma sucinta, o foco da ferramenta é redesenhar os processos para torná-

los mais eficientes e automatizá-los. Por um lado, os fornecedores ganharam maior 

confiabilidade nos prazos de entrega, reduziram custos de transação e estoque, por 
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outro, os varejistas se beneficiaram com a diminuição do risco de falta de estoque, 

redução de custos dos produtos e de perdas por produtos fora da validade (PIRES, 

2007; WHIPPLE; RUSSEL, 2007). 

No entanto, para que o ECR funcione, é necessário que haja uma relação de 

confiança entre os elos da cadeia, principalmente entre produtor e varejista. Por isso, 

é fundamental que os colaboradores responsáveis por administrar esta ferramenta 

tenham sido treinados, no sentido operacional do sistema, e preparados para a 

mudança de processos, paradigma e cultura (PIRES, 2007).  

Este é o principal obstáculo para a implementação da ferramenta, pois segundo 

os estudos de Kurt Salmon Associates (1993) a mudança organizacional para integrar 

fornecedores e clientes deve partir da alta diretoria. Caso a empresa possua uma 

estrutura vertical cujas áreas trabalhem de forma independente, outras mudanças 

também deverão correr, uma vez que o ECR exige que diversas áreas da organização 

trabalhem em sincronia.   

Com o objetivo de facilitar a implementação da ferramenta, no estudo publicado 

por Kurt Salmon Associates (1993) há um passo-a-passo de três etapas. 

Primeiramente, sugere-se criar um clima para mudança para mudar a percepção 

interna de que fornecedores ou clientes não são adversários, mas aliados. Esta etapa 

costuma ser a mais demorada e longa, pois a mudança está diretamente relacionada 

com a cultura da empresa e seus colaboradores. Em razão disto, é preciso que a 

companhia tenha líderes fortes para disseminar a ideia e a razão da mudança, 

fazendo com que todos se comprometam. 

A segunda etapa da implementação é aquela em que serão selecionados os 

parceiros iniciais para o ECR e o estudo sugere iniciar com não mais que quatro 

parceiros. Através de reuniões individuais com os líderes das empresas escolhidas 

para a parceria, serão elaboradas cerca de três forças-tarefa, dentre as quais o estudo 

de Kurt Salmon Associates (1993) propõe: melhoria na eficiência quanto 

carregamento e descarregamento de carga, redução de desvios e desenvolvimento 

da reposição contínua. Estes projetos, se bem-sucedidos, ajudarão a construir a 

relação de confiança entre os elos da cadeia, que é o principal objetivo desta etapa. 
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Por isso, este processo pode demorar de nove a doze meses (KURT SALMON 

ASSOCIATES, 1993). 

Se por um lado a principal barreira para a adoção do ECR é a mudança 

organizacional, por outro, empresas com tecnologia avançada tem vantagem 

competitiva em relação às demais. A ferramenta prevê processos integrados, sem o 

uso de documentação física em até cincos anos de sua implementação. Por isso, a 

terceira e última etapa fazem parte do investimento em tecnologia para suportar o 

ECR, como por exemplo através da instalação de sistemas de EDI. Dessa forma, os 

colaboradores deixarão de realizar processos operacionais e poderão focar os 

processos criativos, como desenvolvimento de novos produtos, serviços e sistemas 

(KURT SALMON ASSOCIATES, 1993; PIRES, 2007). 

Estas tecnologias podem elevar o custo de implementação da ferramenta caso 

as empresas não disponham previamente de algum tipo de EDI, e isto também pode 

gerar um entrave para a adoção do ECR. No entanto, a longo prazo, estes custos 

serão inferiores à economia proveniente do uso da ferramenta. De acordo com os 

estudos de Kurt Salmon Associates (1993), os custos podem ser reduzidos em até 

10,8% e o estoque em até 41%. Martens e Dooley (2010) também concluíram que, 

além dos benefícios operacionais, a adoção do ECR melhora o desempenho 

financeiro. Em seu estudo, indicadores como retorno sobre ativos, retorno sobre 

investimentos, retorno sobre gastos e lucro bruto apresentaram um desempenho 

melhor nas empresas que haviam adotado o ECR em relação as demais. 

Além destes benefícios quantificáveis, o estudo realizado por Kurt Salmon 

Associates (1993) destaca os benefícios intangíveis para três segmentos da cadeia 

de suprimentos. Os consumidores da ponta terão mais opções de itens para comprar 

e riscos menores de seu produto escolhido não ter em estoque. Já os distribuidores 

terão uma melhor relação de confiança com seus clientes, além de entendê-los 

melhor, e com seus fornecedores. E, por fim, os fornecedores reduzirão o risco de 

ruptura e sua marca terá mais confiabilidade para o consumidor. 

Em contrapartida, de acordo com Corsten e Kumar (2005), os benefícios do 

ECR nem sempre são percebidos de forma equilibrada pelos elos da cadeia. A partir 
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de seus estudos, os autores concluíram que distribuidores podem utilizar sua 

influência para obter mais vantagens nesta relação de colaboração. Os fornecedores 

acreditam ser explorados pelos distribuidores uma vez que estes os coagem a, não 

somente, adotar o ECR, como também a se responsabilizar pelos investimentos. Isto 

não significa que fornecedores não se beneficiem com a relação, no entanto estes 

devem ser prudentes ao tomar a decisão de adotar o ECR. Também devem ser 

realistas quanto às consequentes melhorias, pois os estudos indicam que 

distribuidores obtêm a maior parte das vantagens nesta relação. Desta forma, 

fornecedores terão suas expectativas alinhadas com a realidade, evitando possíveis 

frustações e o eventual fracasso da relação de colaboração. 

Na prática, o ECR é utilizado principalmente no setor alimentício e em grandes 

redes de supermercados, como indicam os estudos de Martens e Dooley (2010) e 

Hoffman e Mehra (2000). No Brasil, segundo a associação ECR Brasil, a ferramenta 

pode ser encontrada também na indústria automobilística, têxtil, siderúrgica e 

farmacêutica. 

 

2.2.2 Vendor Managed Inventory (VMI) 

Antecedente ao CPFR, o VMI é o resultado da evolução da colaboração na 

cadeia de suprimentos. Com origem nas empresas Wal-Mart e P&G 

(Procter&Gamble), esta ferramenta foca no gerenciamento do estoque de produtos no 

distribuidor. Desde sua criação em 1980, vem sendo adotado por diversas outras 

empresas, incluindo grandes empresas como Campbell Soup Company, Barilla SpA, 

Intel e Shell Chemical (BOOKBINDER et al., 2010; YU et al., 2012).  

De acordo com Kamalapur et al. (2013, p.60), o VMI é “[...] uma estratégia de 

colaboração cuja informações sobre vendas e nível de inventário são compartilhadas 

pelo cliente com o fornecedor”. Pires (2007, p.171) define o VMI como “[...] uma prática 

onde o fornecedor tem a responsabilidade de gerenciar o seu estoque no cliente, 

incluindo o processo de reposição”. Em outras palavras, Widner (2016) descreve o 

VMI como uma ferramenta direcionada pela demanda que foca em levar o produto 

correto, no tempo correto ao lugar correto. Ozener et al. (2013, p.1) ainda 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221715006347#bib0005


33 
 
 

complementam que no VMI “[...] o fornecedor explora as sinergias com seus clientes, 

por exemplo, localização, taxa de consumo e capacidade de armazenamento para 

reduzir os custos de distribuição”. 

Em resumo, esta ferramenta de colaboração baseia-se no conceito de que o 

fornecedor, e não mais o distribuidor, passa a ser o direcionador do fluxo do produto. 

Isto significa que o fornecedor gerenciará o estoque de seus produtos no distribuidor, 

analisando, de acordo com a demanda, se é necessária ou não a reposição de cada 

item, além de programar as reposições considerando as rotas de entrega. Esta política 

do VMI reduz a probabilidade de ocorrer falta de estoque de produto uma vez que 

todas as decisões estão centralizadas em um só ponto, o fornecedor (PIRES, 2007; 

CHRISTOPHER, 2015; ARCHETTI; SPERANZA, 2016; GORANE; KANT, 2016). 

De acordo com Archetti e Speranza (2016), na política do VMI, o objetivo 

principal do fornecedor, uma vez sendo o tomador de decisão, é de minimizar o total 

de custo que inclui o custo de inventário no distribuidor e custo de transporte. Isto 

ratifica a afirmação de Guimarães et al. (2015, p.133) de que “em sistemas de 

gerenciamento de estoque pelo fornecedor (VMI), as decisões logísticas são 

centralizadas no Centro de Distribuição (CD), possibilitando uma redução simultânea 

dos custos de armazenagem e transporte”. O cliente, então, não possui mais poder 

de decisão sobre a reposição dos itens, mas passa a exercer um papel fundamental 

tendo em vista que ele será o provedor das informações para seu fornecedor 

(KAMALAPUR et al., 2013). 

Para Marques et al. (2010), o VMI é basicamente um sistema puxado de 

reposição, ou seja, que o fornecedor produzirá de acordo com a demanda real do seu 

cliente. Esta transição do sistema empurrado para o sistema puxado ocorre devido a 

duas mudanças. Primeiro, não há mais pedidos de compra a longo prazo para o 

fornecedor e, sim, uma visão instantânea do consumo dos seus produtos no cliente. 

A segunda mudança consiste no fato do Planejamento de Requisição do Material 

(Material Requirement Planning – MRP) não gerar mais ordens de produção, o MRP 

estabelecerá o nível desejado de estoque no cliente.  
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Por isso, a maior mudança decorrente do VMI é o processo de compra e 

ressuprimento. No processo usual de compras entre fornecedor-cliente, o sistema 

empurrado, ocorre da seguinte forma: o cliente verifica a necessidade compra, gera 

uma requisição para seu fornecedor e aguarda sua resposta. O fornecedor, por sua 

vez, muitas vezes decide por ter um nível alto de estoque de produto acabado para 

atender às demandas do cliente. Caso não haja saída do produto ou qualquer outra 

variação na demanda, o seu inventário aumentará, o que é totalmente o inverso do 

desejado (CHRISTOPHER, 1998; TAN, 2001; OZENER et al., 2013).   

Wanke (2004) resumiu em seu artigo como ocorre o funcionamento da 

ferramenta. Primeiro, é preciso checar o nível de estoque de cada item em cada loja 

da cadeira varejista. O segundo passo é checar a disponibilidade atual de cada item 

no fornecedor. Em função das duas primeiras etapas e do estoque de segurança 

acordado, projeta-se a necessidade real de reposição de cada item para cada loja 

varejista. Por fim, caso haja necessidade, programa-se a expedição dos produtos.  

Marques et al. (2010) também descreveram o funcionamento do VMI através 

de três macro atividades, são elas: Acordo Colaborativo (Partnering Agreement), 

Acordo Logístico (Logistical Agreement) e Processo de Produção e de Expedição 

(Production and Dispatch Process). Estas atividades interligadas resumem o processo 

de colaboração por meio do VMI. A primeira delas, Acordo Colaborativo, estabelece 

a integração do processo de planejamento, tanto do fornecedor quanto do cliente, no 

processo de planejamento de reposição através do VMI. Com relação à segunda 

atividade, Acordo Logístico, as variáveis do processo, tais como nível desejado de 

estoque, rotas de transporte, nível de serviço, quantidade mínima de produto 

entregue, terão seus parâmetros definidos em conjunto pelo fornecedor e pelo cliente. 

Por fim, a terceira atividade Processo de Produção e de Expedição monitora as 

decisões a curto prazo quanto à reposição e expedição dos produtos. 

Ainda de acordo com Marques et al. (2010), o VMI pode impactar apenas o 

processo de expedição ou pode impactar também o processo de produção. Os 

autores explicam que alguns artigos consideram que a ferramenta afeta somente as 

atividades relacionadas à expedição do produto enquanto que outros artigos relatam 



35 
 
 

que o VMI impacta diretamente na produção. Neste caso, as decisões de reposição 

influenciam o plano de produção.   

Para que essas decisões em relação à reposição dos produtos passem a ser 

realizadas pelo fornecedor, este precisa ter acesso a informações que antes estavam 

somente com o distribuidor/cliente, como por exemplo a taxa de consumo de cada 

produto. Essas informações devem, então, ser compartilhadas com as áreas de 

marketing, suprimentos e planejamento do fornecedor para que as decisões sobre 

reposição de produto sejam feitas de forma coerente (MARQUES et al., 2010; 

GORANE; KANT, 2016). 

No entanto, um obstáculo observado na adoção do VMI é o fato de os 

distribuidores não estarem sempre dispostos a compartilhar tais informações, 

consideradas até mesmo confidenciais. Esta resistência em compartilhar informações 

com os fornecedores prejudica a eficiência do VMI, um exemplo, conforme 

documentado no estudo de Gorane e Kant (2016), são as empresas indianas que, por 

serem relutantes em dividir este tipo de informação, possuem alto índice de fracasso 

na implementação do VMI (GORANE; KANT, 2016). 

 De acordo com Gorane e Kant (2016), outro fator que contribui para o fracasso 

na implementação do VMI é a falta de tecnologia EDI, da mesma forma como ocorre 

com o ECR. Restrições com custos podem impedir a implantação dos EDIs 

responsáveis por conectar a cadeia e permitir a troca de informação diariamente. Os 

autores ressaltam que os custos vão além da implantação, uma vez que é preciso 

considerar os custos para o redesenho organizacional e de processos e com 

treinamento dos colaboradores nas novas tecnologias de EDI. As outras barreiras que 

podem ser fatores determinantes para o fracasso na implementação do VMI são: 

resistência à mudança, medo da quebra da cadeia de suprimentos, medo do 

compartilhamento de informações e ameaças relacionadas à segurança da 

informação e a falta de confiança nos elos da cadeia. De Sousa et al. (2017, p. 127), 

acrescentam que, o uso de novas ferramentas de Tecnologia de Informação e 

Comunicação, integração entre bases de dados e softwares diferentes, integração de 

processos e mudança de comportamento ligado aos processos de compras são os 

principais inibidores de sucesso na aplicação de VMI. 
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 Uma questão problemática abordada por Pires (2007) é a implementação 

equivocada do VMI. Na prática, muitos distribuidores e/ou clientes adotam a 

ferramenta não como um meio de melhorar o desempenho da CS, mas sim de diminuir 

seus próprios custos, ao transferir o custo do inventário para o fornecedor, e suas 

responsabilidades, ao delegar o planejamento dos insumos para o fornecedor. O 

mesmo autor afirma que o emprego de VMI tem suas desvantagens, pois surgem 

questões ligadas ao custo de estoque mantido no cliente e custos de gestão de 

sistemas (nos fornecedores), além da condição de elevação de dependência do 

fornecedor somada à perda parcial de controle sobre o abastecimento (ligados ao 

cliente). 

 Antes da implementação da ferramenta, é preciso que fornecedor e cliente 

estejam cientes dos prováveis obstáculos que surgirão. Uma forma de minimizar tais 

barreiras é a total compreensão por parte das empresas sobre os ganhos com a 

adoção da ferramenta. Dentre os benefícios do VMI, Hung et al. (2016) citam uma 

previsão de vendas mais precisa, resultando em um gerenciamento da cadeia de 

suprimentos mais eficiente em relação à logística e estoque. Da mesma forma, Ozener 

et al. (2013) explicam que a melhor precisão sobre as vendas reflete em um melhor 

planejamento de produção e distribuição do fornecedor, minimizando o risco de falta 

de estoque.   

 Pires (2007) destaca os benefícios tanto para o fornecedor como para o cliente. 

Para o fornecedor, as vantagens relatadas são: melhor conhecimento do mercado e 

um melhor atendimento ao cliente, resultando em maior fidelização com seus clientes 

diretos. Já para o cliente, o autor ressalta a diminuição de custos de inventário e uma 

gestão de estoque menos complexa.  

Há outros benefícios do VMI destacados na literatura são: redução de conflitos 

entre fornecedor e cliente com o aumento da comunicação e confiança, aumento no 

nível de serviço, redução da não disponibilidade de produtos e de possível ruptura de 

mercado, redução no custo do gerenciamento do inventário (WANKE, 2004; 

KAMALAPUR et al., 2013; LOPES et al., 2015). 
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Além destes ganhos, de acordo com Gomes e Kliemann Neto (2015), o VMI 

pode dar experiência suficiente aos elos de uma cadeia de suprimentos por ser uma 

ferramenta mais simples, por isso, caso a CS queira implementar o CPFR, ela estará 

mais madura para ferramentas mais complexas. 

Lopes et al. (2015) realizaram um estudo de caso sobre os resultados da 

implementação do VMI em uma indústria do segmento de cosméticos. Nesta empresa, 

o processo de compras e reposição de sua matéria-prima principal passou a ser do 

próprio fornecedor. Através de entrevistas com colaboradores da empresa, os autores 

identificaram os ganhos percebidos após a implementação do VMI, e estes ganhos 

ratificam alguns dos benefícios previstos na literatura. Como por exemplo, os 

colaboradores relataram como ganhos: melhor gestão de estoque de matérias-primas, 

aumento no nível de serviço ao cliente, melhoria no relacionamento entre fornecedor 

e cliente.  

Além destes, outros dois ganhos não relatados foram percebidos: redução de 

erros operacionais no controle e gerenciamento dos estoques e abertura de novas 

oportunidades de negócio. Com relação a este último ganho, conforme relatado no 

estudo de Lopes et al. (2015), isto ocorreu, pois, a empresa delegou um processo que 

não fazia parte das atividades-chave para o negócio. Por isso, os recursos da empresa 

puderam ser melhor aproveitados para realizar as atividades-chave como vendas, 

produção e suporte ao cliente. 

Pires (2007) adiciona vantagens na implantação de ferramentas de VMI, como 

o melhor atendimento e maior “fidelização” dos clientes, melhor gestão de demanda, 

melhor conhecimento das necessidades de mercado (junto à empresa fornecedora), 

menor custo de estoques e de capital de giro, melhor atendimento por parte do 

fornecedor e simplificação da gestão de estoques e compras (na condição de cliente). 

Na prática, o VMI ganhou espaço dentre muitas empresas do varejo, 

especialmente o setor de bens de consumos duráveis pelo fato do curto clico de vida 

dos produtos perecíveis deste setor. Widner (2016) destacou o reaparecimento da 

ferramenta em grandes indústrias de bens de consumo embalados, como por exemplo 

da P&G. Além da implementação em grandes distribuidores e varejistas, como a rede 
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de farmácia Walgreens. De acordo com o autor, a ferramenta continua a evoluir e a 

ganhar espaço no mercado devido ao continuo desenvolvimento de tecnologias e a 

maior procura por automatização dos processos a fim de reduzir custos. Por isso, há 

este crescente interesse em utilizar métodos colaborativos como VMI. 

 

2.2.3 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) 

A ferramenta do CPFR foi padronizada na década de 1990 pela Associação 

Voluntária de Padrão de Comércio Interindustrial (Voluntary Interindustry Commerce 

Standards – VICS), associação esta que conta com empresas tais como Gilette, 

Kimberly Clark, Kraft Foods, Microsoft, Liz Claiborne e busca estudar padrões para 

melhores práticas nas indústrias. No entanto, a história do CPFR originou-se quando 

a rede Wal-Mart e a firma de software e pesquisa Benchmarking Partners elaboraram 

em conjunto a ferramenta de Previsão e Colaboração Colaborativa (Collaborative 

Forecasting and Replenishment – CFAR) (VIEIRA et al., 2004; BURNETTE, 2010). 

Para promover então o CFAR, algumas especificações acerca da ferramenta 

foram postadas na internet e em torno de 250 empresas tomaram conhecimento dela. 

A Benchmarking Partners então apresentou o CFAR ao VICS para que este pudesse 

padronizar e difundir a ferramenta. Entretanto, por uma sugestão da empresa 

Procter&Gamble, a ferramenta foi renomeada para CPFR. Esta pequena diferença 

enfatiza a importância do planejamento, representado pela letra P, processo que 

anteriormente não estava contemplado no escopo da ferramenta. Dessa forma, o 

CPFR padronizado pelo VICS foi elaborado para estabelecer normas e procedimentos 

que empresas em uma mesma cadeia de suprimentos poderiam seguir e, então, 

alcançarem um mesmo objetivo (WHITE, 2001; BURNETTE, 2010). 

Conforme a definição extraída do guia VICS (2004, p.5), o “CPFR é uma prática 

de negócio que combina a inteligência de parceiros para o planejamento e 

cumprimento da demanda do cliente [...], relaciona as melhores práticas de marketing 

e vendas, [...] com o objetivo de aumentar a disponibilidade e, ao mesmo tempo, 

reduzir inventário e custos logísticos e de transporte”.  
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Para Xu et al. (2015), o CPFR é uma ferramenta que permite o alinhamento de 

estratégias e processos, intercâmbio de informação e decisão conjunta sobre 

questões como distribuição e ressuprimento. Hollmann et al. (2015, p. 975) 

propuseram em seus estudos que o “CPFR é um conjunto coeso de processos de 

negócio através do qual parceiros comerciais de uma cadeia de suprimentos 

compartilham informações, previsões em concordância, riscos, custos e benefícios 

com o intuito de aprimorar a performance em geral da CS através do planejamento e 

tomada de decisão em conjunto”. 

O CPFR pode auxiliar e melhorar diversos processos já existentes nas 

organizações. Por exemplo, o processo de análise de previsão quando realizado de 

forma integrada entre os membros da cadeia, pode elevar a precisão dos dados 

obtidos (WANG; XU, 2014). Dentre as diversas vantagens do CPFR, deve-se 

ressaltar: maior visibilidade da demanda do cliente, melhora do desempenho da CS, 

redução das incertezas de suprimento e demanda, redução do ciclo de tempo, 

redução de custos, aumento no nível de serviço, diminuição do custo do 

gerenciamento do inventário (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005; ATTARAN; 

ATTARAN, 2007; BURNETTE, 2010; KAMALAPUR et al., 2013; HOLLMANN et al., 

2015;). 

De acordo com Hollmann et al. (2015, p. 976), o “CPFR aumenta a visibilidade 

da demanda do cliente e iguala suprimento e demanda com um fluxo sincronizado de 

bens desde a produção e recebimento de matérias-primas até a produção e entrega 

do produto final para o consumidor da ponta”. Desta forma, o CPFR proporciona um 

impacto positivo no resultado de uma cadeia de suprimentos e quando comparado 

com outras ferramentas como o ECR e VMI, a performance do CPFR é superior. 

Inclusive, Wanke (2004) afirma que o CPFR pode ser considerado uma extensão do 

ECR. 

Esta é uma conclusão já esperada visto que o CPFR surgiu justamente para 

cobrir lacunas que ferramentas anteriores não contemplavam, como, por exemplo, 

uma reposta mais rápida a mudanças de demanda de mercado, a incorporação de 

planos de promoção na previsão de vendas e, principalmente, o gerenciamento de 

exceções (BARRATT; OLIVEIRA, 2001; DANESE, 2011). A pequena palavra exceção 
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representa a grande singularidade do CPFR que se destaca por não ser um processo 

focado somente em dados, mas também nas exceções, restrições e particularidades 

de cada contexto de uma CS (BURNETTE, 2010). 

Contudo, o CPFR apresenta uma desvantagem que segundo Sari (2008) é o 

alto custo de investimento para implementação da ferramenta. Ainda que a 

performance do CPFR seja superior a outras ferramentas, tais como o VMI, Sari 

(2008) não acredita que isto justifique o custo adicional. E esta não é a única barreira 

que pode impedir a implementação do CPFR. Da mesma forma que Barratt e Oliveira 

(2001) afirmaram em seu artigo, Hollmann et al. (2015) concluíram as duas questões 

que são cruciais para o sucesso na implementação da ferramenta: confiança entre os 

parceiros da CS e tecnologia da informação.  

Barratt e Oliveira (2001) argumentam que deve ser construído um ambiente 

adequado antes da implantação do CPFR. Os dois conceitos citados acima são co-

dependentes uma vez que o fluxo da informação não ocorrerá, independente da 

tecnologia utilizada, se não houver confiança entre os parceiros da CS. Caso estes 

dois conceitos estejam em equilíbrio, resultará no que Hollmann et al. (2015) 

descreveram como qualidade de informação, que será um fator determinante no 

sucesso da implementação da ferramenta.  

Ainda com relação à implementação, deve-se decidir qual a configuração do 

CPFR que será utilizada. Esta configuração e o comportamento do CPFR dependerão 

do contexto no qual a cadeia de suprimentos está inserida. Para entender o contexto, 

deve-se considerar certas variáveis, dentre as mais relevantes estão: o segmento da 

indústria, as características do produto, o número de parceiros comerciais, o plano de 

negócios e visão da CS, objetivos do CPFR e a dinâmica do mercado da CS em 

questão (DANESE, 2011; HOLLMANN et al., 2015). 

No que concerne aos parceiros comerciais, de acordo com o Hollmann et al. 

(2015), não há na literatura uma concordância quanto a este número. Corroborando 

esta conclusão, Danese (2011) afirma que não há um número fixo ideal, ele é variável 

e deve ser estabelecido de acordo com o ambiente e contexto da CS que deseja 

implementar o CPFR. No entanto, Barratt (2004) adverte que as empresas devem 
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considerar, na seleção dos seus parceiros estratégicos, quais os seus principais 

fornecedores e/ou clientes, e, então, estabelecer uma relação de colaboração 

somente com este conjunto restrito, e não com todos os membros da cadeia de 

suprimentos. Inclusive, Heavey et al. (2015) concluíram em seu estudo que a escolha 

correta de parceiros é um fator determinante para o sucesso da colaboração, na 

medida em que uma escolha errada pode resultar em incompatibilidade entre 

parceiros, falta de confiança e conflitos culturais.  

Em resumo, Heavey et al. (2015) apontam que o sucesso na implantação e no 

desempenho do CPFR depende de quatro pontos: facilitadores da implementação do 

CPFR, empecilhos na implementação do CPFR, seleção de parceiros e alinhamento 

de incentivos que é, segundo Simatupang e Sridharan (2005), o processo de dividir 

os riscos, custos e benefícios entre os parceiros em uma CS. Estes pontos devem 

considerados quando o processo de colaboração for implementado.  

De acordo com Min e Yu (2004), o CPFR é um processo de planejamento de 

demanda e que, inicialmente, consistiam de nove etapas. Estas etapas foram 

publicadas em 1999 no primeiro guia sobre o CPFR, sob a autoria do VICS. De acordo 

com Pires (2007, p.176), os objetivos do VICS ao elaborar o guia do CPFR eram: 

“desenvolver um acordo em termos de metas e métricas para medi-las; criar um plano 

conjunto para atingir as metas estabelecidas; criar uma previsão de demanda 

conjunta; identificar e tratar conjuntamente todas as exceções; criar e atender as 

ordens (produção e compras) necessárias”.  

Em 2004, foi realizada uma revisão do guia pelo comitê do VICS cujo objetivo 

foi a reestruturação do modelo original, considerando inovações e falhas já 

identificadas no guia anterior. O principal objetivo era transformar o processo do CPFR 

mais flexível, pois no primeiro modelo as etapas foram elaboradas de forma que 

deveriam ser seguidas em sequência para engessar o processo. As principais 

modificações foram: a revisão do modelo de nove etapas para oito etapas, tornando-

o mais conciso e compreensível e a reorganização dos três principais processos - 

planejamento, previsão e reposição – para quatro atividades colaborativas. São elas: 

estratégia e planejamento, gestão da demanda e de suprimentos, execução e análise 

(VICS, 2004; BURNETTE, 2010). 
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Para compreender o modelo, é importante entender dois pontos. 

Primeiramente, fornecedores e compradores interagem e colaboram entre si para 

atender as demandas do cliente. O segundo ponto é saber que estes dois elos da 

cadeia interagem nestas quatro macro atividades, que não possuem uma sequência 

definida e podem ocorrer a qualquer momento da colaboração (VICS, 2004).  

A atividade de estratégia e planejamento tem relação com o mix e colocação 

dos produtos. A gestão da demanda e de suprimentos é a atividade para projetar o 

consumo pelo cliente, o ponto de pedido e as entregas, enquanto que na execução 

as projeções transformam-se em ações. Dessa forma, há a colocação de pedidos, a 

entrega é realizada, os estoques são abastecidos e pagamentos são feitos (VICS, 

2004). 

Por fim, a quarta atividade é a análise, cujo objetivo é monitorar o planejamento 

feito anteriormente. Além disso, nesta atividade são calculados os indicadores de 

performance, e caso seja necessário, ajustes podem ser feitos para melhorar o 

desempenho da cadeia (VICS, 2004). 

Cada uma das macro atividades contém duas etapas, totalizando oito como 

mencionado anteriormente, que estão detalhadas no Quadro 2. 

Para cada etapa do CPFR há uma atividade correspondente que o produtor e 

o distribuidor já realizam em suas empresas. No entanto, essas atividades ocorrem, 

diversas vezes, em áreas distintas e sem interação. Através do CPFR, produtor e 

distribuidor conversam, planejam e realizam suas atividades em conjunto, obtendo um 

resultado final comum para ambos. O outro ponto ressaltado no guia VICS (2004) é 

que apesar dele tratar mais da colaboração entre produtor e distribuidor, o CPFR pode 

ser estendido para o fornecedor e agrupar os três principais elos da cadeia.  

É importante ressaltar que o CPFR não é aplicável a todas as indústrias. Por 

exemplo, indústrias cujos produtos possuam muitas fontes de fornecimento ou tenham 

como fator principal de venda o menor preço, não são adequadas para o CPFR. Este 

método é apropriado quando os parceiros desejam criar uma cadeia de valor por meio 

do enriquecimento de seus ativos e conhecimento. Isto significa que eles abdicam de 

ganhos a curto prazo, como redução de custo através do fornecedor com menor 
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preço, para estabelecer relações que fortalecerão a CS e trarão benefícios mútuos a 

longo prazo (WHITE, 2000). 

Quadro 2: Macro atividades de colaboração 

Macro atividade Etapa Tarefas 

Planejamento e Estratégia Arranjo da Colaboração 

-Definir os objetivos da parceria 

-Definir escopo da colaboração 

-Designar responsabilidades e 

papeis 

Planejamento e Estratégia Plano de Negócios Conjunto 

-Identificar eventos passíveis de 

afetar o suprimento e a 

demanda (ex: promoções, 

demissões, mudança nas 

políticas, introdução de novos 

produtos) 

Gestão da Demanda e 

Suprimento 
Previsão de Vendas 

-Projetar a demanda do 

consumidor no ponto de venda 

Gestão da Demanda e 

Suprimento 
Previsão de Pedidos  

-Projetar pedidos futuros e 

necessidade de entrega de 

acordo com a previsão de 

vendas, estoque e tempo de 

entrega 

Execução Criação de Pedido 
-Tornar a previsão de venda em 

um pedido firme 

Execução Execução do Pedido 

-Produzir os produtos pedidos 

-Transportar o pedido 

-Entregar o pedido 

-Estocar os produtos para 

venda ao consumidor 

Análise Gestão da Exceção 

-Monitorar e antecipar 

operações para condições 

adversas  

Análise Avaliação da Performance 

-Calcular através de indicadores 

a performance da cadeia 

baseado nos objetivos de 

negócio definidos 

Fonte: VICS (2004) 

 



44 
 
 

Um estudo da KJR Consulting (2002) revelou que, apesar dos diversos 

benefícios que o CPFR pode trazer, o uso desta ferramenta nas empresas é menor 

do que o esperado. Os principais motivos para a baixa adesão ao CPFR são por 

questões de tecnologia, custo, complexidade da implementação, além da falta de 

entendimento sobre a ferramenta por parte das companhias. Por conseguinte, até 

mesmo as cadeias que implementam o CPFR não o utilizam em sua totalidade, 

simplificando ou minimizando os processos desta ferramenta. Inclusive, Barratt e 

Oliveira (2001) e Danese (2011) sugerem que o CPFR não seja iniciado com todas as 

fases, mas sim com algumas pequenas etapas e, conforme a ferramenta for 

amadurecendo na CS, as demais etapas serão agregadas. 

Uma pesquisa de campo realizada por Whipple e Russel (2007) evidenciou que 

essa simplificação do CPFR realmente ocorre na prática pois foram encontradas 

cadeias de suprimentos com diferentes níveis e configurações. Diante da pesquisa de 

campo, os autores classificaram as diversas configurações encontradas, como por 

exemplo, o “CPFR Inicial” que é quando nem todas as oito etapas descritas no VICS 

estão presentes na CS.  

Neste denominado “CPFR Inicial”, o processo inicia-se com o planejamento 

para um determinado período de tempo. A partir dele, ambas as partes da cadeia, no 

caso o produtor e o distribuidor, devem fazer sua própria previsão de vendas. A 

previsão de cada parte é vista em conjunto e caso haja divergências, serão discutidas 

para que haja uma previsão única consolidada. Então, esta previsão será inserida no 

planejamento de produção da empresa produtora (WHIPPLE; RUSSEL, 2007).  

Os autores Hollmann et al. (2015) afirmaram que não há uma configuração 

única para o CPFR, mas a grande maioria das configurações encontradas em seu 

estudo os levaram a concluir que todas são variações dos dois modelos propostos 

pelo VICS em 1998 e 2004. No entanto Julianelli (2016) explica que é preciso ter 

atenção a dois pontos. Primeiramente, a confiança entre os parceiros não ocorre 

instantaneamente, por isso, as empresas devem se reestruturar organizacionalmente 

de forma que áreas que possuam métricas parecidas passem a se comunicar. 

Julianelli (2016) exemplifica como o conflito de interesses que ocorre entre a área de 

compras do cliente e área de vendas do fornecedor. Caso estas áreas passem a atuar 
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de forma conjunta, inicialmente pode haver algum atrito, pois cada uma possui 

indicadores e objetivos que são contraditórios, pois ambas procuram obter a maior 

margem possível para a sua própria empresa. 

Em razão disto, Julianelli (2016) sugere que a colaboração se inicie entre duas 

áreas que possuam indicadores afins, como por exemplo as áreas de operações das 

duas empresas. O segundo ponto é o que Julianelli (2016) denomina de 

“implementação faseada”, em outras palavras, é a implementação do CPFR de forma 

gradual. Por exemplo, em relação aos objetivos estipulados, o autor sugere que 

primeiro sejam estabelecidos objetivos possíveis de serem cumpridos a curto prazo. 

Então, conforme os objetivos forem sendo alcançados, a relação de confiança entre 

os parceiros se fortalecerá gradativamente e novos objetivos deverão ser 

estabelecidos. 

Ao falar em colaboração, deve-se mencionar o processo de Planejamento de 

Vendas e Operações (Sales and Operation Planning - S&OP), que, segundo Pedroso 

et al. (2016, p.213), “é um processo e ferramenta decisórios que podem ser usados 

para criar alinhamento e cujo objetivo principal é desenvolver planos táticos de forma 

a nivelar a demanda do negócio com o fornecimento”. Em outras palavras, S&OP é 

um processo que integra diversas áreas onde, através de reuniões mensais, um plano 

único será elaborado, tendo como ganhos principais: a redução de estoque e melhor 

previsão de vendas (JULIANELLI, 2010; VICS, 2010). 

Com relação a S&OP, Baumann (2010) ressalta que este processo não deve 

ser realizado somente nas reuniões periódicas. A empresa e, principalmente, a área 

responsável pela S&OP deve estar atenta diariamente as possíveis falhas e eventos 

adversos que possam afetar o resultado final, tanto com relação ao fornecimento 

quanto a vendas. Estas falhas devem ser identificadas o quanto antes e planos de 

ação devem ser traçados imediatamente ao invés destas falhas serem tratadas 

somente no próximo ciclo da S&OP. 

De acordo com Holmann et al. (2015), o processo S&OP pode ser aplicado em 

conjunto com as ferramentas de colaboração. Para Baumann (2010), apesar desta 

integração ser lógica, diversas companhias sofreram ao tentar realizá-la. Em seu 
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artigo, o autor descreve como relacioná-las. Ao estabelecer o CPFR, a empresa terá 

uma iniciativa de colaboração com seus principais clientes e/ou fornecedores através 

da elaboração de previsões de vendas, lançamento de novos produtos e política de 

reposição. Estes dados deverão ser usados como entradas para a S&OP, onde será 

elaborado um novo plano de consensual entre as áreas cujo objetivo é alinhar 

demanda, fornecimento, novos produtos e planos financeiros para um determinado 

período de tempo. 

O VICS (2010) descreve que o objetivo de integrar S&OP e CPFR é sincronizar 

um mesmo plano entre os parceiros de uma CS de forma a criar uma vantagem 

competitiva para cada membro da cadeia. Ao realizar esta integração, o resultado será 

um Plano Integrado de Negócios (Integrated Business Plan – IBP). Através de um 

caso real, o VICS (2010) explica como ocorre o processo de IBP.  

O processo iniciou com uma colaboração mínima entre dois parceiros da CS 

para um horizonte de curto prazo e em um nível operacional. Conforme este processo 

foi sendo aperfeiçoado e dominado pelos parceiros, o nível de colaboração aumentou 

e o cliente passou a ter conhecimento de questões como capacidade e restrição de 

fabricação do fornecedor para entendê-lo melhor. Em uma fase mais avançada, as 

duas companhias passaram a implementar um planejamento conjunto de vendas e 

propaganda. O resultado final foi um acordo colaborativo onde os dois parceiros 

tinham visibilidade do fornecimento e vendas para um período dos 12 meses 

seguintes. Vieira et al. (2010, p. 140) ratificam a importância da participação de 

membros da CS em reuniões ao afirmar que “percebeu-se, em numerosas reuniões 

entre o varejo e o fornecedor, que a participação de um maior número de integrantes 

faz com que as regras (de um contrato informal) fiquem mais claras”. 

Para Julianelli (2010), o processo de S&OP ganhou visibilidade no Brasil 

somente a partir de 2005. Em sua pesquisa, constatou que, em 2010, 75% das 

empresas questionadas já haviam adotado ou estavam no processo de implementar 

S&OP, no ramo farmacêutico esse percentual reduz para 62,5%. Um outro resultado 

apontado pela pesquisa foi que, além dos ganhos já previstos, as empresas relataram 

outras consequências positivas, tais como melhor desempenho no lançamento de 

novos produtos, aumento da receita e melhor uso dos ativos.   
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Em contrapartida, ao analisar os dados de implementação do CPFR no Brasil, 

a adesão ainda é baixa. Uma pesquisa realizada pelo ILOS, segundo Julianelli (2015, 

2016), revelou que apenas 40% das empresas brasileiras entrevistadas utilizam o 

CPFR, mesmo que um piloto da ferramenta, em contrapartida, 94% das empresas 

americanas questionadas já implementaram ou iniciaram a implementação do CPFR. 

Isto revela que, assim como no caso do VMI apresentado, no uso de ferramentas para 

a colaboração externa, o Brasil ainda se mostra atrás de países desenvolvidos e 

precisa evoluir neste ponto para obter melhores resultados e performance nas cadeias 

de suprimentos. 

 

2.3 ECR, VMI, CPFR - Comparação das ferramentas 

Todas as três ferramentas apresentadas neste estudo possuem vantagens e 

desvantagens e é possível encontrar em diversos artigos e livros (BARRATT; 

OLIVEIRA, 2001; ATTARAN; ATTARAN, 2007; PIRES, 2007; DANESE, 2011; 

HOLLMANN; SCAVARDA; THOMÉ, 2015) comparações entre elas. De acordo com 

Pereira (2011), estes métodos colaborativos surgiram em um mesmo período de 

tempo, por isso há uma dificuldade em determinar qual a ordem cronológica de criação 

das ferramentas. Desta forma, o autor sugere ordenar tais métodos pelo nível de 

colaboração proporcionado na cadeia de suprimentos.  

A ordem proposta por Pereira (2011), coloca, primeiramente, o ECR, em 

seguida o VMI e, por último, o CPFR. No entanto, não há um consenso sobre esta 

sequência. Alguns autores acreditam que o ECR proporciona um melhor desempenho 

da CS do que o VMI pois, segundo Pires (2007, p.183), “[...]permite rápida resposta e 

gestão de categorias, promoções e lançamento de novos produtos[...]”. Enquanto que 

outros afirmam que o VMI é mais evoluído que o ECR por implementar a reposição 

de estoque de forma mais rápida e eficiente.  

Pode não haver um consenso sobre a ordem de evolução das ferramentas. No 

entanto, para diversos autores (BARRATT; OLIVEIRA, 2001; ATTARAN; ATTARAN, 

2007; PIRES, 2007; DANESE, 2011; HOLLMANN et al., 2015), o CPFR pode ser 

considerado como a ferramenta mais complexa e evoluída, pois, em seu escopo foram 
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consideradas falhas e ineficiências dos métodos anteriores. Por exemplo, segundo 

Holmstrom et al. (2002), o ECR, apesar de proporcionar uma reposição eficiente para 

a CS, não apresenta em seu escopo o processo de planejamento conjunto entre os 

parceiros comerciais. Na mesma linha de raciocínio, Barratt e Oliveira (2001) explicam 

que as ferramentas anteriores ao CPFR não tratam de não-conformidades da CS, 

como, por exemplo, a falta de sincronia entre os diversos processos de manufatura, a 

forma como uma variação na demanda afeta a política geral de estoque, as diferentes 

previsões calculadas por diferentes setores da mesma empresa, entre outros. 

Uma sugestão encontrada é a possibilidade de a implantação de mais de uma 

ferramenta de colaboração. Holmstrom et al. (2002) sugerem a adoção do CPFR em 

conjunto com o VMI, considerando que o próprio guia VICS (2004) afirma a 

compatibilidade entre estas duas ferramentas. De acordo com o VICS (2004), o VMI 

pode contribuir para um modelo do CPFR mais integrado. 

De acordo com White (2000), o CPFR é o método mais inovador para 

relacionamentos entre empresas pois ele aprimorou os melhores processos e 

vantagens do ECR e do VMI. O estudo de Kamalapur et al. (2013) aponta para este 

resultado, que, ao comparar o CPFR com o VMI, encontrou melhores resultados para 

o CPFR. A redução do inventário com o uso deste método foi de 29,9% para o 

fornecedor, enquanto que com a adoção do VMI a redução foi de 17,8%. A redução 

para o distribuidor quando adotada a ferramenta do CPFR foi de 24,1% em 

comparação com a adoção do VMI, que foi de 16,7%. No entanto, é importante frisar 

que tanto o VMI quanto o CPFR resultaram em ganhos para o fornecedor e para o 

cliente (KAMALAPUR et al., 2013). 

O ponto principal é saber escolher qual o método colaborativo correto para 

determinada cadeia de suprimentos. Apesar de não haver um consenso sobre como 

escolher o método, há algumas questões que devem ser consideradas antes da 

escolha do método de colaboração. Deve-se avaliar a capacidade de produção do 

fornecedor, o impacto financeiro do não atendimento de uma ordem de venda, o 

tempo total de entrega do produto e quem possui maior influência na CS. Há uma 

sugestão de que caso o fornecedor tenha maior poder de decisão na CS, o VMI deve 

ser implementado, mas quando os parceiros possuírem a mesma força na CS, o 
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CPFR é a ferramenta mais apropriada (TYAN; WEE, 2003; SARI, 2008; KAMALAPUR 

et al., 2013).  

 

2.4 Colaboração na Indústria Farmacêutica 

Shah (2004, p. 929) definiu a indústria farmacêutica como um “[...] conjunto de 

processos, operações e organizações envolvidas na descoberta, desenvolvimento e 

manufatura de drogas e medicamentos”. Em seu artigo, o autor definiu também os 

elos da cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica, conforme a Figura 1: 

 

 

 

 

 

Fonte: Shah (2004) 

 

A produção primária caracteriza-se pela produção das matérias-primas, como 

por exemplo, o princípio ativo e os excipientes. Estes são necessários para fabricação 

dos medicamentos, que corresponde à produção secundária. Nesta etapa, os 

medicamentos são produzidos, embalados e a qualidade testada, resultando no 

produto pronto para ser comercializado (PAPAGEORGIOU et al., 2001; SHAH, 2004). 

Uma grande diferença entre estes dois primeiros elos é a dinâmica do 

processo. A produção primária é caracterizada por um sistema empurrado, com a 

fabricação de lotes grandes e em campanha, isto gera um estoque alto de inventário, 

a fim de suportar possíveis variações de demanda, e o efeito chicote. Já a produção 

secundária opera sob um sistema puxado cuja produção varia de acordo com a 

demanda do cliente final (SHAH, 2004).  

Ainda segundo Shah (2004), os processos de uma cadeia de suprimentos da 

indústria farmacêutica variam de empresa para empresa, mas os macroprocessos 

costumam ser os mesmos no geral. As grandes indústrias farmacêuticas tendem a 

seguir os seguintes processos: gestão de demanda, gestão de estoque, planejamento 

e sequenciamento da produção, e gestão de estoque dos princípios ativos. 

Produção 
primária 

Produção 
secundária 

Centro de 
distribuição 

Atacadista 
Varejista / 
Hospitais 

Figura 1: Elos da CS na Indústria Farmacêutica 
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Contudo, as empresas farmacêuticas enfrentam alguns problemas ao realizar 

tais processos. Um problema, citado por Shah (2004), é a dificuldade de projetar a 

capacidade futura uma vez que a demanda é variável. Esta flutuação ocorre em 

grande parte devido à incerteza gerada pela grande competitividade entre as 

indústrias farmacêuticas. Um novo produto costuma ficar livre de concorrência 

somente de 1 a 2 anos, o que evidencia a competitividade alta.  

Outros problemas são: a baixa tecnologia do processo de manufatura, 

tornando-o longo e inflexível, a alta sensibilidade das matérias-primas em conjunto 

com a necessidade de garantir a qualidade dos produtos finais, a forte 

regulamentação dos órgãos governamentais, o uso intenso de recursos para as 

operações, o curto prazo de validade do produto final e o alto índice de desperdício 

gerado (SHAH, 2004; CANDAN; YAZGAN, 2016). 

Com os desafios da economia advindos da globalização, a indústria 

farmacêutica enfrenta diversas mudanças para poder adaptar-se. Todas as etapas da 

CS estão sendo afetadas, dentre elas estão o planejamento e sequenciamento da 

produção e gestão da demanda (PAPAGEORGIOU et al., 2001). Candan e Yazgan 

(2016) sugerem que ao adotar a política de gestão correta, é possível reduzir os 

problemas e acelerar a adaptação a esta nova realidade. 

De acordo com as características apresentadas por Shah (2004), pode-se 

resumir que a cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica possui os seguintes 

aspectos: 

- capacidade baixa de produção; 

- variabilidade alta de demanda; e 

- competitividade alta no mercado. 

Diante de tais características, Kamalapur et al. (2013) verificaram que, para 

este tipo de indústria, o melhor método colaborativo a ser adotado é o CPFR. Os 

benefícios e redução em custos são maiores com o uso dessa ferramenta, tanto para 

o distribuidor, quanto para o produtor.  

O VICS (2004) menciona quatro cenários de programas de CPFR adaptados 

de acordo com as necessidades de cada segmento mercado. Para a cadeia da 



51 
 
 

indústria farmacêutica, o guia sugere a colaboração através da reposição. O objetivo 

é aprimorar as ferramentas que auxiliam a reposição contínua, tal como o VMI. Neste 

cenário, o fornecedor adota a política de produzir sob a demanda real e, ao mesmo 

tempo, reduz a probabilidade de ruptura do produto no mercado. A saída deste 

processo será uma sequência de pedidos acordados entre os parceiros por um 

determinado período de tempo.  

Um diferencial deste tipo de colaboração é o processo de reposição se 

estender além da parceria produtor-distribuidor. Todos os elos da cadeia, desde o 

fornecedor de matérias-primas até as lojas revendedoras, devem estar integrados. Os 

benefícios então listados pelo VICS (2004) são: redução de estoque, redução da 

possibilidade de falta de estoque, maior visibilidade para uma reposição de produto 

mais precisa e capacidade de produção alinhada com a demanda do consumidor. 

Esta configuração de colaboração vai ao encontro com a sugestão de Holmstrom et 

al. (2002), de implementar o CPFR juntamente com o VMI. 

 A colaboração na cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica ainda é um 

tema pouco explorado e que necessita mais pesquisas. Entretanto, a partir de estudos 

como os de Shah (2004) e Candan e Yazgan (2016), é possível perceber os benefícios 

que a CS farmacêutica tem a receber com a implementação de métodos 

colaborativos.  
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem o objetivo de explicar a metodologia utilizada para este 

estudo de caso, ou seja, será explicado o método de pesquisa, a abordagem da 

pesquisa, técnicas de coleta e análises de dados e a amostra. 

 

3.1 Método e Abordagem de pesquisa: 

A metodologia utilizada neste estudo segue os procedimentos descritos por Gil 

(2002). Inicialmente, definiu-se o tipo de pesquisa a ser realizada, para então, 

determinar a técnica para coleta e análise de dados. Por fim, foi delimitada a 

população e amostra a serem analisadas. 

 De acordo com Gil (2002), as pesquisas são classificadas usualmente em três 

grupos: descritiva, explicativa e exploratória. A pesquisa descritiva tem por objetivo 

principal descrever características de um grupo ou evento, enquanto que a pesquisa 

explicativa é aplicada quando o objetivo é definir os fatores que ocasionaram tais 

eventos. Dentre os procedimentos técnicos, Gil (2002) cita e descreve dez tipos: 

- pesquisa bibliográfica; 

- pesquisa documental; 

- pesquisa experimental; 

- pesquisa ex-post facto; 

- estudo de corte; 

- levantamento; 

- estudo de campo; 

- estudo de caso; 

- pesquisa-ação; 

- pesquisa participante. 

 Para este estudo, foi utilizada a pesquisa exploratória cujo objetivo é promover 

maior entendimento sobre determinado assunto. Este tipo de pesquisa é, na maioria 

dos estudos, estruturada a partir de um levantamento bibliográfico e/ou um estudo de 
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caso (GIL, 2002). Por isso, este foram os procedimentos escolhidos. Iniciou-se este 

estudo, então, com uma revisão de literatura sobre a colaboração na cadeia de 

suprimentos, as principais ferramentas utilizadas e como este tema é tratado na 

indústria farmacêutica.  

 A segunda etapa consistiu no estudo de caso que, segundo Miguel (2007, p. 

219), “[...] é um estudo de natureza empírica que investiga um determinado fenômeno, 

geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real de vida [...] “. O fenômeno 

observado foi como as ferramentas de colaboração ou sua falta interagem e 

influenciam o gerenciamento da cadeia de suprimentos em uma indústria 

farmacêutica. Houve traços de pesquisa-ação, na medida em que a autora trabalha 

na empresa, mas como não pode interferir nos resultados, o método se caracteriza 

como estudo de caso. 

 A outra classificação para abordagem é se a pesquisa será quantitativa ou 

qualitativa. A quantitativa tem como objetivo elucidar as relações de causa e efeito e 

é caracterizada, principalmente, pela coleta de dados quantitativos, seleção de 

amostra, coleta de dados a partir de survey e resultados metrificados. Já a abordagem 

qualitativa busca relacionar a teoria com a realidade com base na observação, 

pesquisa ação e estudo de caso (BERTO; NAKANO, 1999). Por isto, esta pesquisa 

pode ser caracterizada por possuir uma abordagem qualitativa. 

 Este tipo de abordagem, segundo Berto e Nakano (1999), pode ser menos 

estruturado e mais flexível em virtude de o pesquisador estar inserido no meio 

estudado e, por isso, obter conclusões através de seus próprios relatos e 

observações. Além disto, os autores ressaltam que as hipóteses inicialmente 

elaboradas para a pesquisa tendem a ser mais frágeis do que em abordagens 

qualitativas. Isto ocorre devido à falta de embasamento teórico, no entanto, ao 

decorrer do estudo, estas hipóteses serão confirmadas ou não, de acordo com os 

dados coletados. 
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3.2 Técnicas de coleta de dados 

A coleta de dados, quando em um estudo de caso, torna-se mais complexa 

quando comparada a outros tipos de pesquisa, pois, é necessário que seja utilizada 

mais de uma técnica para assegurar a qualidade dos resultados. Dentre as diversas 

técnicas, destaca-se a análise de documentação direta, a observação direta extensiva 

e a observação direta intensiva (GIL, 2002; LAKATOS; MARCONI, 2004).  

A documentação direta decorre do levantamento de dados no local 

determinado como objeto de análise, podendo ser feita por meio de uma pesquisa de 

campo ou de laboratório. Já a observação direta extensiva ocorre quando os dados 

são coletados a partir de um questionário ou formulário, sem a presença do 

pesquisador (LAKATOS; MARCONI, 2004). 

A observação direta intensiva se divide em observação e entrevista. A 

observação pura significa ver, ouvir e examinar o objeto de análise, podendo ser de 

modo estruturado ou não, participante ou não, individual ou em equipe e em um 

ambiente real ou em um laboratório. A entrevista tem o objetivo de coletar informações 

sobre o fenômeno estudado com pessoas que estejam inseridas neste ambiente 

(LAKATOS; MARCONI, 2004). 

Para esta pesquisa foi utilizada a técnica de observação direta intensiva, a 

partir de entrevista e observação. Para a entrevista, utilizou-se a estrutura 

padronizada onde, segundo Lakatos e Marconi (2004, p. 197), “[...] o entrevistador 

segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são pré-

determinadas” e foi realizada com colaboradores de áreas identificadas como as áreas 

com maior influência na cadeia de suprimentos. Esse instrumento de pesquisa foi um 

questionário de perguntas abertas e fechadas, a ser aplicado pessoalmente ou via 

telefone. As entrevistas duraram cerca de uma hora, aplicadas aos colaboradores da 

empresa da indústria farmacêutica e de dois clientes. Deve-se ressaltar que foram 

elaborados dois questionários para guiar as entrevistas, um aplicado na empresa do 

estudo de caso e outro aplicado aos clientes, que estão no Apêndice, ao final deste 

projeto. Com relação à observação, foi feita pela autora, pois a mesma trabalha na 
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empresa farmacêutica e pôde observar processos e situações relacionados com o 

tema deste estudo. 

 

3.3 Técnicas de análise de dados 

De acordo com Gil (2002), não há um modelo único para a análise de dados 

em um estudo de caso, no entanto, os resultados obtidos são de natureza 

predominantemente qualitativa. Todavia, Lakatos e Marconi (2004) instrui a dividir o 

processo de análise em duas etapas: análise e interpretação. 

Para a primeira etapa, foram analisadas as respostas obtidas através das 

entrevistas relacionando-as com a teoria inferida na revisão de literatura. Após esta 

análise, foi possível interpretar estes dados e obter conclusões do estudo. 

Não obstante, deve-se ressaltar que pelo pesquisador estar, muitas vezes, 

inserido no meio analisado, este pode ser induzido por suas próprias experiências a 

interpretar os dados erroneamente (Gil, 2002). Além disto, Lakatos e Marconi (2004) 

advertem que o pesquisador pode se deparar com outros problemas, como confusão 

entre afirmações e fatos, incapacidade de reconhecer as limitações do estudo, 

inversão de causa e efeito, entre outros.  

 

3.4 População e amostra 

Como este estudo pretendia entender melhor a aplicabilidade das ferramentas 

de colaboração na indústria farmacêutica, limitou-se o estudo em somente uma 

empresa farmacêutica e seus clientes-chave. 

Dentro da empresa, foi definido que um colaborador de cada uma das 

seguintes áreas seriam entrevistados: 

- demanda; 

- propaganda e marketing; 

- comercial;  

- planejamento e controle da produção. 
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Como a organização escolhida possui três tipos de clientes: distribuidores, 

redes de farmácia e órgãos públicos. Como não foi possível acesso a um órgão 

público, foram entrevistados: um colaborador do distribuidor mais representativo em 

relação ao valor de venda e um colaborador de umas das maiores redes de farmácias 

do Estado do Rio de Janeiro.  



57 
 
 

4. DISCUSSÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as três empresas entrevistadas para o 

estudo de caso e a discussão de resultados através das transcrições das entrevistas 

de cada colaborador. Após essa etapa, será realizada a análise de resultados com 

base nas entrevistas e observações por parte do autor para, por fim, realizar as 

conclusões deste estudo. 

 

4.1 Apresentação das empresas 

 

4.1.1 A Empresa X 

A empresa objeto do estudo de caso é uma empresa de porte grande e 

multinacional do setor farmacêutico e químico que se instalou no Brasil no início do 

século XX e o parque industrial, localizado na cidade do Rio de Janeiro, foi inaugurado 

na segunda metade do mesmo século. Hoje a empresa conta, além do parque 

industrial, com uma sede em São Paulo, onde está localizada a unidade de negócios. 

Para manter o anonimato da empresa, ela será identificada como empresa X. 

Os produtos comercializados pela empresa X dividem-se basicamente em duas 

classes: prescritos e não-prescritos. Dentre os produtos de prescrição, estão os 

medicamentos a granel, popularmente conhecidos como comprimidos e os 

medicamentos injetáveis. Dentro desta classe, há ainda a divisão entre duas linhas: 

éticos e genéricos. A linha de éticos corresponde à linha de produtos que levam 

nomes exclusivos da empresa X, podendo ser moléculas1 de desenvolvimento próprio 

ou não. Já a linha de genéricos são os produtos cuja denominação é de acordo com 

o princípio ativo e que possuem equivalências no mercado. A segunda classe de 

medicamentos engloba os medicamentos não-prescritos, ou seja, não necessitam de 

prescrição médica para a compra ser realizada pelo cliente final. Dentre estes 

produtos, estão medicamentos a granel, em pó, líquidos e injetáveis. O projeto focou 

                                                        
1 Nomenclatura utilizada na indústria farmacêutica para classificar o medicamento quanto ao princípio 

ativo  
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os medicamentos a granel e líquidos pois são os produtos comercializados pela 

empresa X que são fabricados no parque industrial do Rio de Janeiro. 

Na empresa X, a estrutura organizacional é caracterizada por um conjunto de 

áreas que representam uma unidade e cada unidade possui um fornecedor e/ou um 

cliente. No âmbito nacional, há três unidades que englobam as principais áreas e que 

são responsáveis pela manufatura, disponibilização e comercialização dos produtos. 

Cada área possui um diretor independente, esses diretores, por sua vez, possuem, 

líderes globais que estão instalados na matriz da empresa X. Estes líderes, então, 

estão sob a gerência de um mesmo chefe executivo. Na Figura 2 estão as três 

unidades mencionadas: 

 

 

 

Fonte: A empresa X 

As operações de manufatura, conhecida na empresa X por Global 

Manufacturing Supply (GMS) são todas as áreas cujos processos são responsáveis 

pela manufatura do produto final. As áreas que esta unidade engloba são: produção, 

embalagem, depósito, planejamento e controle da produção e engenharia. Já a 

unidade de operações da cadeia de suprimentos (Supply Network Operations – SNO) 

corresponde as áreas de logística e distribuição, comércio exterior e área de 

planejamento e demanda. E na unidade de negócios (Business Unit – BU) estão as 

áreas de marketing, comercial e inteligência de mercado. 

Além destas três unidades, há ainda as unidades de apoio que são igualmente 

fundamentais para o funcionamento da empresa X, são elas: compras, recursos 

humanos, financeira, tecnologia da informação, assuntos regulatórios e jurídico. Por 

fim, há a área da qualidade, responsável por analisar e garantir que o produto final 

esteja dentro dos parâmetros pré-estabelecidos pela companhia, assegurando a total 

eficiência do produto. Deve-se ressaltar que a área de qualidade não está sob a 

gerência de nenhuma das três principais unidades mencionadas. Mesmo em uma 

Operações da Cadeia 
de Suprimentos 

Unidade de Negócios 
Operações de 

Manufatura  

Figura 2: Estrutura organizacional da empresa 
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hierarquia global, a área da qualidade está sempre segregada do negócio de forma a 

preservar a autonomia de decisão e plena execução de seus deveres. 

Das unidades mencionadas, o estudou focou a análise de áreas das unidades 

de GMS, BU e SNO pois estas três unidades são responsáveis diretamente pela 

manutenção e bom funcionamento da cadeia de suprimentos, através da produção, 

comercialização e venda dos produtos, conectando-os consumidor final. Portanto, são 

os agentes mais ativos e indispensáveis deste fluxo.  

Para melhor entendimento das áreas e da estrutura, segue a Figura 3 com o 

organograma da empresa X: 

  

Fonte: A empresa X 

Há cincos anos, com a projeção do crescimento de vendas para os anos 

subsequentes, a matriz da empresa X realizou um investimento para ampliação do 

parque industrial. As projeções de venda, então, concretizaram-se e a ampliação foi 

Chefe Executivo 
Global

Liderança 
Global - BU
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Distribuição

Comércio 
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Planejamento e 
Demanda

Liderança 
Global - GMS 

Diretoria 
Nacional - GMS 

Produção

Embalagem
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Produção

Engenharia
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Diretoria Nacional 
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Controle Químico

Controle de 
Insumos

Garantia da 
Qualidade

Figura 3: Organograma da empresa X 
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finalizada. Dessa forma, atualmente, a empresa X possui em seu total 241 SKUs, dos 

quais 167 são produzidos na fábrica do Rio de Janeiro e 74 através parceiros 

nacionais ou importados. Dentre os 167 SKUs, eles podem ter três destinos: mercado 

local, exportação ou venda para parceiro. O mercado local possui 68% dos SKUs, 

enquanto que a exportação 23% e a venda para terceiros, 9%. No entanto, em 

questão de unidades, o mercado local absorve 96,42% do que é produzido no parque 

industrial, e exportação e terceiros representam 1,43% e 2,15%, respectivamente.  

Quanto aos clientes, dentre distribuidores, redes de farmácia e órgãos públicos, 

a empresa X possui cerca de 70 clientes cadastrados. Contudo, deste montante, há 

18 principais clientes que representam cerca de 95% do faturamento anual da 

empresa. Para possibilitar este estudo, foram selecionados dois dentre os 18 

principais clientes, que serão identificados como Empresa Y e Empresa Z.  

 

4.1.2 Empresa Y e Empresa Z 

A empresa Y é uma empresa nacional, que está presente há mais de 50 anos 

no mercado e iniciou suas atividades apenas com uma farmácia, mas passou a 

investir em logística e distribuição de medicamentos a partir da década de 1980. 

Atualmente, possui mais de dez centros de distribuição pelo Brasil e possui cerca de 

5.000 colaboradores. Seus principais clientes são farmácias, hospitais e clínicas. A 

empresa Y é o cliente de maior faturamento da empresa X. 

A empresa Z é uma empresa nacional classificada como redes de farmácia, 

isto é, empresas que possuem centros de distribuição próprios e mantêm contato 

direto com as indústrias. A empresa Z está a menos tempo no mercado que a empresa 

Y e suas atividades estão concentradas na região sudeste do país. No entanto, nos 

últimos 15 anos teve um crescimento alto e, atualmente, possui cerca de 50 lojas, 

3.000 funcionários e um único CD que atende a todas as lojas do grupo. É importante 

ressaltar que a empresa Z não possui clientes e todas as suas compras são 

direcionadas para seus pontos de venda. A empresa Z é um dos maiores clientes da 

empresa X com relação às redes de farmácia. 
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4.2 Discussão dos Resultados  

 

4.2.1 Área de Planejamento e Demanda 

Na empresa X, a área de demanda é a principal interface entre a área de 

planejamento da produção e a unidade de negócios. Ela é responsável por garantir o 

fluxo de informações e atendimento das necessidades comerciais e do marketing 

garantindo uma previsão de vendas acertada.  

A área é composta por um gerente, dois coordenadores e dois analistas. 

Enquanto um coordenador, assim como seu analista, é o contato direto com a área 

de planejamento da produção, o outro coordenador e analista são os responsáveis 

pela demanda e, por isso, trabalham em conjunto com a unidade de negócios. 

O entrevistado 1 é o analista de demanda, formado em administração, 

começou na empresa como estagiário e já ocupa a função de analista há três anos. 

Antes de estagiar na empresa X, trabalhou em outra empresa da indústria 

farmacêutica na área de vendas, durante um ano. 

Com relação à cadeia de suprimentos e seus elos, o entrevistado 1 entende 

que é todo fluxo de atividades interligadas que visam a entrega de um produto ou um 

serviço e os elos seriam: fornecimento de insumos, fabricação, disponibilização do 

produto, distribuição logística para redes de farmácia e distribuidores, entregas nas 

farmácias e consumo do paciente final. De acordo com ele, a classificação da CS da 

Empresa X é conforme o Quadro 3. 

O entrevistado 1 identificou como problemas na CS da empresa X: forte 

regulamentação dos órgãos governamentais, curto prazo de validade do produto final 

e alto índice de desperdício gerado. Quando questionado sobre a estratégia da 

empresa X, o entrevistado 1 acredita que nenhuma das duas estratégias descritas 

estão alinhadas com a da empresa X. No entanto, considera que seria fundamental 

maior flexibilização da produção e que, apesar de haver sim mudanças na 

programação para atender as necessidade do mercado, as áreas possuem resistência 

a estas mudanças e as mesmas somente ocorrem por imposição da alta diretoria.  
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Quadro 3: Classificação da CS da empresa X segundo o analista de demanda 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA 

Tipo de Produto: Produto de Origem Primária 

Demanda de Mercado: Volátil 

Variedade de Produto: Baixa 

Ciclo de Vida do Produto: Curto 

Atrativo para o Consumidor: Preço 

Margem de Lucro: Alta 

Custos Dominantes: Custos Físicos 

 Fonte: Entrevistado 1 

 

O entrevistado 1 identificou como problemas na CS da empresa X: forte 

regulamentação dos órgãos governamentais, curto prazo de validade do produto final 

e alto índice de desperdício gerado. Quando questionado sobre a estratégia da 

empresa X, o entrevistado 1 acredita que nenhuma das duas estratégias descritas 

estão alinhadas com a da empresa X. No entanto, considera que seria fundamental 

maior flexibilização da produção e que, apesar de haver sim mudanças na 

programação para atender as necessidade do mercado, as áreas possuem resistência 

a estas mudanças e as mesmas somente ocorrem por imposição da alta diretoria.  

 Quanto às ferramentas de colaboração (CPFR, VMI, ECR), o entrevistado 1 

afirmou conhecer tais ferramentas, no entanto, nenhuma das mencionadas é utilizada 

na empresa X. Com relação ao processo de S&OP, o entrevistado 1 respondeu que 

anteriormente era utilizado o processo de S&OP, porém, agora é utilizado o processo 

de IBP. De acordo com ele, a S&OP é um processo muito quantitativo, voltado para 

volume e sem integração de todas as áreas consideradas como estratégica para a 

tomada de decisão da companhia. Nas palavras do entrevistado 1: “a IBP é um 

processo mais integrado que considera inputs de várias outras áreas para que a 

estratégia seja mais correta e é voltada mais para valor”. 

 Para o entrevistado 1, há uma relação bem próxima da empresa X com seus 

clientes, onde ocorrem visitas constantes tanto da área comercial quanto da área de 

logística, ambas com o intuito de entender as necessidades e dificuldades do cliente 
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e da relação entre os mesmos. O entrevistado 1 classifica esta relação como 

colaborativa, um exemplo que ratifica esta afirmação é o auxílio prestado pela 

empresa X para alguns de seus clientes na gestão do seu inventário. Ele relatou 

inclusive alguns casos em que a empresa X fez movimentação de estoque de seus 

produtos entre CDs de um mesmo cliente ou entre CDs de diferentes clientes 

buscando sanar eventuais problemas de indisponibilidade de estoque. Esta relação 

próxima com seus clientes, permite, segundo o entrevistado 1, que a empresa X tome 

decisões estratégicas em parceria com seus clientes, como exemplo quando foi feito 

um contrato de fornecimento para um produto específico pelo período de um ano para 

garantir as suas vendas, minimizando a concorrência. 

 Quando questionado sobre o relacionamento da empresa X com seus clientes, 

o entrevistado 1 respondeu que há um alinhamento entre a previsão de venda e a 

capacidade de atendimento e que a empresa X possui acesso ao estoque do cliente 

e utiliza estas informações para realizar o planejamento de produção. No entanto, a 

Empresa X não possui autonomia para abastecer o cliente conforme as informações 

de nível de estoque. Este abastecimento é realizado de acordo com a colocação de 

pedido pelos clientes. 

 O entrevistado 1 acredita que apesar do bom relacionamento entre a área de 

vendas da empresa X e a área de compras do seu cliente, não há plena confiança. 

De acordo com ele, o mercado farmacêutico pode ser considerado volátil e é 

influenciado por políticas comerciais agressivas, por isso, a tendência é optar sempre 

por produtos que proporcionem maior margem de lucro. Assim, o entrevistado 1 

concluiu que “o relacionamento é confiável até que alguém chegue com um preço 

menor e com uma confiabilidade de mercado razoável”. 

 Para definir a identificação da tendência de compra e da previsão de vendas 

de um produto, o entrevistado 1 definiu como inputs: histórico de vendas, crescimento 

de mercado, market-share, nível de inventário nos principais clientes. O entrevistado 

1 reforçou ainda a diferença entre demanda de produto e previsão de vendas. A 

demanda do produto é a demanda bruta do mercado, ou seja, a compra na farmácia 

pelo cliente final, denominado de sell out. A previsão de vendas seria a demanda do 

mercado mais a política de estoque no cliente.  
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 A previsão de vendas da empresa X é, então, compartilhada com seus clientes 

e é alinhada de acordo com a expectativa de compras do cliente. Para o entrevistado 

1, este processo de análise de demanda e previsão de vendas está preparado para 

identificar as variações do mercado. As áreas de inteligência de mercado e a área 

comercial trabalham em conjunto, analisando questões como entrada e saída de 

competidor no mercado, aumento ou queda de preço do concorrente, para poder 

antecipar possíveis mudanças. Desta forma, para o entrevistado 1, atualmente a 

variação da previsão de venda para as vendas reais foi reduzida em consequência 

destes processos descritos que foram implementados. A estruturação deste processo 

e a implementação da IBP deixaram o processo mais robusto. 

 Por política, no mercado farmacêutico e para medicamentos prescritos, não é 

usual a venda de produtos com validade inferior a 12 meses. Por isso, ainda há um 

grande descarte de produto que não está fora da validade, mas não é considerado 

vendável. O entrevistado 1 explicou que como é a área de planejamento e demanda 

que gerencia todo o estoque de produto acabado, o gerenciamento de produtos fora 

da validade também está sob responsabilidade da área. 

Quanto à realização de promoções e lançamentos, o processo ainda não é 

estruturado de forma correta. Para as promoções, não há orçamento e flexibilidade 

suficiente e os lançamentos são aquém da expectativa. Para o entrevistado 1, isto 

ocorre pois são produtos de pouca variação tecnológica, com uma margem pequena 

e sem demanda muito expressiva no mercado. Os lançamentos ocorrem, em grande 

parte, como estratégia para aumentar o portfólio de produtos da empresa X. 

 Para o entrevistado 1, a demanda do cliente da empresa X está alinhada com 

a demanda do cliente final. A empresa X tem acesso, através de planilhas em Excel, 

aos mapas de estoque de seus clientes onde estão informações como: demanda do 

produto, consumo médio e nível de inventário por dia. Estas informações são 

trabalhadas para os 18 principais clientes 

 Ainda com relação a troca de informações entre os elos da cadeia, a Empresa 

X tem a visibilidade da demanda no ponto de venda. Esta informação chega 

mensalmente através de uma empresa de auditoria e consultoria que é responsável 
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por compilar diversas informações da indústria farmacêutica. A área de inteligência de 

mercado da Empresa X tem acesso a base da empresa de auditoria e consultoria que 

contém dados, tanto das vendas de seus produtos como dos seus concorrentes.  

 Para o entrevistado 1, as áreas da empresa não trabalham em conjunto e para 

um mesmo objetivo. Isto prejudica o resultado da empresa no geral pois não existe 

um alinhamento da estratégia. Quando questionado sobre qual das partes possui 

maior influência para a tomada de decisão estratégica na CS, o entrevistado 1 acredita 

que o produtor, no caso a empresa X, é a parte detentora da maior influência pois ele 

é a conexão entre o que o deverá ser produzido internamente para que o cliente final 

seja atendido.   

 Por fim, na opinião do entrevistado 1, se houvesse um acordo de pedidos firmes 

por um determinado período de tempo entre a empresa X e seus clientes, o fator de 

volatilidade de demanda seria anulado, garantindo assim uma projeção de capacidade 

de produção e atendimento da necessidade do cliente. 

  

4.2.2 Área Comercial 

 

Na empresa X, a área comercial é responsável por concretizar as vendas além 

realizar o gerenciamento da carteira de clientes no que tange negociações comerciais, 

vendas e suporte às necessidades do cliente. A área é composta por gerentes de 

contas, a equipe de administração de vendas, responsável por gerenciar todos os 

pedidos de compra, e o diretor comercial. Cada gerente de conta é responsável por 

um cliente, dentre os 18 principais. 

O entrevistado 2 é o diretor comercial, formado em ciência da computação, com 

pós-graduação em administração de negócios e um MBA em administração. Há 18 

anos, trabalha na Empresa X, começou na empresa como estagiário e ocupa a função 

de diretor há dois anos. Esta é sua única experiência na indústria farmacêutica. 

Com relação à cadeia de suprimentos e seus elos, o entrevistado 2 entende 

que todos os processos anteriores à comercialização e envio para o distribuidor são 
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responsáveis pela disponibilidade do produto e os elos seriam: fabricante de insumos, 

empresa farmacêutica e distribuidores. De acordo com ele, a classificação da CS da 

empresa X pode ser entendida conforme o Quadro 4:  

Quadro 4: Classificação da CS da empresa X segundo o diretor comercial 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA 

Tipo de Produto: Produto de Origem Primária 

Demanda de Mercado: Volátil 

Variedade de Produto: Baixa 

Ciclo de Vida do Produto: Longo 

Atrativo para o Consumidor: Preço 

Margem de Lucro: Alta 

Custos Dominantes: Custos Físicos 

 Fonte: Entrevistado 2 

 

O entrevistado 2 identificou como problemas na CS da empresa X: forte 

regulamentação dos órgãos governamentais e uso intenso de recursos para 

operação. Quando questionado sobre a estratégia da empresa X, o entrevistado 2 

acredita que a empresa busca tanto a redução de custos, desperdícios e tempos com 

o objetivo de obter o menor preço do mercado quanto flexibilizar a produção com o 

objetivo de atender às variações de demanda do mercado. 

 Quanto às ferramentas de colaboração, o entrevistado 2 afirmou desconhecê-

las, por isso, acredita que nenhuma das mencionadas é utilizada na empresa X. No 

entanto, após uma breve explicação das ferramentas, o entrevistado 2 identificou um 

sistema utilizado pela empresa X que pode se assemelhar a uma ferramenta de 

colaboração. O sistema eletrônico descrito pelo entrevistado 2 é utilizado pelos 

representantes de vendas da empresa X que mantêm contato direto com as 

farmácias. Os representantes vão até as farmácias e apresentam a catálogo de 

produtos da empresa X que estão disponíveis nas distribuidoras A, B e C, por 

exemplo. A farmácia, então, seleciona quais produtos ela deseja comprar e de qual 

distribuidor. O representante, por sua vez, através do sistema eletrônico realiza um 

pedido de compra diretamente com a distribuidora desejada pelo cliente. De acordo 
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com o entrevistado 2, esse trabalho tem por objetivo maximizar o sell out do produto, 

ou seja, a demanda no ponto de venda. Dessa forma, o estoque no distribuidor é 

reduzido, gerando uma maior demanda do produto para a empresa X. 

 Para o entrevistado 2, há uma relação bem próxima da empresa X com seus 

clientes, e, assim como o entrevistado 1, ele também classifica esta relação como 

colaborativa. A empresa X ao auxiliar na gestão do caixa e na gestão do estoque de 

seus clientes, proporciona a melhoria nos relacionamentos e consequentemente 

melhoria nas negociações entre eles. 

 Quando questionado sobre o relacionamento da empresa X com seus clientes, 

o entrevistado 2 respondeu que há um alinhamento entre a previsão de venda e a 

capacidade de atendimento.  

 O entrevistado 2 acredita que há um bom relacionamento entre a área de 

vendas da empresa com a área de compras do cliente e que esta relação permite um 

ambiente de plena confiança. Para ele, é preciso confiança na relação pois só assim 

é possível construir um cenário de vantagens mútuas onde a empresa X e seus 

clientes possam alcançar seus objetivos individuais e coletivos. 

 Para definir a previsão de vendas de um produto, o entrevistado 2 definiu como 

inputs: o número de pacientes que utilizam aquela molécula em uma determinada 

região, o tamanho do mercado, o market-share desejado pela empresa, o preço do 

produto frente a outros similares no mercado, a força promocional junto a classe 

médica para prescrição do medicamento e os dados semanais que a empresa X 

recebe da empresa de auditoria e consultoria. Estes dados contêm informações sobre 

a venda não somente do produto no ponto de venda, como também da molécula, o 

preço praticado, crescimento de mercado da molécula, entre outros. 

 Com relação à previsão de vendas da empresa X, ela é compartilhada com 

seus clientes e é alinhada de acordo com a expectativa de compras do cliente. O 

entrevistado 2 explicou que as decisões de compra dos clientes são baseadas, 

principalmente, no nível de inventário de cada produto e na verba disponível. Caso a 

empresa X precise incrementar a venda de um certo produto para que a meta de 

vendas do mês seja alcançada, certas negociações podem ser realizadas com o 
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cliente, como por exemplo, estender o prazo de pagamento ou bonificação com 

produtos. Para o entrevistado 2, este processo de análise de demanda e previsão de 

vendas está preparado para identificar as variações do mercado. Desta forma, a 

variação da previsão de venda para as vendas reais não é grande, segundo o 

entrevistado 2, já há um processo consistente, no entanto, permanece a busca pela 

melhoria contínua do processo de previsão de vendas. 

 Como explicado anteriormente, a prática na indústria farmacêutica é não 

comercializar produtos que estejam com menos de 12 meses de validade. Por isso, o 

entrevistado 2 acredita que há um volume de descarte muito alto. Com relação à 

realização de promoções, o entrevistado 2 explicou que a principal forma de reduzir o 

preço do produto na ponta é reduzir o preço de venda para o distribuidor. Por isso, 

para alguns produtos, a empresa X adota a política de bonificação através do 

incremento de unidades de um certo produto para seu cliente sem a cobrança do 

mesmo. Para lançamentos, o entrevistado 2 considera que há dois canais principais 

para a divulgação de um novo medicamento: prescrição através de médicos e 

exposição no ponto de venda. Para garantir que o médico conheça e recomende seu 

produto, há uma equipe dedicada a realizar visitas a consultórios e hospitais para 

explicar o funcionamento do medicamento e entregar amostras grátis para que os 

pacientes possam experimentar. Há também uma equipe especializada a averiguar a 

exposição dos produtos nos pontos de vendas, principalmente quando são 

lançamentos de produtos não-prescritos. 

 Para o entrevistado 2, a demanda do cliente da empresa X está alinhada com 

a demanda do cliente final. A empresa X tem acesso aos mapas de vendas do cliente. 

Esta informação é confrontada com os dados sobre a venda do produto no ponto de 

venda, enviados mensalmente pela empresa de auditoria e consultoria, para 

identificar se as demandas estão alinhadas e, caso não estejam, analisar os possíveis 

motivos. 

 Ainda com relação a troca de informações entre os elos da cadeia, a empresa 

X tem a visibilidade da demanda no ponto de venda e esta informação chega 

mensalmente através da empresa de auditoria e consultoria. 
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 Para o entrevistado 2, não há como as áreas da empresa trabalharem 

independentemente por ser um processo de fluxo contínuo. Contudo, o entrevistado 

2 reconhece que falta compreensão quanto à importância de parceria entre as áreas 

e comprometimento para alcançar os objetivos da empresa. Quando questionado 

sobre qual das partes possui maior influência para a tomada de decisão estratégica 

na CS, o entrevistado 2 acredita que podem ser tanto os distribuidores quanto as 

farmácias. É preciso identificar, primeiro, qual mercado está em questão. Quando o 

assunto é medicamentos genéricos, o atacadista é o que exerce maior influência na 

CS pois é comum ele concentrar até 70% de seu estoque de medicamentos genéricos 

de um único laboratório farmacêutico. Quando são os medicamentos éticos em 

questão, as redes de farmácia são a parte detentora da maior influência. Para o 

entrevistado 2, o segredo para que equilibrar as forças da CS é desconcentrar estas 

vendas e distribuir mais uniformemente os clientes.  

 Por fim, na opinião do entrevistado 2, caso houvessem pedidos acordados 

entre a empresa X e seus clientes, os problemas da cadeia de suprimentos a montante 

poderiam ser solucionados. As compras de insumos, sequenciamento da produção e 

alocação de recursos humanos poderiam ser programadas para garantir o 

atendimento aos pedidos firmados. No entanto, como a variação da demanda no 

cliente final é variável, questões como indisponibilidade de estoque no distribuidor e 

ruptura no ponto de venda poderiam se tornar frequentes, prejudicando o resultado 

final da CS da empresa X. 

 

4.2.3 Área de Planejamento e Controle da Produção 

Na empresa X, a área de planejamento e controle da produção é responsável 

por sequenciar toda a produção para atender às necessidades da unidade de 

negócios. Ela é a principal interface entre a área de demanda e as áreas de produção 

e controle de qualidade.  

A área é composta por um gerente, dois coordenadores e três analistas. Um 

coordenador é responsável por sequenciar e garantir a fabricação dos medicamentos, 
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cuja nomenclatura na indústria farmacêutica é granel, e o outro coordenador é 

responsável pela embalagem de granéis, tornando o produto pronto para a venda. 

O entrevistado 3 é o coordenador envolvido com a embalagem de granéis. 

Formado em engenharia de produção, teve seu primeiro estágio na empresa X há 

cinco anos atrás. Após um ano, teve a oportunidade de trabalhar como analista em 

uma outra indústria farmacêutica e retornou para empresa X há um ano, na função de 

coordenador. 

Com relação à cadeia de suprimentos e seus elos, o entrevistado 3 entende 

que a CS é todo o processo para que seja disponibilizado o produto para o cliente final 

e os elos seriam: compra de insumos, fabricação do produto, transporte para o CD da 

empresa X, transporte do CD para o distribuidor, transporte do distribuidor para o 

ponto de venda e, por fim, do ponto de venda para o cliente final. De acordo com ele, 

a classificação da CS da empresa X é conforme o Quadro 5:  

Quadro 5: Classificação da CS da empresa X segundo o coordenador de PCP 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA 

Tipo de Produto: Produto de Origem Primária 

Demanda de Mercado: Previsível 

Variedade de Produto: Alta 

Ciclo de Vida do Produto: Longo 

Atrativo para o Consumidor: Preço 

Margem de Lucro: Alta 

Custos Dominantes: Custos Físicos 

 Fonte: Entrevistado 3 

 

O entrevistado 3 descreveu que em sua última experiência profissional teve a 

oportunidade de trabalhar em uma indústria farmacêutica que havia adotado a filosofia 

lean e reduzido seus custos, no entanto, a variedade de produto era menor já que a 

empresa possuía somente 20 SKUs. 

O entrevistado 3 identificou como problemas na CS da empresa X: baixa 

tecnologia do processo de manufatura, necessidade de garantir a qualidade dos 

produtos finais e forte regulamentação dos órgãos governamentais. Quando 
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questionado sobre a estratégia da empresa X, o entrevistado 3 acredita que a 

empresa busque a redução de custos, desperdícios e tempos com o objetivo de obter 

o menor preço do mercado. 

 Quanto às ferramentas de colaboração, o entrevistado 3 afirmou não conhecer 

tais ferramentas e nenhuma das mencionadas é utilizada na empresa X. Com relação 

ao processo de S&OP, o entrevistado 3 respondeu que a empresa X realiza tal 

processo, no entanto, não soube descrever uma vez que não participa dele. 

 O entrevistado 3 não soube responder às perguntas relacionadas à previsão 

de vendas e ao relacionamento com os clientes pois a área de PCP não possui 

qualquer interface com os mesmos. 

 Para o entrevistado 3, há perda de produtos por estarem fora da validade, não 

somente com o produto pronto como também com os insumos. Isto pode ocorrer por 

redução de demanda, produção superior a necessária ou o lote mínimo ser maior que 

a demanda. No que diz respeito a promoções e lançamentos, o entrevistado 3 

somente soube responder quanto a lançamento de produtos que serão fabricados no 

parque industrial nacional da empresa X. De acordo com ele, para todo lançamento a 

um projeto correspondente que envolvem todas as unidades da empresa e, 

mensalmente, há uma reunião para discutir os cronogramas e o andamento de cada 

projeto. 

 O entrevistado 3 não soube responder se a demanda do cliente da empresa X 

está alinhada com a demanda do cliente final por não ter acesso a estas informações, 

assim como se há troca de informações entre os elos da cadeia.  

 Para o entrevistado 3, as áreas da empresa trabalham em sincronia, mas 

muitas vezes o processo é falho e os objetivos não são atendidos por este motivo. 

Quando questionado sobre qual das partes possui maior influência para a tomada de 

decisão estratégica na CS, o entrevistado 3 acredita que sejam os clientes da empresa 

X, no caso os distribuidores, pois toda estratégia a curto, médio e longo prazo da 

empresa é tomada de acordo com a demanda que o seu cliente informar.   
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 Por fim, na opinião do entrevistado 3, se houvesse um acordo de pedidos firmes 

por um determinado período de tempo entre a empresa X e seus clientes, os 

resultados seriam melhores. Para ele, caso isso ocorresse, toda a CS trabalharia em 

um mesmo ritmo, pois a demanda não teria variação e todos os elos da CS teriam 

ciência do volume necessário para suprir a etapa seguinte da cadeia, tanto em 

volume, quanto em data de disponibilidade. Dessa forma, os pontos da CS poderiam 

entregar o volume certo, na hora certa. 

 

4.2.4 Área de Propaganda e Marketing 

A quarta entrevista foi realizada com uma colaboradora da empresa X que atua 

na área de propaganda e marketing, responsável por implementar as estratégias de 

geração de demanda de todo o portfólio da empresa X, tal como expansão e 

fortalecimento da marca. Nesta área atuam cinco gerentes de produto, cada qual com 

linhas de produtos diferentes.  

A entrevistada 4 é a gerente de produto responsável por todo o portfólio de 

genéricos da empresa X. Formada em comunicação e jornalismo, investiu em um 

mestrado em marketing e uma pós-graduação em trade marketing. Sua primeira e 

única experiência na indústria farmacêutica é na empresa X, onde trabalha há quatro 

anos e meio, dos quais três como gerente de produto. Ela foi selecionada pois, 

anteriormente, gerenciava produtos éticos e, por isso, tem vasto conhecimento dos 

dois tipos de mercados. 

Com relação à cadeia de suprimentos e seus elos, a entrevistada 4 

compreende que a CS pode ser definida como o fluxo desde a compra de insumos, o 

trâmite até a empresa X, a fabricação e a embalagem do produto. Além disso, para a 

entrevistada 4, questões como parceria entre os membros da cadeia e definição de 

estratégia são fundamentais para o bom funcionamento da CS. Os elos definidos por 

ela são: fornecedores de insumos, fabricação da empresa X e comercialização da 

empresa X. De acordo com ela, a classificação da CS é conforme o Quadro 6. 
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Quadro 6: Classificação da CS da empresa X segundo a gerente de produto 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA 

Tipo de Produto: Produto de Origem Primária 

Demanda de Mercado: Volátil 

Variedade de Produto: Baixa 

Ciclo de Vida do Produto: Longo 

Atrativo para o Consumidor: Preço 

Margem de Lucro: Alta 

Custos Dominantes: Custos Físicos 

 Fonte: Entrevistada 4 

 

A entrevistada 4 ressaltou que é importante entender que, com relação à 

demanda, há dois mercados distintos: éticos e genéricos. Os produtos éticos já são 

consagrados no mercado e, por isso, sua demanda pode ser considerada mais 

estável. No entanto, para o mercado de genéricos, onde a concorrência é muito forte, 

a demanda tende a ser mais variável. Como esta é a linha que está sob sua gerência, 

a entrevistada 4 definiu a demanda de mercado da empresa X como volátil. 

Quando questionada sobre os problemas na CS da empresa X, a entrevistada 

4 identificou: forte regulamentação dos órgãos governamentais, uso intenso de 

recursos para operação e alto índice de desperdício gerado. Com relação à estratégia 

da empresa X, a entrevistada 4 acredita que a empresa busca flexibilizar a produção 

com o objetivo de atender às variações de demanda do mercado. No entanto, a 

entrevistada 4 ressaltou que como o maior atrativo para o consumidor é o preço, 

principalmente na linha de genéricos, a empresa X vem buscando a redução de custo 

por meio de melhores negociações com fornecedores de insumos. 

 A entrevistada 4 não conhece as ferramentas de colaboração, por isso, acredita 

que nenhuma das mencionadas é utilizada na empresa X. Mesmo após uma breve 

explicação das ferramentas, a entrevistada 4 acredita que ferramentas como o VMI 

não se aplicam em um mercado tão dinâmico quanto o de genéricos, mas, poderiam 

ser uma possibilidade para linhas mais estáveis, como a de éticos.  
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 Para a entrevistada 4, há uma relação bem próxima da empresa X com seus 

clientes, e, assim como os entrevistados 1 e 2, ela também classifica esta relação 

como colaborativa. Como exemplo, a entrevistada 4 relatou que existem acordos com 

alguns clientes como a exclusividade de certos produtos, tanto nos distribuidores 

quanto nos pontos de venda. Em troca, a empresa X oferece preços menores que o 

de concorrentes. Este tipo de colaboração é uma estratégia eficaz para dar maior 

visibilidade aos seus produtos, principalmente com a linha de genéricos, e aumentar 

a saída do produto no ponto de venda. 

 Quando questionada sobre o relacionamento da empresa X com seus clientes, 

a entrevistada 4 respondeu que há um alinhamento entre a previsão de venda e a 

capacidade de atendimento. Os gerentes de contas informam à área comercial 

semanalmente a expectativa de venda para cada cliente. Por sua vez, a área 

comercial gerencia estes prováveis pedidos com a disponibilidade de produtos 

informada pela área de planejamento. A entrevistada 4 respondeu que a empresa X 

tem acesso ao estoque do cliente, mas não possui nenhum acordo pré-estabelecido 

para que haja reposição automática de estoque. 

 A entrevistada 4 acredita que a área de vendas da empresa tem um bom 

relacionamento com a área de compras do seu cliente e que esta relação permite, até 

certo ponto, um ambiente de confiança. Para ela, respeito e parceria são fundamentais 

na relação entre elos de uma CS e são princípios para se estabelecer confiança. Ela 

acredita que essas características estejam presentes na relação entre a empresa X e 

seus clientes. 

 Para definir a previsão de vendas de um produto, a entrevistada 4 definiu como 

principais inputs: preço praticado no mercado, crescimento do mercado, definição de 

estratégia e mapa de estoque dos clientes. De acordo com a entrevistada 4, o principal 

é definir a estratégia de cada produto e identificar se o preço está alinhado com a 

estratégia. Com base nesses dados, é possível calcular as vendas estimadas para os 

próximos meses. 

 Com relação à previsão de vendas da empresa X, a entrevistada 4 entende 

que é alinhada com a expectativa de compras do cliente. No entanto, não há contrato 
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que garanta que a previsão de vendas terá 100% de precisão. Para a entrevistada 4, 

este processo de análise de demanda e previsão de vendas está preparado para 

identificar as variações do mercado, dentro do possível. Um ponto ressaltado por ela 

é com relação à linha de genéricos. Como este mercado é controlado principalmente 

pelo preço dos produtos, é comum, de um mês para o outro, ocorrerem grandes 

variações de vendas devido à redução de preço dos concorrentes. Desta forma, a 

linha de genéricos ainda possui uma grande variação da previsão de venda para as 

vendas reais, diferentemente da linha de éticos que, por possuir produtos já 

consolidados no mercado, as previsões são mais consistentes. 

Como explicado anteriormente, a prática na indústria farmacêutica é não 

comercializar produtos que estejam com menos de 12 meses de validade. Por isso, a 

entrevistada 4 também acredita que há um volume de descarte muito alto. Com 

relação à realização de promoções e lançamentos de novos produtos, a entrevistada 

4 relatou que o grande desafio da empresa X é aumentar o portfólio de produtos frente 

aos concorrentes, que possuem, em média, cinco vezes mais produtos. Por isso, um 

dos objetivos da companhia é o lançamento de novos produtos através de: parceria 

com empresas nacionais, desenvolvimento de novos medicamentos na fábrica 

nacional da empresa X e importação de novos produtos de outras filiais da empresa 

X. O aumento do portfólio possibilita melhores condições para negociação com 

clientes. Como ocorreu recentemente, na qual a empresa X ganhou exclusividade de 

sua linha de genéricos com um de seus maiores clientes. 

Para a entrevistada 4, a demanda do cliente da empresa X nem sempre está 

alinhada com a demanda do cliente final. Apesar da empresa X ter acesso aos mapas 

de vendas do cliente, por não haver um sistema direto cuja informação chegue de 

forma rápida a empresa X, por vezes ocorrem ruptura no distribuidor. Um ponto que 

contribui, também, para uma possível ruptura é a falta de gestão do inventário pelos 

distribuidores. A entrevistada 4 relatou que muitos distribuidores não acompanham se 

as suas compras estão alinhadas com as suas vendas. Por isso, a empresa X realiza 

esta gestão de inventário para o distribuidor, para evitar ou, pelo menos, diminuir 

essas rupturas.  
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 Ainda com relação à troca de informações entre os elos da cadeia, a Empresa 

X tem a visibilidade da demanda no ponto de venda e esta informação chega 

mensalmente através da empresa de auditoria e consultoria. No entanto, para a 

entrevistada 4, como esta é uma informação que pode variar muito diariamente e que 

afeta diretamente as principais decisões da empresa, seria fundamental encontrar um 

sistema que levasse a informação de forma mais rápida e dinâmica. 

 Para a entrevistada 4, as áreas da empresa trabalham de forma independente. 

De acordo com ela, isto ocorre, pois, as áreas possuem objetivos diferentes. Enquanto 

o objetivo principal da empresa X é a venda de seus produtos, diversas áreas que são 

fundamentais para que isto ocorra, possuem metas diferentes. Quando questionada 

sobre qual das partes possui maior influência para a tomada de decisão estratégica 

na CS, a entrevistada 4 acredita que sejam os clientes. Como o preço é fator 

determinante para a compra de um produto neste mercado e a oferta, para maior parte 

dos medicamentos, é grande, o poder de barganha está nas mãos dos distribuidores 

e redes de farmácia. 

 Por fim, na opinião da entrevistada 4, caso fossem acordados uma sequência 

de pedidos entre os parceiros por um determinado período de tempo, os problemas 

de suprimento da CS poderiam ser reduzidos a curto prazo. No entanto, a longo prazo, 

o principal problema que hoje afeta a empresa X, restrição de capacidade, poderia 

voltar a ocorrer. 

 

4.2.5 Área Comercial – Empresa Y 

 A quinta entrevista foi realizada com um colaborador da área comercial da 

empresa Y, cliente (distribuidora de fármacos) da empresa X. Nesta área, é realizado 

o planejamento de compras, negociação com fornecedores e a colocação dos 

pedidos. A entrevistada 5 é uma das analistas de compras da área comercial e é a 

responsável pelas compras relacionadas à empresa X. Possui um curso técnico em 

gestão comercial, está há 10 anos na empresa e há cinco anos no cargo e, 

anteriormente, trabalhou como representante de vendas de produtos farmacêuticos 

em outras empresas.  
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Com relação à cadeia de suprimentos e seus elos, a entrevistada 5 entende 

que a CS compreende o fluxo desde o início da fabricação de um produto até a 

comercialização para os pontos de venda. Os elos definidos por ela são: fabricação 

da empresa X, compra por distribuidores e comercialização para hospitais, clínicas e 

pontos de venda. De acordo com ela, a classificação da CS da empresa X é conforme 

o Quadro 7:  

Quadro 7: Classificação da CS da empresa X segundo a analista da empresa Y 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA 

Tipo de Produto: Produto de Origem Primária 

Demanda de Mercado: Volátil 

Variedade de Produto: Baixa 

Ciclo de Vida do Produto: Longo 

Atrativo para o Consumidor: Preço 

Margem de Lucro: Alta 

Custos Dominantes: Custos de Comercialização 

 Fonte: Entrevistada 5 

 

A entrevistada 5 ressaltou que a margem de lucro de um produto fármaco 

depende da característica do produto. Os produtos éticos possuem uma alta 

rentabilidade, enquanto que produtos genéricos contribuem muito pouco para os 

lucros da empresa. Além disso, os pontos de venda ficam com a maior margem de 

lucro, pois os descontos, aplicados nas negociações entre produtor e distribuidor e 

entre distribuidor e pontos de venda, não são repassados, em sua totalidade, ao 

consumidor final. Como a maioria dos produtos comercializados pela empresa X para 

a empresa Y são produtos éticos, ela acredita que a margem de lucro da CS da 

empresa X é alta. 

 A entrevistada 5 conhece as ferramentas de colaboração, mas afirmou que a 

empresa Y não as utiliza. A troca de informações tanto com seus clientes, quanto com 

seus fornecedores é realizada através de planilhas e reuniões. A entrevistada 5 não 

conhece o processo de S&OP, por isso acredita que a empresa Y não a utilize. 
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 Para a entrevistada 5, há uma relação bem próxima entre a empresa Y e a 

empresa X. Todo início de mês, o gerente de conta da empresa X informa a cota 

mensal que precisa realizar em vendas e a entrevistada 5 informa a sua previsão de 

compras para o mês. Semanalmente, ela e o gerente de conta realizam reuniões para, 

juntos, alinharem os pedidos de compra, visando atender à cota do gerente e 

regularizar o estoque da empresa Y. Por isso, ela entende que essa relação pode ser 

classificada como colaborativa.  

Além disso, há decisões estratégicas que são tomadas em parceria com a 

empresa X. Por exemplo, a área de inteligência de mercado analisa, através das 

informações enviadas pela empresa de auditoria e consultoria, se há algum produto 

que o cliente final esteja demandando uma quantidade maior que os clientes da 

empresa Y. Caso isto esteja ocorrendo e seja um produto da empresa X, as empresas 

se reúnem para tentar identificar o motivo das demandas não estarem alinhadas e, a 

partir das causas, encontrar planos de ação para elevar as vendas do produto da 

empresa X para empresa Y e da empresa Y para seus clientes. 

 Quando questionada sobre o relacionamento da empresa X com seus clientes, 

a entrevistada 5 respondeu que há um alinhamento entre a previsão de venda e a 

capacidade de atendimento. Por meio do gerente de conta, a entrevistada 5 tem 

acesso aos produtos que estão disponíveis para venda e, juntos, alinham os pedidos 

para a semana.  

A entrevistada 5 acredita que a área de vendas da empresa Y tem um bom 

relacionamento com a área de compras do seu cliente e que esta relação permite um 

ambiente de confiança, principalmente quando é analisada a relação entre ela e o 

gerente de conta da empresa X. Para ela, há transparência nas informações divididas 

por eles, pois eles devem trabalhar juntos se quiserem alcançar seus objetivos. 

 Para definir a previsão de compras de um produto da empresa X, a entrevistada 

5 definiu como principais inputs: prazo de pagamento concedido pela empresa X, dias 

de estoque do produto no CD e média dos últimos cinco dias de venda do produto 

para seus clientes. Com base nestes dados, a empresa Y define se o produto deve 

ser comprado da empresa X ou se será necessário procurar um similar no 
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concorrente. Caso seja necessário procurar o concorrente, a empresa Y, 

primeiramente, apresenta uma proposta de compra para a empresa X, que pode ser 

aceita ou não. 

 Com relação à previsão de vendas da empresa X, a entrevistada 5 informou 

que não tem acesso a previsão de vendas total. A única informação que a empresa Y 

tem acesso é com relação à previsão de vendas da empresa X para a empresa Y, ou 

seja, não há interação neste processo. A entrevistada 5 acredita que esta previsão é 

definida com base nos mapas de estoque da empresa Y que são enviados 

semanalmente à empresa X e nas reuniões entre as empresas.  

Com relação à perda de produtos por estarem fora da validade, a entrevistada 

5 explicou que a prática é não comprar produtos com validade inferior a 12 meses da 

indústria. E para prevenir possíveis perda por validade, existe uma área na empresa 

Y responsável pelo controle do estoque através do FEFO (First-Expire, First-Out), ou 

seja, o primeiro a vencer é o primeiro a sair. Além disso, esta área analisa os produtos 

que estão com validade inferior a 12 meses para que a área de vendas possa trabalhar 

estes produtos com seus clientes. Há casos em que a indústria é envolvida. Por 

exemplo, caso seja um produto da empresa X, ela é acionada para que possa tentar 

realocar este produto para outro cliente. Se, por fim, o produto não for vendido, ele é 

encaminhado de volta para a empresa produtora para que possa destruí-lo. O valor 

do produto é restituído e os valores de destruição são de responsabilidade da empresa 

produtora.  

Com relação a promoções ou lançamentos, a entrevistada 5 não soube relatar 

nenhum caso. No entanto, comentou sobre um contrato de exclusividade, assinado 

entre a empresa X e a empresa Y para garantir a compra de um produto específico 

com o objetivo de impedir a entrada de concorrentes.  

A entrevistada 5 afirmou que a empresa Y avalia se a demanda na ponta está 

alinhada com a demanda dos seus clientes. Com base em informações enviadas pela 

empresa de auditoria e consultoria, a empresa Y tem acesso a números de venda dos 

produtos nos pontos de venda e pode comparar com as vendas para seus clientes. 

No entanto, a empresa Y tem dificuldade em obter as informações de mapas de 
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estoque de seus clientes. Em relação à troca de informações entre os elos a montante 

da CS da empresa Y, ela envia, semanalmente à empresa X através de planilhas, seu 

mapa de estoque com os dias de inventário para cada produto. 

 Não há reflexo imediato para a empresa Y quando o produto é comprado na 

ponta. A empresa Y analisa as vendas nos pontos de vendas com as informações da 

empresa de auditoria e consultoria e com os volumes de vendas para seus clientes. 

A empresa Y só confirma sua previsão de vendas quando seu cliente realiza a 

colocação de pedido que é feita online através de um sistema da empresa Y. A 

reposição de estoque ocorre então de acordo com estes pedidos colocados e a área 

de logística gerencia como serão realizadas as entregas e de qual dos seus CDs o 

produto sairá. 

Quando questionada sobre qual das partes possui maior influência para a 

tomada de decisão estratégica na CS, a entrevistada 5 acredita que sejam os 

produtores. 

 Por fim, na opinião da entrevistada 5, não seria possível acordar uma 

sequência de pedidos entre as empresas. A entrevistada 5 explicou que a empresa Y 

possui uma estratégia própria de dias de estoque para cada produto conforme a 

classificação dos mesmos, que são divididos em produtos de curva A, B ou C, de 

acordo com a rentabilidade. Portanto, os produtos somente serão repostos se o 

estoque estiver abaixo da média, ou seja, se tiver ocorrido venda deste produto. Caso 

uma sequência de pedidos fosse acordada e um certo produto tivesse uma saída 

menor que a esperada, a empresa Y teria um estoque acima da meta, aumentado 

seus custos de inventário.  

 

4.2.6 Área Comercial – Empresa Z 

A sexta e última entrevista foi realizada com um colaborador da área comercial 

da empresa Z, cliente (rede de farmácia) da empresa X. O entrevistado 6 é o diretor 

comercial e sua área é responsável pela gestão de compras e coordenação da 
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reposição de estoque para os pontos de venda. Está há 15 anos na empresa, sendo 

esta sua única experiência profissional, e sua formação é em administração. 

Com relação à cadeia de suprimentos e seus elos, o entrevistado 6 entende 

que a CS corresponde a todos os processos, desde a fabricação de um produto à 

comercialização. Os elos definidos por ele são: fornecimento de insumos, fabricação 

do produto, entrega do produto no centro de distribuição do cliente e distribuição para 

os pontos de venda. De acordo com o entrevistado 6, a classificação da CS da 

empresa X é conforme o Quadro 8. 

O entrevistado 6 ressaltou que o número de SKUs da empresa X, quando 

comparada a outras indústrias farmacêuticas, é baixo. No entanto, acredita que os 

produtos da empresa X conseguem atender a uma extensa variedade de patologias. 

Um ponto que o entrevistado 6 fez questão de explicar é que a margem de lucro da 

CS que a empresa X está inserida é alta, mas, para ele, a empresa X absorve a maior 

parte da rentabilidade e a fatia que resta para o varejo é baixa. 

 
Quadro 8: Classificação da CS da empresa X segundo o diretor comercial da empresa Z 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICA 

Tipo de Produto: Produto de Origem Primária 

Demanda de Mercado: Volátil 

Variedade de Produto: Baixa 

Ciclo de Vida do Produto: Longo 

Atrativo para o Consumidor: Preço 

Margem de Lucro: Alta 

Custos Dominantes: Custos de Comercialização 

 Fonte: Entrevistado 6 

 

 O entrevistado 6 não conhece as ferramentas de colaboração e, após uma 

breve explicação das ferramentas, ele concluiu que a empresa Z não possui um 

sistema integrado que realize essa interface com a indústria. O entrevistado 6 não 

conhece o processo de S&OP. 
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 Para o entrevistado 6, há uma relação bem próxima da empresa Z com a 

empresa X e que ela pode ser classificada como colaborativa. O entrevistado 6 

entende que o modelo de trabalho das empresas é muito convergente e há sinergia 

entre elas. 

Além disso, há decisões estratégicas que são tomadas em parceria com a 

empresa X. Por exemplo, as empresas X e Z firmaram um contrato de compra do 

produto ético mais vendido da empresa X quando houve lançamento do produto 

genérico por uma indústria farmacêutica concorrente. O entrevistado 6 classifica esta 

estratégia como colaborativa, pois evita a perda de market-share do produto para a 

empresa X e, ao estabelecer um preço fixo no contrato, propicia maior rentabilidade 

para a empresa Z. 

 Quando questionado sobre o relacionamento da empresa X com seus clientes, 

o entrevistado 6 respondeu que há um alinhamento entre a previsão de venda e a 

capacidade de atendimento, além do envio semanal dos mapas de estoque da 

empresa Z. O entrevistado 6 explicou que no início de cada ano, a empresa Z realiza 

uma previsão de crescimento e estabelece metas e objetivos. A partir destes dados, 

é estabelecida uma previsão macro de demanda para cada tipo de produto. No 

decorrer dos meses, é definida de qual indústria o produto será comprado. 

O entrevistado 6 acredita que a área de vendas da sua empresa tem um bom 

relacionamento com a área de compras da empresa X e que esta relação permite, até 

certo ponto, um ambiente de confiança. O entrevistado 6 ressaltou que as empresas 

estão tratando de negócios e, por mais que haja confiança, se um concorrente 

oferecer maior rentabilidade à empresa Z através de preços reduzidos ou melhores 

condições de pagamento, as compras da empresa Z podem sem deslocadas para 

este concorrente. 

 Para definir a previsão de compras de um produto da empresa X, o entrevistado 

6 definiu como principais inputs: previsão de vendas dos seus pontos de venda, dias 

de estoque no inventário e média de vendas dos últimos três meses dos seus pontos 

de venda. Com estes dados, a empresa Z alinha, semanalmente, com a empresa X, 

através do gerente de conta, a colocação dos próximos pedidos. 
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 Com relação à previsão de vendas da empresa X, o entrevistado 6 informou 

que, através das reuniões semanais com a empresa Z, é possível ter acesso a essa 

informação. E, no decorrer do mês, a empresa Z confirma os pedidos objetivando 

melhores condições de pagamento e um nível de estoque saudável no CD.  

Com relação à perda de produtos por estarem fora da validade, o entrevistado 

6 explicou que não há a compra de produtos com validade inferior a 12 meses. Caso 

a indústria ofereça um produto com validade inferior a esta, é firmado um contrato de 

ressarcimento total. Se a empresa Z não conseguir escoar este produto através de 

seus pontos de venda, o produto retorna à indústria farmacêutica para que seja 

destruído e o valor pago, incluindo os impostos, deve ser devolvido à empresa Z em 

forma de produtos ou em créditos monetários. Quanto à realização de promoções ou 

lançamentos, o entrevistado 6 relatou um caso em que a empresa X pretendia elevar 

a demandar de um certo produto. A partir disso, a empresa Z permitiu que uma equipe 

da empresa X visitasse seus pontos de venda para reorganizar o produto nas 

gôndolas para que ficasse mais exposto para o consumidor. O entrevistado 6 

ressaltou que esta é uma prática comum na indústria farmacêutica, principalmente 

quando são produtos que não necessitam de prescrição médica.  

Como a empresa Z é uma rede de farmácias, a demanda do cliente final é a 

sua demanda pois seus clientes são os consumidores. O entrevistado 6 explicou que 

a empresa Z decidiu criar o seu próprio CD e negociar diretamente com a indústria, 

sem intermédio de um distribuidor. Assim, ela não realiza venda para outras 

farmácias, e os seus produtos são distribuídos internamente entre seus pontos de 

venda.  

 A troca de informações entre os elos da cadeia ocorre com a empresa Z 

enviando, semanalmente à empresa X através de planilhas, seu mapa de estoque 

com os dias de inventário para cada produto e a demanda provisionada para o mês. 

Quando o produto é comprado na ponta, há reflexo imediato para a empresa Z. O 

entrevistado 6 explicou que há um sistema integrado entre todos os pontos de venda 

e o CD que permite saber quando um produto é comprado no ponto de venda com 

uma diferença de somente dois minutos. Com base nestas informações, a área 

comercial realiza, semanalmente, o planejamento de reposição para seus pontos de 
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vendas. Dessa forma, quem determina a reposição de estoque não é o ponto de 

venda, mas o CD da empresa Z. Contudo, é possível que o ponto venda realize um 

pedido online, através do sistema da empresa, caso o estoque de algum produto 

esteja baixo e o CD não tenha feito a reposição. O entrevistado 6 fez questão de 

ressaltar que apesar da área logística ser a responsável por separar e distribuir os 

produtos para os pontos de venda, é a área comercial que determina quais pontos de 

venda receberão quais produtos. Para o entrevistado 6, a área de logística não 

entende o mercado e, por isso, é a área comercial que define a demanda e a logística 

somente executa. 

Quando questionado sobre qual das partes possui maior influência para a 

tomada de decisão estratégica na CS, o entrevistado 6 acredita que sejam os 

produtores, pois na cadeia eles podem tornar o produto mais rentável para 

incrementar a demanda no cliente final. 

 Por fim, na opinião do entrevistado 6, caso fosse acordada uma sequência de 

pedidos, haveria redução de problemas de suprimento. Entretanto, um problema 

maior poderia surgir: aumento de inventário e baixa rotatividade de estoque. O 

entrevistado 6 explicou pela volatilidade da demanda de mercado, variações podem 

ocorrer e este acordo pode não estar preparado para atendê-las. 

 

4.3 Análise de Resultados 

 

4.3.1 Modelo da Cadeia de Suprimentos da Empresa X 

Após a pesquisa de campo, observou-se que os seis entrevistados possuem 

conhecimento sobre a cadeia de suprimentos. Contudo, é possível identificar nas 

respostas da entrevistada 4 uma visão parcial de uma CS, pois ela não identifica a 

distribuição e comercialização por parte dos clientes da empresa X como integrantes 

desta cadeia. A formação da entrevistada 4, em comunicação e jornalismo, pode 

justificar esta falta de entendimento.  
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Um ponto que deve ser ressaltado, também, é quanto a falta das palavras 

“cliente” e “nível de serviço”. De acordo com Evans e Danks (1998), desde o início da 

década de 1990, estes passaram a ser o foco da cadeia de suprimentos. No entanto, 

os entrevistados entendem que CS são somente os processos que resultam em um 

produto ou serviço. Não há a percepção de que uma CS compreende atender o cliente 

final com o melhor nível de serviço. A percepção dos entrevistados está mais próxima 

do conceito de Logística, do que de Cadeia de Suprimentos. 

Quando questionados sobre os elos da CS, as respostas dos entrevistados 1, 

2, 3, 5 e 6 estão de acordo com os elos definidos por Shah (2004). Entretanto, 

constata-se que os entrevistados 1, 3 e 6 observaram mais detalhes. Isso se deve à 

formação destes entrevistados, em administração e engenharia de produção, cujo 

estudo da cadeia de suprimentos faz parte do conjunto dos conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso. 

Com relação à classificação da CS, para a maioria dos atributos, todos os 

quatro entrevistados classificaram igualmente a CS da empresa X. Os únicos 

destaques são para os atributos: demanda de mercado, variedade de produto e ciclo 

de vida do produto. Como segue no Quadro 9: 

Quadro 9: Compilação da classificação da CS da empresa X segundo os colaboradores 

ATRIBUTO E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Tipo de Produto: 

Produto de 

Origem 

Primária 

Produto de 

Origem 

Primária 

Produto de 

Origem 

Primária 

Produto de 

Origem 

Primária 

Produto de 

Origem 

Primária 

Produto de 

Origem 

Primária 

Demanda de Mercado: Volátil Volátil Previsível Volátil Volátil Volátil 

Variedade de Produto: Baixa Baixa Alta Baixa Baixa Baixa 

Ciclo de Vida do Produto: Curto Longo Longo Longo Longo Longo 

Atrativo para o Consumidor: Preço Preço Preço Preço Preço Preço 

Margem de Lucro: Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Custos Dominantes: 
Custos 

Físicos 

Custos 

Físicos 

Custos 

Físicos 

Custos 

Físicos 

Custos de 

Comerciali-

zação 

Custos de 

Comerciali-

zação 

Fonte: Entrevistados 
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O entrevistado 3 classificou a demanda de mercado como previsível e a 

variedade de produto como alta. Estas classificações podem ter dois motivos 

aparentes. Primeiramente, devido a estrutura da empresa X, a área de PCP não 

possui envolvimento direto com as análises de mercado e, por isso, desconhece a 

realidade da demanda. O segundo ponto é com relação a distorção da variedade de 

produto frente aos outros entrevistados. O entrevistado 3 pode possuir esta 

perspectiva, uma vez que o mesmo já teve experiência com outras empresas da 

indústria farmacêutica, cujos portfólios são enxutos quando comparados com o da 

empresa X. Além disso, a classificação de um mercado volátil pelos entrevistados 1, 

2, 4 e 5 ratificam a afirmação de Shah (2004). De acordo com o autor, o mercado da 

indústria farmacêutica é altamente competitivo o que gera volatilidade da demanda. 

Ainda com relação à variedade de produto, apesar de os entrevistados 4 e 6 

terem classificado a variedade de produto como baixa, explicaram que, atualmente, a 

empresa X aumentou o número de SKUs e não consideram o portfólio tão pequeno. 

Por isso, se pudessem, teriam classificado a variedade como média. 

Com relação ao ciclo de vida produto, Shah (2004) o classifica como curto e o 

entrevistado 1 foi o único que o classificou da mesma forma. Isto deve-se ao fato de 

que todos os processos relacionados à gestão de inventário com validade curta são 

feitos pela área do entrevistado 1, tais como: decisão de destruição de produtos, 

negociação com a área comercial para a comercialização de lotes com validade curta 

e análise de reposição de estoque. Por isso a percepção diferenciada e precisa com 

relação ao ciclo vida do produto.  

Uma discrepância que pode ser percebida é com relação aos custos 

dominantes da CS da empresa X. Para os colaboradores da empresa X, os custos 

dominantes são os custos físicos pois eles estão inseridos nas operações de 

manufatura do produto e entendem que os custos dos insumos, recursos humanos e 

materiais para manter o parque industrial são altos. Já para os colaboradores das 

empresas Y e Z, os custos de comercialização são os dominantes, pois a 

armazenagem e o transporte precisam ser adequados para produtos farmacêuticos e 

por serem as atividades do núcleo de competência das empresas que atuam. 
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Diante de tais explicações, será considerada a demanda de mercado como 

volátil e a variedade de produto baixa, uma vez que o entrevistado 3 possui uma visão 

restringida da realidade. Em contrapartida, o ciclo de vida do produto será considerado 

curto, conforme o entrevistado 1 classificou, pois foi observado que o mesmo é o único 

entre os quatro que possui uma visão macro no que tange os produtos e seus prazos 

de validade. E, após entender que a empresa X está passando por um período de 

crescimento e aumentando seu portfólio, a variedade de produto pode ser considerada 

média. 

Desta forma, a classificação da CS da empresa X de acordo com cada atributo 

segue como o Quadro 10: 

Quadro 10: Classificação da CS da empresa X 

ATRIBUTO CLASSIFICAÇÃO TIPO DE CS  

Tipo de Produto: Produto de Origem Primária Enxuta 

Demanda de Mercado: Volátil Ágil ou Leagile 

Variedade de Produto: Média Leagile 

Ciclo de Vida do Produto: Curto Ágil ou Leagile 

Atrativo para o Consumidor: Preço Enxuta 

Margem de Lucro: Alta Agil 

Custos Dominantes: 

Custos Físicos e de 

Comercialização 
Leagile 

 Fonte: Entrevistados 

 

 A partir do Quadro 10, verifica-se que a CS da empresa X possui atributos 

correspondentes tanto com uma cadeia enxuta, quanto com uma cadeia ágil. No 

entanto, para a maioria dos atributos, a CS da empresa X tem características leagile. 

Uma cadeia deste tipo deve ser capaz tanto capaz de responder às variações de 

mercado quanto reduzir tempos, custos e desperdícios, segundo os autores 

Christopher e Towill (2000) e Agarwal et al. (2011).  

Ainda com relação à classificação da CS da empresa X, Christopher e Towill 

(2001) ressaltaram, em seus estudos, a importância em saber identificar a 

necessidade do mercado para adotar a estratégia correta. Quando questionados 
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sobre este tema, os entrevistados divergiram em suas respostas. Enquanto o 

entrevistado 3 acredita que a empresa busque redução de custos, desperdícios e 

tempos, a entrevistada 4 considera que a produção procura ser o mais flexível para 

atender as variações de demanda. Já o entrevistado 2 entende que a empresa X adota 

as duas estratégias e, por fim, o entrevistado 1 julga que nenhumas das duas 

estratégias apresentadas se encaixam no perfil da empresa X. Esta divergência indica 

que não há clareza para os colaboradores com relação a estratégia da empresa X.  

Apesar dos entrevistados 1, 2 e 4 cujas áreas estão diretamente ligadas ao 

mercado entenderem a necessidade da cadeia ser leagile, a percepção, após as 

entrevistas, é que a empresa X está em um momento de transição e por isso suas 

estratégias não estão definidas. É perceptível que a empresa X entende a 

necessidade do mercado, no entanto, seus processos ainda não estão adequados de 

modo a responder a ele e tornar-se de fato leagile.  

 

4.3.2 Configuração da CS da Empresa X 

De acordo com Holweg et al. (2005) há quatro diferentes configurações de uma 

CS e, a partir desta configuração, é possível entender e identificar o nível de 

colaboração da cadeia. Foram questionados aos entrevistados 1, 2, 4, 5 e 6 qual das 

relações produtor-cliente mais se assemelha à empresa X e seus clientes. As quatro 

configurações descritas pelos autores são: cadeia de suprimentos tradicional, troca 

de informações, reposição gerenciada pelo fornecedor e cadeia sincronizada.  

Para todos os cinco entrevistados, a configuração da CS da empresa X é a 

troca de informações, pois a empresa X tem visibilidade sobre a expectativa de 

compra de seus clientes e há um alinhamento prévio desta previsão com a real 

capacidade de atendimento. No entanto, os entrevistados 1 e 4 identificaram 

características de uma cadeia sincronizada cujas definição, segundo Holweg et al. 

(2005), é o planejamento da produção e reposição de estoque do cliente baseado no 

inventário do cliente.  
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Como a previsão de vendas é realizada através de processos robustos, como 

a S&OP e a IBP cujos inputs incluem mapa de estoque do cliente e os resultados são 

bem próximos das vendas reais, o planejamento da produção consegue ser realizado 

com base nestas previsões. Este fluxo é característico de uma cadeia sincronizada, 

contudo, não existe reposição de estoque pelo produtor. Há um esforço por parte da 

empresa X em estabelecer contratos de fornecimento por um determinado período de 

tempo para garantir que o cliente não busque produtos similares nos concorrentes.  

Dessa forma, pode-se configurar a CS da empresa X principalmente como troca 

de informações, mas, também, com certas características de uma cadeia 

sincronizada.  

O quadro 11 apresenta um resumo da análise de resultados quanto às 

características da cadeia de suprimentos da empresa X. 

 

Quadro 11: Características da CS da empresa X 

QUESTÕES AUTORES RESULTADOS 

Importância da 
adoção da estratégia 
correta 

Christopher e 
Towill (2001) 

• Não há clareza para os 
colaboradores com relação à 
estratégia da empresa X.  

Modelo de Cadeia de 
Suprimentos: 
- Ágil     
 - Enxuta     
 - Leagile 

Christopher e 
Towill (2000) e 
Agarwal et al. 

(2011) 

• Atributos indicam um modelo 
leagile 

Configuração da 
Cadeia de 
Suprimentos 

Holweg et al. 
(2005) 

• Troca de informações 

• E1 e E4: características de cadeia 
sincronizada  planejamento de 
produção baseado nas previsões 
de venda de acordo com 
inventário dos clientes 

Fonte: Entrevistados 

 

4.3.3 Problemas Identificados na CS da Empresa X 

Os problemas em uma cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica 

identificados na literatura por Shah (2004) e pelos autores Candan e Yazgan (2016) 

foram comprovados como verdadeiros para a CS da empresa X através da pesquisa 
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de campo. No quadro 12 segue um resumo das respostas dos entrevistados da 

empresa X: 

Quadro 12: Problemas identificados na CS da empresa X 

 PROBLEMA IDENTIFICADO  ENTREVISTADOS 

Baixa tecnologia do processo de manufatura E3 

Necessidade de garantir a qualidade dos produtos finais E3 

Forte regulamentação dos órgãos governamentais E1 / E2 / E3 / E4 

Uso intenso de recursos para as operações E2 / E4 

Curto prazo de validade do produto final E1 

Alto índice de desperdício gerado E1 / E4 

 Fonte: Entrevistados 

O principal problema, citado por todos os entrevistados da empresa X, é 

relacionado à forte regulamentação dos órgãos governamentais. Todos os processos 

da empresa responsáveis pela produção e disponibilização do produto final devem 

estar conforme às normas da vigilância sanitária e dos procedimentos estabelecidos 

pela matriz da empresa X. Os entrevistados entendem que tais normas são 

fundamentais para garantir a qualidade do produto, não obstante, elas também podem 

tornar-se empecilhos. 

No entanto, nota-se que os problemas, quando identificados apenas por um 

colaborador, têm relação direta com a sua área. Por exemplo, quando o entrevistador 

1 é o único que identifica o curto prazo de validade final como um problema não 

significa que este problema não exista, porém que a sua área é a única impactada 

diretamente. Como a sua área é a responsável pelo gerenciamento de estoque de 

produto acabado, o entrevistado possui conhecimento do montante de produto a ser 

encaminhado para destruição e de devolução de mercado devido a validade. Por isso, 

este colaborador pode ser o único, dentre os entrevistados, que perceba a validade 

final do produto como uma dificuldade.  

Apesar de o entrevistado 1 ter sido o único a citar o curto prazo de validade 

como um problema, quando questionados se há perda de produtos por estarem com 

validade inferior a praticada no mercado, a resposta foi unânime entre os 
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entrevistados da empresa X. Todos concordaram que a empresa X possui um 

descarte alto.  

Entretanto, quando os entrevistados 5 e 6 foram questionados sobre a perda 

de produtos fora da validade, foi possível perceber que os distribuidores e redes de 

farmácia, ou seja, os clientes diretos da indústria, não sofrem com este problema 

porque os produtos podem ser devolvidos para a indústria. Apesar da entrevistada 5 

ter descrito que a empresa Y adota políticas para evitar a devolução destes produtos, 

a afirmação do entrevistado 1 evidencia que a devolução ocorre com frequência. 

As questões de baixa tecnologia no processo de manufatura e de necessidade 

de garantir a qualidade dos produtos finais impactam diretamente os processos de 

fabricação e disponibilização do produto final. Como estes processos estão sob a 

gerência da área de planejamento e controle da produção e afetam o resultado do 

trabalho da área, somente o entrevistado 3 identificou estas questões como problemas 

da CS da empresa X. 

Um outro problema identificado através das entrevistas foi com relação ao 

lançamento de novos produtos. Apesar do processo interno para gerenciar o projeto 

de novos produtos, descrito pelo entrevistado 3, os entrevistados 1 e 2 criticaram a 

eficiência dos lançamentos visto que muitos possuem uma performance baixa. A 

pesquisa de Julianelli (2010) sugere a adoção do processo de S&OP já que foi 

constatado, através de pesquisas, que o mesmo eleva o desempenho de novos 

produtos. No entanto, como a empresa X já adota a S&OP, percebe-se que o processo 

não está nem eficaz, nem eficiente e, por isso, o fluxo e as atividades devem ser 

revistos.  

Um dos motivos do processo de S&OP não estar sendo eficaz, pode ser quanto 

à falta de participação dos clientes nas reuniões. O fato de os entrevistados 5 e 6 não 

conhecerem o S&OP realizado pela empresa X e não terem acesso a previsão de 

vendas evidencia que eles não são agentes participantes deste processo. Sobre essa 

falta de integração, Bauman (2010) explica que, por lógica, este processo deveria ser 

realizado em conjunto com alguma ferramenta de colaboração, como por exemplo o 

CPFR cujo princípio básico é a participação de parceiros de uma mesma cadeia de 
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suprimentos, como descrito por Holmann et al. (2015) e comprovado por Vieira et al. 

(2010) a importância das reuniões entre indústria e varejo.  

Uma questão que se apresentou como um problema nas entrevistas foi com 

relação às áreas da empresa X. A literatura (KURT SALMON ASSOCIATES, 1993; 

BARRAT; OLIVEIRA, 2001) indica que o trabalho em conjunto entre as áreas de uma 

mesma empresa é imprescindível para o sucesso da cadeia de suprimentos. No 

entanto, quando questionados sobre esse ponto, todos os entrevistados foram 

unânimes em responder que as áreas da empresa não trabalham em sincronia. Todos 

queixaram-se do fato de cada área possuir um objetivo distinto da outra área e que, 

muitas vezes, não está de acordo com a estratégia. A partir do organograma da 

empresa é possível entender o porquê de cada área possuir um objetivo diferente e 

as estratégias não estarem alinhadas.  

O quadro 13 apresenta um resumo da análise de resultados quanto aos 

problemas identificados da cadeia de suprimentos da empresa X. 

 

Quadro 13: Resumo dos problemas identificados na CS da empresa X 

PROBLEMAS AUTORES OBSERVAÇÕES 

Forte regulamentação 
dos órgãos 
governamentais 

Shah (2004) e 
Candan e 

Yazgan (2016) 

• Principal problema identificado pelos 
entrevistados 

• Fundamental para garantir a qualidade 
do produto 

Curto prazo de 
validade do produto 
final 

Shah (2004) 

• Problema identificado somente pelo E1 

• Distribuidores não sofrem com este 
problema pois os produtos são 
devolvidos para a indústria.  

Baixa tecnologia no 
processo de 
manufatura 

Shah (2004) 

• Problema identificado somente pelo E3 

• Afetam o resultado direto da área de 
PCP 

Falta de sincronia 
entre as áreas da 
empresa X 

Kurt Salmon 
Associates 

(1993) e Barrat e 
Oliveira (2001) 

• Sentimento unânime entre os 
colaboradores 

• Objetivos individuais e distintos para 
cada área 

Fonte: Entrevistados 
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4.3.4 Colaboração na CS da Empresa X  

A literatura (BARRATT; OLIVEIRA, 2001; PIRES, 2007; HEAVEY et al., 2015; 

HOLLMANN et al., 2015; JULIANELLI, 2016) aponta que colaboração e bom 

relacionamento entre parceiros na CS estão interligados, é impossível existir um e não 

existir o outro. Por isso, estas entrevistas tinham como objetivo entender o 

relacionamento da empresa X com seus clientes e como os colaboradores enxergam 

este tema. A entrevistada 4 ratifica esta importância e o entrevistado 2 complementa 

que somente com confiança é possível construir um cenário de vantagens mútuas 

para alcançar os objetivos.  

Quando questionados se há confiança na relação, os entrevistados divergiram 

quanto a resposta. Na opinião do entrevistado 1, não é possível estabelecer um 

ambiente de plena confiança em um mercado regido por preços, pois, segundo ele, a 

confiança termina quando o concorrente apresenta um preço inferior ao seu para o 

cliente. Da mesma forma, o entrevistado 6 foi sincero em sua reposta ao ressaltar que 

por mais que haja confiança, o cliente buscará sempre conciliar melhores condições 

comerciais e nível de serviço. A entrevistada 4 compartilha, em parte, desta opinião, 

no entanto, acredita que há respeito e parceria entre a empresa X e seus clientes. 

Para o entrevistado 2, a relação pode ser classificada como confiável e para 

entrevistada 5, há transparência nas informações divididas. 

Esta divergência na opinião pode ter relação com o cargo e a área dos 

colaboradores. Constata-se que quanto maior cargo e mais próximo do cliente, a 

percepção de confiança com os clientes é maior. Como o entrevistado 2 possui 

envolvimento diário com o cliente, ele está mais propenso a presumir que há 

confiabilidade no relacionamento. Em contrapartida, o entrevistado 1 não tem ligação 

direta com os clientes da empresa X e, por isso, consegue analisar as movimentações 

do mercado friamente. 

Julianelli (2016) afirma que é especialmente difícil estabelecer um bom 

relacionamento entre a área de vendas do fornecedor com a área de compras do 

cliente. Porém, quando questionados sobre este tema, os entrevistados 1, 2, 4, 5 e 6 

foram unânimes em responder que há um bom relacionamento entre estas áreas. 
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Provavelmente, o fato de cada cliente ter um gerente de conta responsável por 

atende-lo aproxima essa relação. 

Através das perguntas, buscou-se identificar também se os três elementos 

definidos por Simatupang e Sridharan (2004) como cruciais para um desempenho 

superior da cadeia estão presentes na CS da empresa X. O primeiro elemento é o 

alinhamento de incentivos que, segundo Simatupang e Sridharan (2004), é o ato de 

duas empresas de uma CS dividirem os custos, riscos e benefícios. Apesar do 

entrevistado 1 ter relatado que a empresa X realiza gestão de inventário de alguns 

clientes, não foi possível identificar em nenhuma das respostas dos quatro 

entrevistados características que comprovem o alinhamento de incentivos na CS da 

empresa X. 

Para o segundo elemento, sincronização das decisões, Simatupang e 

Sridharan (2004) definem como a tomada de decisão em conjunto entre os membros 

da cadeia com o propósito de atender o cliente final. Apesar dos entrevistados 1, 4, 5 

e 6 terem descritos situações nas quais há um acordo entre a empresa X e seus 

clientes nas quais as duas beneficiam-se, estas situações não caracterizam um 

processo único de decisão para atender o cliente final. 

Por fim, o terceiro elemento é o compartilhamento de informação que, de 

acordo com Simatupang e Sridharan (2004), objetivo de melhorar o processo de 

planejamento e controle da cadeia de suprimentos. Este elemento foi facilmente 

identificado durante diversos relatos dos entrevistados. Quando o entrevistado 2 

descreveu a ferramenta utilizada pelos representantes de vendas, constatou-se 

compartilhamento de informação sobre estoque. Além disso, os entrevistados 1, 5 e 

6 mencionaram os mapas de estoque enviados dos clientes para a empresa X, 

contendo informações da demanda do produto, consumo médio e nível de inventário 

por dia. Desta forma, verifica-se que a CS da empresa X pratica o compartilhamento 

de informações. 

Uma das grandes vantagens da colaboração e de ferramentas como o CPFR, 

VMI e ECR é a melhora na previsão de vendas. Por isso, através da pesquisa de 



95 
 
 

campo, buscou-se entender como é realizado este processo na empresa X, se há 

algum tipo de colaboração e identificar possíveis pontos de melhoria. 

Primeiramente, o entrevistado 1 frisou que há uma diferença entre demanda e 

previsão de venda. Como há um distribuidor entre a empresa X e o cliente final, a 

demanda do mercado pode não ser igual à demanda do distribuidor. Por isso, o 

primeiro passo é analisar a demanda do mercado. De acordo com os entrevistados, 

os inputs para gerar este número são: tamanho e crescimento do mercado, dados 

enviados pela empresa de auditoria e consultoria sobre a saída dos produtos 

farmacêuticos no ponto de venda, preço praticado no mercado, histórico de vendas e 

market-share.  

Ao identificar o potencial de venda dos produtos, é analisado o nível de 

inventário nos principais clientes através dos mapas de estoque. Este dado é, então, 

confrontado com a política de estoque do produto e com a demanda do mercado para 

gerar o número final da previsão de vendas. Os gerentes de conta recebem esses 

números e compartilham com seus clientes para que haja um alinhamento, de acordo 

com o fluxo de caixa disponível do cliente. Caso o cliente esteja sem condições de 

pagamento, a empresa X pode realizar negociações para proceder com a venda do 

produto.  

Todas estas atividades ocorrem mensalmente através do processo da IBP. A 

IBP, na empresa X, é dividida em quatro etapas: revisão de demanda, revisão de 

disponibilidade, pré-IBP e IBP. Na primeira etapa são convidadas as áreas de 

planejamento e demanda, comercial, marketing e inteligência de mercado e nela é 

determinada a demanda bruta do mercado e quais os riscos. Para a segunda etapa, 

as áreas de planejamento e demanda, qualidade e toda a unidade de operações de 

manufatura analisam o quanto da demanda será possível absorver para disponibilizar 

para vendas. A terceira etapa somente participam as áreas de demanda e 

controladoria para realizar uma análise financeira das estimativas de vendas e é feito 

um ajuste deste número. Por fim, a última etapa reúne todas as áreas anteriores 

juntamente com os diretores das unidades para fixar a previsão de vendas com a 

aprovação de todos e desenhar possíveis planos de ação. 
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No decorrer do mês, ocorrem reuniões para ajuste dos números a partir de 

novas informações dos clientes e da disponibilidade dos produtos pela fábrica. As 

informações dos clientes chegam através dos gerentes de conta que alinham, também 

semanalmente, a expectativa de compra com seu cliente. Com relação à 

disponibilidade, a área de PCP mantém contato diário com a área de SNO para 

informar possíveis atrasos ou falta de produtos e planos de ação, que são traçados 

para evitar que haja perda de vendas por falta de produto. 

Com relação à colaboração por meio da S&OP e IBP, ao confrontar a literatura 

com a prática destes processos na empresa X, é possível encontrar similaridades. Por 

exemplo, o VICS (2010) determina que é necessária a participação de todas as áreas, 

como realmente ocorre. Baumann (2010) ressalta que este processo deve fazer parte 

da rotina da empresa para que possíveis falhas sejam identificadas e ações possam 

ser tomadas, isto ocorre quando as áreas de SNO e PCP discutem, diariamente, o 

andamento do mês. 

Uma distinção encontrada entre a literatura e o que ocorre na empresa X é com 

a denominação do processo IBP. O VICS (2010) explica que IBP é quando há a união 

do processo de S&OP com uma ferramenta de colaboração, normalmente o CPFR. A 

principal diferença é que para a literatura, a IBP caracteriza-se principalmente pelo 

trabalho conjunto de dois ou mais parceiros da CS. No entanto, a empresa X 

denomina seu processo como IBP sem fazer uso de ferramenta e sem realizá-lo em 

parceria com seus clientes.   

A literatura também sugere alguns métodos para o processo de previsão de 

vendas. Ela pode ser realizada de forma integrada entre os membros da cadeia 

(WANG; XU, 2014) ou fornecedor e cliente podem calcular suas previsões de venda 

individualmente e, posteriormente, discutir os números para chegar a uma única 

previsão (WHIPPLE; RUSSEL, 2007). No entanto, é possível perceber que, apesar do 

processo robusto e das informações utilizadas, os clientes não participam diretamente 

deste processo. 

Apesar de os entrevistados 1 e 3 afirmarem que o processo de previsão de 

vendas, através da IBP, está preparado para identificar e absorver variações, a 
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entrevistada 4 ressaltou que para a linha de genéricos estas variações ocorrem com 

maior incidência. De um mês para o outro, a previsão pode tanto triplicar quando 

reduzir pela metade e o processo estabelecido atualmente pode tardar a detectar 

estas variações. 

Com relação à demanda do distribuidor e a demanda do cliente, os 

entrevistados 1, 2 e 4 afirmaram que estão alinhadas. O entrevistado 3 não soube 

responder uma vez que sua área não tem acesso a este tipo de informação. A 

entrevistada 5 relatou que a empresa Y realiza essa análise e, caso identifique alguma 

divergência, a empresa X é contatada para que, juntos, possam alinhar a demanda. 

Esta é uma boa prática para reduzir o efeito chicote na cadeia já que, segundo Lee et 

al. (1997), quando as demandas estão alinhadas e o produtor tem essa visibilidade, 

este efeito é reduzido. 

Porém, a entrevistada 4 relatou que, devido a empresa X não ter acesso 

imediato às informações de mercado, ocorrem, algumas vezes, ruptura no distribuidor. 

Isto significa que o distribuidor recebeu um pedido de venda de um determinado 

produto que ele não possui mais em seu estoque. É possível entender como isto 

ocorre quando a entrevistada 5 explica como é realizada a previsão de vendas da 

empresa Y e que, quando o produto é comprado nos pontos de venda, ela não recebe 

esta informação. Esta é uma característica do efeito chicote definido por Holweg et al. 

(2005). Portanto, comprova-se que a empresa X sofre com o efeito chicote. 

Ao serem questionados sobre as ferramentas de colaboração VMI, CPFR e 

ECR, todos os colaboradores, com exceção da entrevistada 5, responderam não 

conhecer nenhuma das mencionadas. Como entrevistado 2 solicitou uma breve 

explicação do que seriam estas ferramentas, ele pôde identificar um sistema utilizado 

por representantes de venda da empresa X. Ao analisar este sistema, é possível 

identificar certas características de colaboração. De acordo com Gomes e Klieman 

Neto (2015), colaboração é quando há troca de informações e tecnologias entre duas 

ou mais empresas. No sistema descrito, clientes Z e Y, entre outros, compartilham 

seu estoque com a empresa X, assim como permitem a colocação de pedidos de 

compra eletronicamente, caracterizando uma forma de colaboração. 
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Foi possível identificar também uma forma de ECR na empresa ao confrontar 

o sistema integrado entre os pontos de vendas e o CD da empresa Z descrito pelo 

entrevistado 6 e a explicação da ferramenta por Pires (2009). De acordo com o autor, 

o ECR permite gerar uma informação automática para o fornecedor para repor o 

estoque de um produto quando o mesmo é comprado no ponto de venda, da mesma 

forma que o entrevistado 6 descreveu. Ainda que neste caso fornecedor e ponto de 

venda sejam pertencentes a uma mesma empresa, identifica-se, na empresa Z, uma 

forma de colaboração, ainda que interna. 

Ao implementar uma ferramenta de colaboração na cadeia suprimentos, a 

literatura (TYAN; WEE, 2003; SARI, 2008; KAMALAPUR et al., 2013) sugere 

identificar quem possui maior influência na CS. Para os entrevistados 2, 3 e 4 os 

clientes são os maiores detentores de influência, pois, como o mercado farmacêutico 

nacional é altamente competitivo, o poder de negociação está nas mãos do cliente. 

No entanto, para os entrevistados 5 e 6, a indústria possui maior influência na tomada 

de decisão da CS pois eles detêm o conhecimento da fabricação dos produtos.  

As estratégias entre as empresas descritas pelos entrevistados 1, 2, 4, 5 e 6 

possuem características como: ganho mútuo para as empresas (SIMATUPANG; 

SRIDHARAN, 2002; HOLWEG et al., 2005), através do deslocamento de produtos 

com validade baixa para que outro cliente possa escoar; transparência nas 

informações (DANESE, 2011), com o compartilhamento dos mapas de estoque; e 

busca por vantagem competitiva na CS (MENTZER et al., 2001), através de contratos 

para incrementar a demanda um produto, aumentando a rentabilidade para as 

empresas. Por isso, com o apoio da literatura, é possível perceber características de 

colaboração na CS da empresa X. 

O quadro 14 apresenta um resumo da análise de resultados quanto à 

colaboração na cadeia de suprimentos da empresa X. 
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Quadro 14: Colaboração na CS da empresa X 

QUESTÕES AUTORES RESULTADOS 

Relacionamento 
fornecedor-cliente 

Barratt e Oliveira 
(2001) e Pires 

(2007) e Heavey et 
al. (2015) e 

Hollmann et al. 
(2015) e Julianelli 

(2016) 

• E2, E4 e E5: Confiança, respeito e 
transparência na relação 

• E1 e E6: Não há confiança total pois 
o cliente busca sempre o melhor 
preço 

Relacionamento 
entre a área de 
vendas do 
fornecedor com a 
área de compras do 
cliente 

Julianelli (2016) 

• E1, E2, E4, E5 e E6: Há um bom 
relacionamento 

• Cada cliente ter um gerente de 
conta responsável por atende-lo 
aproxima essa relação. 

Alinhamento de 
incentivos 

Simatupang e 
Sridharan (2004) 

• Não há características que 
comprovem o compartilhamento de 
riscos, custos e benefícios 

Sincronização das 
decisões 

Simatupang e 
Sridharan (2004) 

• Não há características de processos 
únicos de decisão para atender o 
cliente final 

Compartilhamento de 
informação  

Simatupang e 
Sridharan (2004) 

• Ferramenta utilizada pelos 
representantes de vendas da 
empresa X 

• Envio dos mapas de estoque dos 
clientes para a empresa X 

Previsão de venda 
Whipple e Russel 

(2007) e Wang e Xu 
(2014) 

• Elaborada durante o processo de 
IBP que está preparado para 
absorver variações de mercado 

Processo de IBP 
Baumann (2010) e 

VICS (2010) 

• Processo incompleto pois não há 
integração a uma ferramenta de 
colaboração 

• Falta de participação dos clientes 
neste processo 

Efeito Chicote 
Lee et al. (1997) e 

Holweg et al. (2005) 

• As demandas do cliente final e do 
distribuidor estão alinhadas 

• Não há acesso imediato às 
informações de mercado, podendo 
causar ruptura no distribuidor 
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Ferramentas: 
- ECR 
- VMI 
- CPFR 

Pires (2009) e 
Gomes e Klieman 

Neto (2015) 

• E1, E2, E4 e E6: Desconhecem o 
que são ferramentas de 
colaboração 

• Colaboração no sistema utilizado 
pelos representantes de vendas da 
empresa X 

• ECR na empresa Z entre o CD e os 
pontos de venda 

Maior influência na 
CS 

Tyan e Wee (2003) 
e Sari (2008) e 

Kamalapur et al. 
(2013) 

• E2, E3 e E4: os clientes 
(distribuidores e redes de farmácia) 
pois possuem o poder de 
negociação 

• E1, E5 e E6: a indústria pois detêm 
o conhecimento da fabricação dos 
produtos 

Ganho mútuo para 
as empresas  

Simatupang e 
Sridharan (2002) e 

Holweg et al. (2005) 

• Processo de deslocamento de 
produto com validade curta para um 
distribuidor que consiga escoá-lo 

Transparência nas 
informações 

Danese (2011) 
• Através do compartilhamento dos 

mapas de estoque dos clientes para 
a empresa X  

Busca por vantagem 
competitiva na CS  

Mentzer et al. 
(2001) 

• Através dos contratos para 
incrementar a demanda de um 
produto, aumentando a 
rentabilidade para as empresas 
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5. CONCLUSÕES 

 Por meio das entrevistas e do apoio da literatura, é possível identificar que a 

cadeia de suprimentos da empresa X é leagile. No entanto, pode-se observar, 

também, que a empresa X não possui os processos adequados para responder a este 

tipo de mercado, que é, tanto dinâmico, quanto competitivo. Dessa forma, a empresa 

X não possui processos enxutos, com custos e desperdícios baixos e, apesar de tentar 

responder ao máximo às variações da demanda, não possui processos flexíveis o 

suficiente para atender os pedidos dos seus clientes. 

Em consequência disto, a empresa X pode perder espaço no mercado ao ter 

dificuldades para reduzir seus preços que são mais altos que os preços praticados 

pelos seus rivais, como por exemplo a empresa farmacêutica descrita brevemente 

pelo entrevistado 3 que já adotou a filosofia lean e consegue praticar preços mais 

baixos. E ao não conseguir atender às demandas dos clientes, a empresa X abre 

espaço para que novos competidores ofertem produtos similares àqueles em falta na 

empresa X. 

Ao identificar que a empresa X possui uma configuração de troca de 

informações e características de colaboração na cadeia, pode-se concluir que, apesar 

de não apresentar uma colaboração total entre os elos, está buscando melhorias em 

seu processo que permitam elevar o nível de colaboração dentro de sua CS. Estas 

melhorias incluem a adoção do processo de IBP, a utilização de tecnologias de EDI e 

o estreitamento da relação produtor-cliente.  

Quanto à integração na colaboração, a adoção do processo de S&OP e a 

evolução para o processo da IBP demonstra a consciência da empresa X de que os 

processos devem progredir para poder servir melhor o cliente final e, portanto, 

melhorar os resultados de toda a cadeia. A descrição do processo de IBP permite 

atestar a importância que é concedida para o cálculo de previsão de vendas e como 

as unidades de negócios estão focadas em reduzir as variações desta previsão.  

Contudo, foi possível concluir que não há qualquer interação dos clientes neste 

processo. A partir das entrevistas, foi possível comprovar que, mesmo utilizando 

informações enviadas pelos distribuidores e clientes, a empresa X ainda realiza 
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cálculos incorretos de previsão de venda. Entende-se que se os distribuidores 

estiverem presentes nestas reuniões e puderem repassar informações como 

demanda e crescimento do mercado, venda de concorrentes, os números poderão ser 

ajustados simultaneamente e, ao fim, todos terão acordado um número único. Por 

isso, esse estudo sugere que a empresa X reformule suas reuniões de IBP para que 

os clientes possam participar e, juntos, construírem uma previsão de vendas mais 

sólida.  

 Um dos elementos mais importantes para o sucesso da colaboração entres os 

elos da CS, é a colaboração dentro da empresa. Por meio das entrevistas, constata-

se que a empresa Z apresenta esta integração. Ao utilizar uma ferramenta, 

identificada como ECR, para planejar a reposição de estoque dos pontos de venda, a 

empresa Z demonstra ter elevado o nível dos seus processos, tornando-os mais 

consistentes e integrando melhor as áreas da empresa. Dessa forma, a empresa Z 

consegue gerenciar os estoques, prevenindo rupturas e antecipando pedidos. 

Em contrapartida, por meio das entrevistas e do organograma, é possível 

concluir que não há esta colaboração na empresa X, devido à falta de sincronia entre 

as áreas. A percepção é de que as áreas trabalham de acordo com os seus interesses 

particulares sem focar no objetivo principal da empresa. Por isso, constata-se que é 

preciso melhorar o fluxo interno e é necessário haver um alinhamento de objetivos 

entre as diretorias para que as áreas possam trabalhar mais integradas. 

 Um fator que prejudica a implementação e o sucesso da colaboração é a falta 

dos elementos alinhamento de incentivos e sincronização das decisões. Esta falta, 

além de dificultar a colaboração, contribui para o efeito chicote que ocorre na empresa 

X que, por sua vez, aumenta os custos na cadeia e a possibilidade de falta de estoque. 

Como a empresa Z já apresenta um sistema integrado entre seu CD e os pontos de 

venda do grupo, este estudo sugere que as empresas X e Z explorem mais este 

sistema para que, futuramente, ele possa ser integrado com a empresa X. 

 Uma sugestão para que a CS seja mais colaborativa, é trabalhar em cima do 

alinhamento de incentivos e, assim, compartilhar os benefícios, custos e riscos. Por 

exemplo, um risco identificado na CS, que não é compartilhado entre os membros, é 
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com relação ao curto prazo de validade dos produtos. Foi possível concluir, a partir 

das entrevistas, que o distribuidor, ao ter a garantia de ressarcimento de produtos fora 

da validade, não identifica que este é um problema da CS e que deve ser tratado por 

todos. Por isso, este trabalho sugere que a empresa X compartilhe com seus clientes, 

como as empresas Y e Z, seus custos de destruição para que, juntos, possam 

trabalhar para escoar produtos com validade curta.  

 Em resumo, pode-se verificar que a empresa X está passando por um processo 

de transformação, ao tentar implementar iniciativas de colaboração e aprimorar os 

processos já colaborativos. No entanto, por mais que a empresa X esteja buscando 

desenvolvimento através da inovação, ela ainda precisa melhorar o alinhamento 

interno. E, por isso, antes que a empresa estabeleça uma colaboração forte com 

algum de seus parceiros, recomenda-se que as áreas da empresa estejam totalmente 

integradas e focadas para atingir um único objetivo.   

 A literatura ratifica que o principal fator para o sucesso da colaboração é a 

confiança entre os parceiros. Apesar do bom relacionamento entre a empresa X e 

seus clientes, percebido pelas entrevistas, é necessário estreitar esta relação. O 

estudo sugere, com o apoio da literatura, envolver os colaboradores das empresas 

em uma atividade de curto prazo que possa gerar resultados positivos para os dois 

lados. Este tipo de interação permitirá criar confiança entre os colaboradores, 

refletindo em uma confiança maior na CS.  

 Uma vez que as áreas da empresa estejam trabalhando juntas na mesma 

estratégia, propõe-se a implementação da ferramenta CPFR, a mais indicada de 

acordo com todas as análises realizadas no trabalho. Devido à complexidade da 

ferramenta, recomenda-se a implementação da configuração do CPFR Inicial, descrita 

por Whipple e Russel (2007). Nesta configuração não estarão as oitos etapas 

descritas pelo VICS (2004). No entanto, o processo mais crítico para a empresa X, a 

previsão de vendas, passará a ser realizado em conjunto com seus principais clientes, 

reduzindo, assim, a probabilidade de grande variação nas vendas.  

Como visto na revisão de literatura e que pode ser aplicado na empresa X, há 

diversas formas e níveis de realizar a colaboração, desde o nível mais simples, 
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através da troca de informação, até o mais complexo, que é a cadeia sincronizada. 

Entretanto, para obter sucesso na implementação da colaboração, é preciso: 

compartilhar informações, desenvolver a confiança entre os parceiros, considerar a 

implantação de algumas ferramentas de tecnologia da informação, escolher 

corretamente o parceiro a ser realizada a colaboração e sincronia entre as áreas da 

empresa. 

É possível encontrar na literatura o uso das ferramentas de VMI, ECR e CPFR 

para a indústria farmacêutica, assim como, a adoção do processo de S&OP. Foi 

possível identificar um sistema similar ao VMI e o processo de S&OP na empresa X e 

uma ferramenta de ECR na empresa Z. Contudo, devido às características do 

mercado farmacêutico como variabilidade alta de demanda e competitividade alta no 

mercado, a literatura indica o uso da ferramenta do CPFR. Ainda assim, é necessário 

que a ferramenta de colaboração seja implantada pelos dois elos da cadeia, não faz 

sentido o que ocorre hoje no elo estudado, uma empresa ter um VMI ou ECR, sem 

que sua parceira mais próxima da CS não o implante e usem de maneira integrada. 

Os elos identificados pela literatura são semelhantes aos elos identificados na 

CS da empresa X. No entanto, de acordo com o cliente da empresa X, é possível ter 

duas estruturas de CS. Caso o cliente seja um distribuidor, elos identificados são: 

produtor de insumos, produtor, distribuidores, varejistas e hospitais.  Por outro lado, 

caso o cliente seja uma rede de farmácias, os elos são: produtor de insumos, produtor 

e rede de farmácias. 

Por se tratar de um mercado regido principalmente pelo preço, é imprescindível 

que os elos da cadeia de suprimentos mantenham um relacionamento próximo. A 

configuração leagile da CS permite constatar que a relação fornecedor-produtor deve 

ser estabelecida para proporcionar redução dos custos dos insumos e do inventário e 

a relação produtor-cliente deve ser tal que permita flexibilização da produção para 

atender às variações de demanda do mercado.  

 Este trabalho contribui para a academia pois reúne diversas definições sobre a 

colaboração em uma cadeia de suprimentos e das ferramentas ECR, VMI e CPFR. 

Além de aprofundar as discussões sobre colaboração na cadeia de suprimentos da 
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indústria farmacêutica, um tema pouco discutido na literatura. Para a empresa X, este 

trabalho proporciona melhor entendimento da sua cadeia de suprimentos e seus 

processos, tanto na visão de seus colaboradores quanto dos seus clientes, 

destacando e sugerindo melhorias para um melhor resultado da CS. 

 Para pesquisas futuras, sugere-se envolver fornecedores da indústria para 

pode entender também a relação do elo fornecedor-produtor e, assim, cobrir todos os 

principais elos da CS. Outra sugestão é utilizar como estudo de caso uma indústria 

farmacêutica que tenha aplicado uma ferramenta de colaboração para poder 

confrontar a literatura com a realidade. 
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APÊNDICE 

 

Universidade Federal Fluminense 

Departamento de Engenharia de Produção 

Professora Orientadora: Priscilla Cristina Cabral Ribeiro 

 

Questionário para a empresa farmacêutica 

 

Prezado entrevistado, esse questionário tem o objetivo de obter sua visão, 

sobre a terceirização logística em uma empresa do Setor Farmacêutico. 

Agradecemos, desde já, o seu tempo em responder ao questionário do projeto 

final da aluna Rafaela Rey Costa Tostes como requisito para sua formatura. 

 

Dados do entrevistado 

1. Nome do entrevistado:  

2. Formação:  

3. Cargo:  

4. Tempo na empresa atual:  

5. Tempo no cargo:  

6. Teve alguma experiência anterior com a indústria farmacêutica?  

 

A. Perguntas Gerais 

7. O que você entende por cadeia de suprimentos?   

8. Para você, quais seriam as etapas (elos) da cadeia de suprimentos da sua 

empresa?  

9. Com relação a cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica e seus 

produtos, como você classifica os atributos abaixo? 

Tipo de Produto (  ) Produto de Origem Primária (  ) Produtos de Moda 

Demanda de Mercado (  ) Previsível (  ) Volátil 

Variedade de Produto (  ) Baixa (  ) Alta 

Ciclo de Vida do Produto (  ) Longo (  ) Curto 

Atrativo para o Consumidor (  ) Preço (  ) Disponibilidade 

Margem de Lucro (  ) Baixa (  ) Alta 
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Custos Dominantes (  ) Custos Físicos (  ) Custos de Comercialização 

 

10. Quais dos problemas abaixo você identifica como verdadeiro da cadeia de 

suprimentos da indústria farmacêutica (marque com um ‘X’ a(s) resposta(s) 

escolhida(s))? 

(  ) Baixa tecnologia do processo de manufatura (longo e inflexível) 

(  ) Necessidade de garantir a qualidade dos produtos finais  

(  ) Forte regulamentação dos órgãos governamentais  

(  ) Uso intenso de recursos para as operações 

(  ) Curto prazo de validade do produto final 

(  ) Alto índice de desperdício gerado 

11. Dentre as três opções abaixo, como você descreve a estratégia da sua 

empresa (marque com um ‘X’ a resposta escolhida)? 

(  ) A empresa busca a redução de custos, desperdícios e tempos com o objetivo de 

obter o menor preço do mercado – negócios de genéricos está focado nisso 

( ) A empresa busca flexibilizar a produção com o objetivo de atender as variações de 

demanda do mercado – mais a segunda  

(  ) As duas opções se encaixam em minha empresa 

(  ) Nenhuma das opções anteriores. 

12. Você já ouviu falar em ECR, VMI ou CPFR? Se sim, sua empresa utiliza 

algumas destas ferramentas  

13. Você conhece o processo de S&OP? Sua empresa utiliza? Se sim, descreva 

o processo.  

14. Como você vê o relacionamento da empresa com seus principais clientes? 

Você entende que a relação com o cliente poderia ser classificada como 

colaborativa?  

15. Alguma decisão estratégica é tomada em parceria com seus clientes? 

16. Dentre as quatro opções abaixo, como você caracteriza o relacionamento 

da sua empresa com seus clientes (marque com um ‘X’ a resposta 

escolhida): 

(  ) Você somente sabe a sua demanda quando o cliente coloca o pedido. 

(  ) Há um alinhamento entre a previsão de venda e a capacidade de atendimento  
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(  ) Você tem acesso ao estoque do seu cliente e o abastece de acordo com o estoque 

atual do mesmo.  

(  ) Você tem acesso ao estoque do seu cliente, o abastece de acordo com o estoque 

atual do mesmo e utiliza estas informações para realizar o planejamento de produção. 

17. A área de vendas da sua empresa tem um bom relacionamento com a área 

de compras do seu cliente?  

18. Você acredita que o nível de alinhamento e interação com o seu cliente hoje 

permite um ambiente de plena confiança?  

19. Como é definida a previsão de vendas de um produto? Quais os inputs para 

gerar este número?   

20. A sua empresa compartilha a previsão de vendas com seus clientes? Há 

alguma interação nesse processo?  

21. Você acredita que este processo está preparado para identificar, analisar e 

absorver variações na demanda do mercado?  

22. Há grande variação da previsão de vendas em relação às vendas reais?   

23. A sua empresa possui perda de produtos por estarem fora da validade? 

24. Como vocês lidam com a realização de promoções e/ou lançamento de 

novos produtos?  

25. Você sabe se a demanda do cliente na ponta está alinhada com a demanda 

do seu cliente?  

26. A sua empresa possui acesso a informações de vendas, nível de inventário, 

taxa de consumo dos produtos, capacidade de armazenamento do seu 

cliente? Se sim, como é o acesso a elas?  

27. Quando o produto é comprado na ponta, há algum reflexo na cadeia para 

trás? Esta informação chega até você de alguma forma? Se sim, com qual 

velocidade? 

28.  As áreas da sua empresa trabalham de forma independente ou elas 

trabalham em sincronia? 

29. No processo atual, qual das partes (fornecedor, produtor, cliente) possui a 

maior influência para a tomada de decisão estratégica na cadeia de 

suprimentos?  
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30. Em um cenário em que se exclui as incertezas na relação do fornecedor 

com o cliente, você entende que se houvesse uma sequência de pedidos 

acordados entre os parceiros por um determinado período de tempo, os 

problemas de suprimento da CS seriam reduzidos?  
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Universidade Federal Fluminense 

Departamento de Engenharia de Produção 

Professora Orientadora: Priscilla Cristina Cabral Ribeiro 

 

Questionário para Distribuidora e Redes de Farmácia 

 

Prezado entrevistado, esse questionário tem o objetivo de obter sua visão, 

sobre a terceirização logística em uma empresa do Setor Farmacêutico. 

Agradecemos, desde já, o seu tempo em responder ao questionário do projeto 

final da aluna Rafaela Rey Costa Tostes como requisito para sua formatura. 

 

Dados do entrevistado 

1. Nome do entrevistado:  

2. Formação:  

3. Cargo:  

4. Tempo na empresa atual:  

5. Tempo no cargo:  

6. Teve alguma experiência anterior com a indústria farmacêutica?  

 

A. Perguntas Gerais 

7. O que você entende por cadeia de suprimentos?   

8. Para você, quais seriam as etapas (elos) da cadeia de suprimentos da da 

empresa X?  

9. Com relação a cadeia de suprimentos da empresa X e seus produtos, como 

você classifica os atributos abaixo? 

Tipo de Produto (   ) Produto de Origem Primária (   ) Produtos de Moda 

Demanda de Mercado (   )  Previsível (   ) Volátil 

Variedade de Produto (   ) Baixa (   ) Alta 

Ciclo de Vida do Produto (   ) Longo (   ) Curto 

Atrativo para o Consumidor (   ) Preço (   ) Disponibilidade 

Margem de Lucro (   ) Baixa (   ) Alta 

Custos Dominantes (  ) Custos Físicos (   ) Custos de Comercialização 
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10. Você já ouviu falar em ECR, VMI ou CPFR? Se sim, sua empresa utiliza 

algumas destas ferramentas?  

11. Você conhece o processo de S&OP? Sua empresa utiliza? Se sim, descreva 

o processo.  

12. Como você vê o relacionamento da sua empresa com a empresa X? Você 

entende que a relação com a empresa X poderia ser classificada como 

colaborativa?  

13. Alguma decisão estratégica é tomada em parceria com a empresa X? 

14. Dentre as quatro opções abaixo, como você caracteriza o relacionamento 

da sua empresa com a empresa X (marque com um ‘X’ a resposta 

escolhida): 

(    ) A empresa X somente sabe a sua demanda quando a sua empresa coloca o 

pedido. 

(   ) Há um alinhamento entre a sua previsão de compra e a capacidade de 

atendimento da empresa X 

(      ) A empresa X tem acesso ao seu estoque e o abastece de acordo com políticas 

de estoque pré-acordadas 

15. A área de compras da sua empresa tem um bom relacionamento com a 

área de vendas do seu fornecedor (empresa X)?  

16. Você acredita que o nível de alinhamento e interação com o seu fornecedor 

(empresa X) hoje permite um ambiente de plena confiança?  

17. Como é definida a previsão de compras dos produtos da empresa X? Quais 

os inputs para gerar este número?   

18. O seu fornecedor (empresa X) compartilha a previsão de vendas com a sua 

empresa? Há alguma interação nesse processo?  

19. A sua empresa possui perda de produtos por estarem fora da validade?  

20. A sua empresa realiza alguma parceria ou colaboração com a empresa X 

com relação a realização de promoções e/ou lançamento de novos 

produtos?  

21. A sua empresa avalia se a demanda do cliente na ponta está alinhada com 

a demanda dos seus clientes?  
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22. A sua empresa compartilha com a empresa X informações como: vendas, 

nível de inventário, taxa de consumo dos produtos, capacidade de 

armazenamento? Se sim, como é ocorre esse fluxo de informação? 

23. Quando o produto é comprado na ponta, há algum reflexo na cadeia para 

trás? Esta informação chega até você de alguma forma? Se sim, com qual 

velocidade?  

24. Como a sua empresa sabe que é preciso repor certo item em certa loja 

varejista? Como é esse processo de compra por parte dos seus clientes?  

25. E qual a área realiza as decisões logísticas para esta reposição de estoque 

dos seus clientes? 

26. No processo atual, qual das partes (fornecedor, produtor, cliente) possui a 

maior influência para a tomada de decisão estratégica na cadeia de 

suprimentos? 

27. Em um cenário em que se exclui as incertezas na relação do fornecedor 

com o cliente, você entende que se houvesse uma sequência de pedidos 

acordados entre a sua empresa e a empresa X por um determinado período 

de tempo, os problemas de suprimento da CS seriam reduzidos? 

 


