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RESUMO 

 

Este trabalho aplicado é baseado no desenvolvimento do caso de ensino da Refrescos 

Bebidas: uma abordagem direcionada para a aplicação de conceitos teóricos da gestão da cadeia 

de abastecimento no ambiente da sala de aula, através da exploração do dilema de terceirização 

da frota. Uma decisão vivenciada pelo Gerente de Logística, Luciano, que estava com o seu 

cargo ameaçado e precisava transformar a gestão de abastecimento para atingir a meta de 10% 

de redução do custo de fretes. Uma mudança que passava pela primeira opção de iniciar um 

programa de melhorias operacionais com fornecedor atual, a Refrescos Logística, empresa do 

grupo que já pressionava por um aumento de 8% das tarifas de transporte. Já a segunda opção 

passava pela seleção de fornecedores potenciais com preços competitivos e indicadores que 

comprovassem a sustentabilidade da operação. A escolha por uma dessas duas opções foi 

vivenciada pelo autor do trabalho aplicado no ano de 2016, período em que o dilema foi o 

principal desafio do projeto da consultoria, em que o Luciano optou pela contratação. Sendo 

assim, o autor como gerente do projeto, em 2016, participou, coletou e observou os dados e 

fatos que fizeram parte deste trabalho aplicado. Uma situação que no ponto de vista metológico 

foi possível relacionar a pesquisa voltada para a observação participativa, uma interação entre 

o sujeito e os participantes diretos da pesquisa. Esta experiência foi o principal direcionador 

para realizar o levantamento bibliográfico e estabelecer o relacionamento entre os argumentos 

discutidos no projeto em 2016, com os conceitos teóricos da gestão da cadeia de abastecimento. 

A experiência vivenciada pelo autor, o desenvolvimento do material estruturado do caso e as 

notas de ensino para instrução do professor foram as principais contribuições para aumentar o 

número de casos de ensino voltados para a gestão da cadeia de abastecimento no Brasil e 

aproximar, cada vez mais, a área acadêmica dos dilemas práticos vivenciados pelas 

organizações empresariais.  

 

Palavras chave: Caso de ensino, terceirização da frota, indicadores , gestão da cadeia de 

abastecimento, fretes, observação participativa e notas de ensino 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This applied work is based on the development of a teaching case of a company called 

Refrescos Bebidas: a focused approach to the application of theoretical concepts of Supply 

Chain Management in the classroom environment, through the exploration of the dilemma of 

outsourcing the fleet. A decision experienced by the Logistics Manager, Luciano, who was 

under threat and needed to transform the value chain to achieve the goal of 10% reduction in 

freight cost. A change that was the first option to start an operational improvement program 

with the current supplier, Refrescos Logística, company of the group that was already pushing 

for an 8% increase in transportation tariffs. The second option was to select potential suppliers 

with competitive prices and KPIs (Key Performance Indicators) that would prove the 

sustainability of the operation. The choice of one of these two options was experienced by the 

author of the work applied in the year 2016, when the dilemma was the main challenge of the 

consulting project, in which Luciano opted for the hiring. Thus, the author as project manager, 

in 2016, participated, collected and observed the data and facts that were part of this work 

applied. A situation that in a methodological point of view it was possible to relate the research 

focused on participant observation, an interaction between the subject and the direct participants 

of the research. This experience was the main driver to carry out the bibliographic survey and 

establish the relationship between the arguments discussed in the project in 2016, with the 

theoretical concepts of supply chain management. The author's experience, the development of 

the structured material of the case and the teaching notes were the main contributions to increase 

the number of teaching cases focused on the Supply Chain Management in Brazil and 

approximate the academic area of the practical dilemmas experienced by business 

organizations. 

 

Key Words: Teaching case, fleet outsourcing, KPIS – Key Performance Indicators, Supply 

Chain Management, participant observation and teaching notes.  
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1 INTRODUÇÃO AO TRABALHO APLICADO 

 

Este trabalho foi dividido em três partes: a primeira parte descreve a introdução do 

trabalho para esclarecer a justificativa pela escolha do caso de ensino, o objetivo pretendido 

desta abordagem, a metodologia por intermédio da pesquisa voltada para observação 

participante e o levantamento bibliográfico. A segunda parte descreve o caso em si com os 

principais tópicos para sua estruturação, a introdução ao contexto vivenciado pelo autor, até a 

exploração do dilema, no qual os estudantes deverão trabalhar os argumentos qualitativos e 

quantitativos para responder o caso. A terceira parte representa as notas de ensino elaboradas 

como guia de preparação para o instrutor conseguir aplicar o caso em sala de aula. 

A possibilidade de aplicação para os alunos de graduação e pós-graduação é o principal 

objetivo do trabalho, uma vez que o caso de ensino tem sido há mais de cem anos explorado 

pelas universidades norte-americanas, no Brasil, ainda está em um estágio inicial para a 

elaboração de uma base referencial vasta na Língua Portuguesa (AZEVEDO, 2007). 

Este incremento na base referencial de dilemas vivenciados por organizações atuantes 

no Brasil é fundamental para cada vez mais aproximar a área acadêmica dos dilemas reais 

empresariais e garantir uma efetiva sinergia entre a teoria e as decisões, que devem ser tomadas 

pelos gestores. 

A possibilidade de descrever uma experiência real vivenciada pelo autor, contribuindo 

para a discussão dentro do tema de competitividade e Supply Chain Management foi a principal 

causa para a escolha do caso de ensino frente alternativas, no trabalho aplicado, como por 

exemplo, um trabalho de intervenção ou uma dissertação acadêmica tradicional. 

O objetivo do caso de ensino é apresentar um dilema para os alunos refletirem e 

analisarem possíveis alternativas para o problema apresentado (ROSIER, 2002). 

Outros autores definem o caso de ensino, de uma forma mais completa, como uma 

abordagem para promover o conhecimento e as habilidades gerenciais, demonstrar a realidade 

prática do ambiente empresarial aos estudantes e ilustrar as aulas de uma forma expositiva 

(AZEVEDO, 2007). 

Esta definição é importante para garantir uma distinção do caso de ensino em relação 

ao estudo de caso como abordagem metodológica. O estudo de caso é baseado em uma pesquisa 

qualitativa, em que o pesquisador está focado em realizar o diagnóstico do caso, enquanto o 

caso de ensino está diretamente ligado ao ensino de conceitos e aprimoramento de habilidades 

analíticas para os estudantes (IKEDA, VELUDO, CAMPOMAR, 2005). 
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O caso de ensino neste trabalho aplicado foi desenvolvido com o foco na decisão como 

questão norteadora das discussões. Uma abordagem na qual os leitores avaliam os eventos 

passados e desenvolvem critérios para a tomada de ações futuras, que serão decididas pelos 

protagonistas (IKEDA, VELUDO, CAMPOMAR, 2005). 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho aplicado foi a pesquisa descritiva, na qual o 

pesquisador propõe apresentar através de um relato vivenciado em sua carreira profissional, no 

segmento da consultoria empresarial por intermédio da prestação de serviços voltados pela 

busca de melhorias na cadeia de abastecimento. 

Esta experiência teve início quando o autor iniciou o projeto em abril de 2016 e foi 

responsável direto por gerenciar os trabalhos da equipe de consultores e principal elo de 

interação com o cliente durante três meses de execução do projeto. 

Neste período de três meses de execução do projeto foram realizadas, aproximadamente, 

vinte reuniões de trabalho, sendo que a metade ocorreu apenas internamente entre o time de 

consultores e as outras dez levaram em consideração a participação das representantes da 

própria contratante e principal organização envolvida com o contexto do caso de ensino. 

A equipe direta de consultores foi formada por três integrantes, entre estes o gerente do 

projeto (o autor do trabalho aplicado) um consultor no nível supervisão e mais um analista. 

A equipe do cliente era composta por um gerente responsável por acompanhar o projeto, 

o patrocinador que no caso de ensino é o Luciano e mais cinco integrantes voltados para a 

coordenação de logística e contratação de fretes. 

É oportuno salientar também que os nomes dos personagens foram alterados, assim 

como a identificação das empresas envolvidas no caso de ensino com o intuito de preservar o 

acordo de confidencialidade entre o autor do trabalho aplicado e a empresa contratante. 

É possível relacionar esta experiência vivenciada pelo autor com a pesquisa voltada pela 

observação participante de Serva e Júnior (1995, p. 69): 

 

“...A observação participante refere-se, portanto, a uma situação de pesquisa onde 

observador e observados encontram-se numa relação face a face, e onde o processo 

de coleta de dados se dá no próprio ambiente natural de vida dos observados, que 

passam a ser vistos não mais como objetos de pesquisa, mas como sujeitos que 

interagem em dados projeto de estudos...” 

 

Esta forma de interação provoca uma inversão de papéis entre o pesquisador e os 

participantes do estudo. Não existe um direcionamento inicial do pesquisador e sim uma escuta 

ativa do depoimento do atores para avaliar os principais desafios organizacionais e formular 

hipóteses para a resolução dos dilemas organizacionais (SERVA e JÚNIOR 1995).  

No caso de ensino da Refrescos Bebidas, a questão de pesquisa se originou a partir da 

observação participante e foi como uma decisão de terceirização de fretes poderia ser 

fundamentada dentro de um contexto real? 
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Desta forma, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que contribuiu para sustentar a 

argumentação das principais análises do projeto por parte da consultoria. 

A figura a seguir resume qual foi o referencial teórico e a seu respectivo objetivo dentro 

do contexto do caso de ensino. 

 

 

Figura 1: Figura resumo do referencial teórico 

N

º 

Referential 

teórico 
Autores Objetivo 

1 Análise make 

or buy 
 (CIESLA , 2015) 

Fundamentar os principais passos do projeto da 

consultoria para suportar a análise de decisão de 

frota própria x terceira. 

2 

Strategic 

Sourcing e o 

Tabuleiro de 

compras 

(KRALJIC´S, 1983) 

(CANIELS, GELDERMAN, 2005) 

(RAUDABAUGH, KROMOSER, 

STROHMER, et.al 2012). 

Matriz de compras para embasar qual foi a 

estratégia adotada no caso de acordo com o grau 

de influência do fornecedor e do comprador do 

serviço de fretes. 

3 Gestão de 

Riscos 

 (TANG , MUSA 2011) 

 (ALBANI, 2016) 

Relacionar o conceito de riscos com a cadeia de 

abastecimento. O descasamento da oferta e 

demanda eleva a complexidade para uma 

análise multicritério ao invés de buscar 

exclusivamente o menor custo. 

4 

Análise de 

desempenho 

em Suply 

Chain 

(ARAVECHIA , 1999) 

(BEAMON, 1998) 

(BEAMON, 1999) 

(PINTO, 1998) 

(VASCONCELLOS, 2018) 

Aplicar indicadores para a geração de gráficos 

visuais para demonstrar de uma forma didática 

como a performance de cada transportadora 

dentro dos critérios e pesos estabelecidos. 

5 Gestão de 

transportes 

(SANTOS, 2008) 

(PASSAGLIA e NOVAES, 1997) 

Relacionar como os principais problemas do caso 

interferem diretamente na formação de preços 

nas cotações de fretes. 

6 Análise 

multicritério 

(AMIRI, 2009) 

(BORADE e KANNAN  BANSOD , 

2013) 

(SAATY, 1994) 

Apresentar o método para ajudar na solução de 

decisões que envolvem mais de uma variável 

para a definição do resultado final. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

É importante ressaltar que o relacionamento de cada tema com o caso está descrito no 

capítulo das notas de ensino deste trabalho aplicado. 

A estrutura dos tópicos apresentados no caso e nas notas de ensino seguiu o guia do 

método do caso da Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração (CURADO, 2011). 

A seguir se inicia a leitura do caso de ensino como uma narrativa do dilema da 

terceirização da frota, vivenciado pela Refrescos Bebidas. 
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3.1 Método utilizado para coleta de informações 

 

O caso da Refrescos Bebidas foi elaborado com base em um contexto real, vivenciado 

pelo autor responsável pela elaboração deste trabalho aplicado. 

Todas as informações coletadas e as falas dos participantes do caso foram baseadas no 

relato do autor. Este representado pela figura do Marcos Fernandes, o consultor responsável 

pelo projeto na Refrescos Bebidas. 

É importante ressaltar que todos os nomes de participantes do caso e empresas foram 

intencionalmente alterados para preservar a empresa original contratante do projeto realizado 

nos períodos de abril a junho de 2016. 

O autor possui um contrato de confidencialidade, por meio do qual o mesmo não pode 

divulgar qual é o nome da empresa embarcadora e das transportadoras candidatas. 

A figura a seguir foi elaborada para facilitar o entendimento do professor sobre a forma 

de coleta das informações do caso. A primeira coluna faz referência às figuras correspondentes 

do estudo, a segunda a origem do dado, a terceira o momento em que foi utilizado e a última 

descreve o objetivo pelo qual o dado foi coletado. 
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Figura 2: Detalhamento da coleta de informações 

Figura Origem Data Objetivo 

Figura 1: 

Empresas do 

grupo refrescos 

Refrescos Bebidas 
Abril 

2016 

Informação divulgada em uma 

reunião prévia ao início do projeto 

para a consultoria entender o contexto 

e objetivo de cada unidade de negócio 

do grupo da Refrescos. 

Figura 2: Rotas 

prioritárias 

modelo transporte 

inbound 

Refrescos Bebidas 
Maio 

2016 

Informação divulgada para a 

consultoria entender as características 

das principais rotas da operação. 

Figura 3: Figura 

do custo atual do 

frete 

Refrescos Bebidas 
Maio 

2016 

Informação divulgada para a 

consultoria formar os principais 

custos referentes à operação atual. 

Uma base de dados comparativa com 

a cotação das tranpsortadoras 

candidatas. 

Figura4: Figura 

de critérios 

considerados na 

avaliação 

Consultoria 

(Projetos anteriores) 

Junho 

2016 

Informação utilizada pela consultoria 

para avaliar as condições de preço e 

técnica das propostas das 

transportadoras candidatas. 

Figura 5: 

Resultado final 

dos critérios 

Transportadoras 

candidatas 

Junho 

2016 

Informação coletada pela consultoria 

através das propostas enviadas pelas 

transportadoras candidatas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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3 CASO DE ENSINO: INTRODUÇÃO  

 

Luciano estava apreensivo, não havia ainda absorvido a ameaça do Diretor Financeiro 

Pascoal, que exigia uma explicação em relação ao decréscimo das margens operacionais de 

12% para 8% em um período de dois anos. Sua carreira de mais de 30 anos na empresa 

Refrescos Bebidas estava ameaçada, inclusive, a chance de ser promovido do cargo de Gerente 

de Logística para Diretor de Operações. 

A baixa produtividade dos veículos, a ausência de iniciativas de compartilhamento da 

carga e a falta de um controle apurado dos custos diretos e indiretos da frota eram fatores que 

provocaram as piores condições dos custos dos fretes e níveis de serviço desde que a empresa 

começou a operar com a Refrescos Logística (RL), uma organização do grupo responsável pelo 

transporte dos produtos acabados das fábricas para os centros de distribuição, localizados no 

Sudeste e Centro Oeste do país. 

Luciano, antes de planejar os próximos passos, fez uma reflexão de como surgiu a 

atuação da Refrescos Logística e como o relacionamento das duas empresas do grupo passou a 

ter um caráter transacional, diretamente relacionado à prestação e ao pagamento pelo serviço 

de transporte e distante da proposta inicial de parceria estratégica. 
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4 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

 

O grupo Refrescos apresenta uma trajetória que teve início na Espanha e começou a sua 

expansão nos principais países da América Latina, dentre estes o Brasil, no início do ano de 

1988. 

A estrutura organizacional do grupo foi fundamentada por quatro setores específicos, 

que eram atendidos de acordo com o conhecimento de cada organização, conforme figura 2. 

 

Figura 3: Empresas do grupo refrescos 

 

 Empresas que serão abordadas no caso. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Refrescos Bebidas: empresa responsável por realizar o envase de bebidas como 

refrigerante, sucos e água através de embalagens de alumínio ou água (Atua no Brasil). 

 Refrescos Logística: operador responsável pelo planejamento de pedidos, gestão do 

estoque e distribuição dos produtos (Atua no Brasil). 

 Refrescos Abastecimento: empresa responsável pela gestão da redes de abastecimento 

de postos de gasolina (Atua fora do Brasil). 

 Refrescos Conveniência: empresa responsável pela comercialização de bebidas e 

alimentos para consumo imediato (Atua fora do Brasil). 

 

Luciano começou a lembrar que a RB (Refrescos Bebidas) passou a operar no Brasil em 

1988 e a RL (Refrescos Logística) começou as operações apenas no ano de 2008 no país. 

Desde o início das suas operações no Brasil há 30 anos, o foco da RB era a utilização 

de transportadoras de médio porte, uma quantidade aproximada de dez fornecedores, que 

executavam o serviço do frete de acordo com cada região do país. 

A RL começou as suas operações no Brasil, de uma forma gradativa, com o investimento 

em clientes voltados para o mercado da saúde, através do transporte de cargas de alto valor 

agregado com controles específicos de temperatura. A conquista de novos clientes em mercados 

Grupo 
Refrescos

Refrescos 
Bebidas

Refrescos 
Logística

Refrescos 
Abastecimento

Refrescos 
Conveniência
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de bens de consumo e novos investimentos favoreceu um movimento que era esperado por 

todos os executivos do grupo Refrescos, inclusive Pascoal, Diretor Financeiro da RB no Brasil. 

Decisões que influenciavam diretamente o grupo Refrescos eram discutidas em reuniões 

trimestrais do comitê executivo global formado por onze profissionais, que representavam as 

quatro empresas do grupo, Refrescos Bebidas, Refrescos Logística, Refrescos Abastecimento 

e Refrescos Conveniência. 

As reuniões eram trimestrais e feitas através de videoconferência em um ambiente em 

que a participação dos onze executivos era obrigatória e qualquer outro profissional do grupo 

poderia participar também de acordo com a pauta da reunião. Os principais temas discutidos 

eram os resultados financeiros, planos de expansões, movimentos dos concorrentes e os 

principais números das ações sociais. 

Neste comitê, há cinco anos, a maioria dos executivos globais da Refrescos votou a 

favor da RL começar a operar para RB. Os oito executivos que votaram a favor da decisão 

fundamentaram três argumentos principais: o primeiro era baseado na possibilidade de 

aumentar, consideravelmente, o faturamento da RL e acelerar o seu crescimento e notoriedade 

pelo país, o segundo era na economia potencial para a RB através da concentração da RL como 

principal fornecedor de transporte e o último ponto: consolidar uma parceria para aproveitar as 

sinergias das duas empresas, que fazem parte do mesmo grupo, ou seja, uma medida que poderia 

facilitar a tomada de decisões conjuntas no dia a dia das operações. 

Aquela decisão foi o início de um movimento gradual que após dois anos do anúncio da 

parceria resultou na predominância da RL na participação do custo anual de frete em 90% e as 

outras três transportadoras de médio porte remanescentes ficaram com apenas 10% do valor 

total. 

Atualmente, a receita proveniente da RB para a RL representa 35% de todo o seu 

faturamento. O restante desta distribuição é destinada aos clientes do ramo da saúde com o 

transporte de medicamentos de alto valor. 

Esta medida indicou, inicialmente, um potencial de redução do custo, uma vez que 

houve uma distribuição mais concentrada e diminuição dos fornecedores, porém Luciano tinha 

o objetivo de demonstrar que, na prática, o resultado não havia sido exatamente conforme 

previsto. 
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Luciano chegou ao escritório e logo de manhã já recebeu uma ligação do Diretor de 

Operações, Rodriguez da RL: 

 

- “Bom dia Luciano tudo bem? Você já pediu a aprovação do Pascoal para o aumento 

das nossas tarifas em 8%? Caso negativo, afirmo desde já que a RL não irá garantir o 

abastecimento total das fábricas no próximo mês.” 

- “Bom dia Rodriguez. Tenho uma reunião com o Pascoal agora para discutir os 

resultados do último trimestre. Será que não podemos pensar em outras alternativas? 

Lembra o que eu comentei da possibilidade de compartilhamento da carga para os 

fretes interestaduais?” 

- “Luciano, nós não temos mais tempo. Se você não conseguir a aprovação das tarifas 

teremos uma ruptura no abastecimento e eu vou deixar bem claro nas reuniões globais 

da Refrescos que a culpa é exclusivamente sua!” 

 

Terminado o diálogo com o diretor de operações da RL, Luciano já sabia que a conversa 

poderia não ter bons desdobramentos. Atônito, ainda seguia para outra reunião presencial com 

Pascoal, Diretor Financeiro no Brasil para discutir o último resultado trimestral. Logo no início 

da reunião, a principal mensagem já foi colocada pelo diretor: 

 

- “Luciano, os resultados são catastróficos! Não lembro a última vez que tivemos uma 

margem operacional tão baixa de 8%.” 

- “Pascoal, eu já mencionei as oportunidades que temos no abastecimento, mas eu não 

consigo ter um apoio da RL”. 

- “Luciano, ou você proporciona uma redução relativa de 10% do valor do frete no 

próximo relatório trimestral, ou a próxima reunião da Refrescos Global será a 

discussão de uma nova estrutura organizacional para a área de logística interna de 

abastecimento para o Brasil”. 

 

Luciano saiu daquela reunião com o objetivo de pensar em uma saída, que estabilizasse 

as operações para garantir a manutenção do seu cargo como Gerente de Logística de Refrescos 

Bebidas. Ele estava pressionado pelos dois lados. A RL queria um aumento de 8% para o frete 

e seu chefe imediato Pascoal, que almejava uma redução de 10% do valor. Sua situação não era 

das mais favoráveis e um período turbulento estava por vir. 

Luciano se lembrou da ocasião em que a RL passou a operar com a RB. Na sua 

percepção, a decisão por iniciar uma parceria com a RL podia não ter sido assertiva pela baixa 

performance operacional gerada por fatores como o índice de ociosidade da frota e o baixo 

aproveitamento da ocupação dos veículos nos trajetos interestaduais. Luciano ponderava que 

poderia ser preciso resgatar os bons parceiros do passado, que efetivamente conheciam mais o 

mercado e eram mais enxutos que a RL. 

Para lidar com a delicada situação, Luciano decidiu então pela contratação de uma 

consultoria independente, em que o gerente responsável pelo projeto, Marcos Fernandes, teria 



21 

o objetivo de analisar o processo de integração das operações entre a RL e RB e conduzir um 

provável processo de seleção de potenciais fornecedores através de um modelo, que valorizasse 

a eficiência operacional visando uma redução do custo de distribuição sem que houvesse a 

contribuição de qualquer risco que comprometesse o desempenho operacional. 

A primeira reunião entre os consultores e Luciano foi direcionada para delimitar o 

escopo da consultoria, da coleta e da discussão dos principais números da operação. 

 

5.1 Principais Números da Operação 

 

O escopo inicial do trabalho da consultoria foi direcionado à operação inbound, ou seja, 

o frete transferência entre as fábricas e os centros de distribuição. Essa delimitação foi escolhida 

por Luciano pela sua experiência no setor, no qual começou o seu trabalho como analista da 

companhia e pelo fato de ter uma expectativa inicial que esse trecho pudesse representar uma 

porcentagem considerável de 30% em relação aos custos operacionais. 

Além disso, neste percurso entre a fábrica – centro de distribuição, uma eventual 

mudança de fornecedor não era uma medida que impactasse diretamente o consumidor final no 

ponto de venda. 

Sendo assim, o modelo teve como premissa parte do trecho inbound em atuação em 

quatro Estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Estes 

Estados foram compostos por cinco plantas para atendimento de 25 centros de distribuição. 

Foram ao todo mais de 160 rotas na distribuição, porém no trabalho de priorização da 

consultoria, utilizando-se o princípio de Pareto, foram estabelecidas as 30 principais rotas que 

representavam mais de 78% do custo anual total do frete que era de, aproximadamente, R$ 133 

milhões. 

Sendo assim, a consultoria elaborou uma figura para facilitar o entendimento e 

características da distribuição. As rotas principais foram desenhadas através de setas, em que a 

origem correspondia a planta, que representava o ponto de partida do transporte e a ponta era o 

destino, ou seja, o ponto de chegada que poderia ser um centro de distribuição ou uma 

transferência entre plantas. 

O comprimento da seta é variável, de acordo com a distância de cada rota, e segue a 

referência em quilômetros indicada pelas faixas à direita da figura. As setas em cinza 

representam os transportes realizados dentro do Estado e as setas em laranja representavam os 

trechos entre Estados diferentes. 
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Cada destino final possui uma figura que descreve se o ponto é um centro de distribuição 

ou planta e o valor em verde corresponde ao custo anual do frete, um número projetado pela 

demanda que será movimentada de acordo com o planejamento para o próximo ano, conforme 

figura 3. 
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Figura 4: Rotas prioritárias modelo transporte inbound

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Legenda 
Trecho intraestadual Trecho interstadual R$ Frete Anual 
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Logo na primeira reunião de trabalho entre a consultoria e Luciano foi possível 

estabelecer uma segmentação de regiões de acordo com o perfil do abastecimento, ou seja, a 

separação de trajetos com uma frequência de abastecimento diária e uma distância curta de até 

100 quilômetros, quando comparado com trechos que tinham uma frequência mensal e um 

percurso de mais de 400 quilômetros. 

Sendo assim, as rotas foram classificadas em seis grupos: Transferência Intraestadual 

SP, Transferência Intraestadual MG, Transferência Intraestadual RJ, Transferência 

Intraestadual MS, Transferência Interestadual SP e Transferência Interestadual RJ. 

Após esta classificação, foi elaborada uma linha de base para comparar as futuras 

cotações de outros potenciais parceiros. O fechamento dos principais números, caso nenhuma 

troca de fornecedor ocorresse, representava os principais custos, caso a RL mantivesse a 

participação do custo anual de frete em 90% e as outras três transportadoras de médio porte 

remanescentes ficassem com apenas 10% do valor total.  

Luciano, juntamente com a consultoria, elaborou uma figura dividida em seis colunas 

descritas a seguir: 

 Coluna 1 – Grupos Intraestaduais ou interestaduais: contempla as rotas em que a origem 

é uma planta do Estado e o destino é um centro de distribuição ou uma planta do próprio 

Estado ou de outro Estado. 

 Coluna 2 - Custo total frete: Valor em R$ total projetado do frete considerando já o 

aumento de 8% na tarifa imposta pela RL. 

 Coluna 3 – Custo Total Carreta: Valor em R$ total do custo do frete pago e carregado 

por carretas com capacidade de 29 pallets. 

 Coluna 4 – Custo Total Rodotrem: Valor em R$ total do custo do frete pago e carregado 

por rodotrens com capacidade de 45 pallets. 

 Coluna 5 - Pallets: quantidade total de pallets projetados de acordo com o plano de 

distribuição do respectivo ano. 

 Coluna 6 - R$/palett: ponderação considerando o percentual estimado de movimentação 

de carreta e rodotrem e a ocupação histórica dentro de uma capacidade de 29 pallets e 

45 pallets respectivamente. Esta ponderação foi elaborada para equalizar as tarifas 

dentro de veículos com capacidades diferentes. 
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Figura 5: Figura do custo atual do frete 

1 –Grupos 

2- Custo 

Total Frete  

R$ 

3 -Custo 

Total Carreta 

R$ 

4 - Custo 

Total 

Rodotrem 

R$ 

5 - Pallets 

(Und) 

6 -

R$/Pal 

(R$/ 

Und)  

1) Transferência Intraestadual SP 62.581.225 37.433.325 25.147.901 1.933.499 37 

2) Transferência Intraestadual MG 39.306.611 39.306.611 - 705.603 60 

3) Transferência Intraestadual RJ 3.987.583 3.987.583 - 78.348 70 

4) Transferência Intraestadual MS 2.704.914 2.704.914 - 39.190 80 

5) Transferência Interestadual SP 14.353.942 12.483.989 1.869.953 127.013 74 

6) Transferência Interestadual RJ 10.862.398 10.820.633 41.765 107.440 82 

 133.796.674 106.737.055 27.059.619 2.991.094  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.2 Principais Aspectos do Fornecedor Atual 

 

5.3.1 Visão Refrescos Bebidas 

 

Para levantar os problemas da operação entre a RB e a RL, Luciano e Marcos 

Fernandes decidiram envolver os profissionais que participavam da operação. Neste 

sentido, foi conduzida uma rodada de entrevistas com a equipe operacional da RB para 

discutir em conjunto eventuais oportunidades de melhoria da operação.  

Foram realizadas duas sessões conjuntas de 45 minutos com três funcionários da 

RB, o coordenador de transporte inbound, o supervisor de operações responsável pelo 

abastecimento inbound e outbound e o gerente de compras, que conduz a contratação de 

bens e serviços da RB. 

A consultoria dividiu a abordagem em duas sessões, em que o primeiro momento 

foi destinado a realizar uma escuta ativa dos entrevistados e o segundo uma apresentação 

do resumo dos fatores críticos discutidos para validar a opinião do grupo. 

Os principais pontos coletados pelos depoimentos dos funcionários responsáveis 

pela distribuição da RB podem ser sintetizados abaixo: 

 A equipe da RB considerou que a estrutura administrativa da RL de 12 

funcionários dedicados a operação era desnecessária e representava um 
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custo estimado de mais de R$ 500 mil por ano. Os coordenadores e 

analistas de operação da RB não utilizam contatos dessa equipe de back 

office para resolver as decisões do cotidiano do transportes. O time de 

abastecimento já contava com uma equipe de apoio dedicada da própria 

RB e era preciso, no máximo, quatro funcionários dedicados para os 

grupos de abastecimento mais representativos, Transferência 

Intraestadual SP, Transferência Intraestadual MG, Transferência 

Interestadual SP eTransferência Interestadual RJ. 

 Foi apontada uma ausência de um controle apurado dos principais custos 

diretos e indiretos por rota da RL. Não existiam evidências de controle 

das manutenções preventivas, corretivas, consumo de combustível de 

acordo com a performance do motorista, entre outros fatores necessários 

para um melhor monitoramento operacional. 

 A RL não buscava, de forma ativa, melhorias que poderiam ser 

compartilhadas com o embarcador como os fornecedores antigos. Antes 

da entrada da RL, o custo do frete interestadual era relativamente mais 

baixo, pois não existia a obrigatoriedade do retorno do veículo e os 

fornecedores aproveitavam o transporte com outros clientes de cargas 

compatíveis com a RB. 

 Houve uma queda da produtividade dos veículos com o aumento de 15% 

em relação ao tempo médio de carregamento. Este fator contribuiu para 

a redução do número de viagens e aumento de tarifas para arcar com a 

capacidade ociosa. 

 Havia uma sensação de conforto da RL por ser uma empresa do grupo e 

pelo histórico de trabalho com cargas de alto valor agregado, ou seja, sem 

que existisse uma pressão maior por parte do embarcador. O custo do 

frete era uma porcentagem inferior sobre o valor total da mercadoria 

comparado com os outros clientes da transportadora. 

 Não existia uma iniciativa para revisão do seguro da carga transportada. 

Como os índices de sinistros eram baixos (uma ocorrência nos últimos 

cinco anos). A RL não considerou esse fato na hora de renegociar com a 

empresa seguradora. 
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 A RL não aproveita os descontos no pagamento antecipado do 

licenciamento e IPVA dos veículos. No caso de uma frota numerosa de 

mais de 500 veículos este desconto pode representar R$ 15 mil no ano. 

Rafael, coordenador de transportes finalizou a reunião de apresentação dos 

pontos levantados pela consultoria, com a seguinte declaração: 

 

- “Marcos Fernandes, obrigado pela oportunidade de participar. Os principais pontos 

levantados estão condizentes com a nossa realidade. Finalmente alguém resolveu 

escutar um pouco a área de operações nessa empresa. Sabemos que o Luciano não tem 

tempo e depende de outros executivos para aprovar as iniciativas, mas acreditamos 

que esta seja a semente para uma mudança, afinal ou a RL adapta a sua operação ou 

trazemos um novo fornecedor. Se continuarmos desta forma teremos sérios 

problemas, uma estrutura cara para abastecimento sem o nível de serviço desejado 

para a RB”. 

 

 

5.3.1 Visão Refrescos Logística 

 

Após o levantamento dos principais pontos levantados pela visão da Refrescos 

Bebidas, a consultoria buscou um papel independente e realizou uma entrevista com do 

Rodriguez, Diretor de Operações da RL para confrontar os pontos coletados nas 

entrevistas com a equipe operacional da RB. 

Os principais pontos coletados pelo depoimento de Rodriguez foram: 

 A consultoria proporcionou pela primeira vez uma abordagem 

estruturada para discutir os desafios operacionais entre as duas empresas. 

Essas discussões deveríam ser mais frequentes entre a RB e a RL. 

 A quantidade de funcionários para o backoffice poderia ser revista se 

houvesse um pedido formal da própria RB. 

 A RL tem o objetivo de aprimorar o controle dos nossos custos para 

analisar eventuais singergias na operação, porém da forma que a 

operação é conduzida atualmente não existe outra saída a não ser 

aumentar as tarifas em 8%. A RB não honra com o planejamento das 

cargas em vários casos, ou seja, a falta de produtividade com um número 

elevado de veículos ociosos é parte pelas informações erradas que 

chegam previamente para planejarmos o carregamento dos pedidos no 

dia seguinte. 

 Sabemos que o nosso histórico está mais voltado para o trabalho com 

cargas de alto valor agregado, mas tenho certeza que a empresa aprendeu 
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como operar nesse mercado de bebidas e devemos aproveitar a saúde 

financeira da RL.  

 A concentração de 90% do valor do frete para a RL é positivo no ponto 

de vista compras da RB. Quanto maior a escala de negociação, menor 

será o custo relativo do frete por pallet movimentado. 

 

Rodrigues, finalizou a reunião com a consultoria com a seguinte declaração. 

 

- “Marcos Fernandes, espero que a visão da RL esteja clara. Não podemos colocar em 

risco o grupo Refrescos com qualquer mudança que possa prejudicar o faturamento 

do grupo. Caso vocês conduzam um processo de seleção de fornecedores no mercado, 

a entrada de qualquer transportadora aventureira será um desastre e a consultoria 

também será responsável por essa decisão equivocada!”. 

 

5.4 Estratégia de Mudança 

 

Um caminho apontado pela consultoria foi potencializar o poder da RB como 

compradora e buscar alternativas no mercado, que visem a redução da concentração do frete da 

RL, em busca de empresas de médio porte, que tivessem um preço competitivo, mas ainda com 

a garantia da qualidade e da sustentabilidade operacional. 

Uma concorrência foi conduzida e gerenciada pela consultoria em uma ação que 

envolveu mais de 200 transportadoras. Uma iniciativa que durou 1 mês e foi dividida em três 

momentos, a construção do edital e planilha para preenchimento das cotações com as principais 

exigências da RB, a convocação das potenciais transportadores e o acompanhamento da 

aderência e dúvidas para preenchimento e, por último, o fechamento dos resultados. 

Uma planilha de cotação foi elaborada, em que cada participante poderia escolher em 

quais dos seis grupos gostaria de concorrer e preencher todas as rotas do trecho estabelecido 

considerando a utilização e a capacidade dos veículos. Um fator determinante para este 

documento foi a validação dos consultores com o Luciano de todos os critérios, que deveriam 

ser avaliados dos candidatos. Esses critérios foram fundamentais e ressaltados por Luciano para 

atender à exigência do Pascoal colocada em sua reunião, mas ao mesmo tempo avaliar a 

possibilidade de contratação de um fornecedor competitivo e sustentável para não colocar em 

risco a operação. 

A figura 5 descreve todos os critérios que foram estabelecidos no edital, um documento 

que serviu como base para cada transportador entender como foi avaliado e quais informações 

deveria preencher para participar da seleção. 
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Figura 6: Figura de critérios considerados na avaliação 

Nº Critério Descrição Objetivo Orientação 

1 Valor do frete 
Valor total do custo do 

frete do grupo cotado 

Avaliar as transportadoras 

com as tarifas mais 

competitivas 

Quanto 

menor 

melhor 

2 
Crescimento da 

receita 

% Crescimento da receita 

nos últimos 

Avaliar as transportadoras 

com um maior crescimento 

relativo 

Quanto 

maior 

melhor 

3 Peso do contrato 

x faturamento 

Valor total da proposta 

financeira do grupo sobre o 

faturamento da 

transportadora 

Identificar “transportadoras 

aventureiras”, em que o 

peso do contrato é 

relativamente maior que a 

receita atual. 

Quanto 

menor 

melhor 

4 
Quantidade de 

funcionários 

dedicados 

Soma dos funcionários de 

back office para atender a 

operação. 

Manter a qualidade da 

operação dentro de um 

número aceitável de equipe 

de apoio 

Quanto 

menor 

melhor 

5 
Idade média da 

frota 

Média de idade dos 

veículos 

Evitar carretas ou rodotrens 

sucateados que possam 

elevar o índice de quebras e 

prejudicar a produtividade 

Quanto 

menor 

melhor 

6 
Solidez 

Financeira 

Índice considerando a 

saúde financeira do 

fornecedor 

Análise do grau de 

endividamento e retorno 

sobre o investimento da 

operação de acordo com os 

documentos financeiros 

apresentados 

Evitar falência e ruptura do 

abastecimento 

Quanto 

maior 

melhor 

7 
Concentração de 

clientes 

Representação da receita 

dos três principais clientes 

Avaliar a solidez da 

empresa no caso de uma 

eventual quebra de um 

contrato com os principais 

clientes 

Quanto 

menor 

melhor 

8 
Tempo médio de 

contrato dos 

clientes 

Média do tempo de 

contrato de outros clientes 

da transportadora 

Avaliar a qualidade através 

do tempo de permanência 

da transportadora com o 

seus clientes atuais. 

Quanto 

maior 

melhor 

9 Experiência na 

indústria 

Tempo de experiência na 

indústria de bebidas 

Evitar a candidatura de 

fornecedores que não 

conhecem a forma de 

armazenagem, transporte de 

acordo com as 

características do produto 

Quanto 

maior 

melhor 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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6 QUESTÃO DILEMA 

 

No dia de fechamento da concorrência Luciano avaliou que a adesão foi excelente e sete 

transportadoras acabaram sendo finalistas por critérios de exclusão. 

Todas as transportadoras que já possuíam um valor de frete mais caro que a RL ou dados 

que já caracterizaram um risco como ausência de receita declarada no ano anterior, processos 

judiciais e financeiros em aberto foram desclassificadas. 

A RL resolveu não participar da concorrência, pois acreditou que esta iniciativa do 

Luciano havia sido considerada irrelevante e descasada com a estratégia do grupo Refrescos. A 

possibilidade de terceirizar o frete da RB, para outro fornecedor, parecia não crível para os 

executivos desta última empresa.  

A consultoria apresentou para Luciano o resultado final de todos os critérios coletados 

das sete melhores transportadoras classificadas, conforme figura 6. 
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Figura 7: Resultado final dos critérios 
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2 30,03 50,1 81,46 37,13 75,97 65,97 14 35 4 4,6 4,19 75 8 30 

3 32,03 55,67 87,76 46,37 108,94 N/A 10 52 7 3,6 4,43 82 9 30 

4 N/A N/A N/A N/A 80,67 66,37 9 41 6 4 7,09 42 19 33 

5 34,74 52,02 77,91 N/A N/A N/A 15 60 10 3,9 4,73 64 7 35 

6 29,23 79,58 150,86 44,92 166,25 129,3 9 75 15 3,9 2,26 85 10 38 

7 25,03 38,09 N/A N/A N/A 58,7 -5 80 12 5 2,6 75 7 9 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Após a apresentação dos resultados, Luciano se deparou com uma grande quantidade de 

informações, mas sem saber como explorar da melhor forma, ou mesmo estabelecer um ranking 

entre as transportadoras. Após a apresentação dos principais resultados, Luciano dirigiu-se 

imediatamente para Marcos Fernandes e a toda a equipe: 

“- Senhores obrigado pelo esforço até aqui. Tivemos uma ótima adesão de 

participantes, mas eu ainda preciso da ajuda de vocês para resolver o meu dilema. 

Chegamos a um resultado satisfatório? Os concorrentes possuem um preço 

competitivo e uma sustentabilidade para eu conseguir defender um novo modelo de 

distribuição? Um modelo com uma menor ou nenhuma participação da RL e com 

outros fornecedores menores, porém eficientes e com um preço competitivo? Ou 

realmente estamos sujeitos a um aumento de 8% na tarifa e vamos manter a 

concentração do fornecedor atual e implementar um programa de melhorias com a 

RL?”  
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7 DISCUSSÃO 

 

Luciano tinha o grande desafio de propor um novo modelo de distribuição e apresentar 

para todos os executivos globais da Refrescos Bebidas na próxima semana na reunião Global.  

Esta reunião irá contar com a participação do Pascoal e todos os principais executivos 

do grupo Refrescos, incluindo o Diretor de Operações Rodriguez da RL e os presidentes 

executivos de cada uma das companhias. 

Luciano chegou a conclusão de que o resultado do processo seletivo de novos 

fornecedores poderia encaminhar para diferentes alternativas na reunião. Uma alternativa seria 

a comprovação de fornecedores habilitados e mais competitivos que a RL, ou seja, uma nova 

configuração de um modelo com um número maior de transportadoras de menor porte. Uma 

proposta contraditória ao que foi estabelecido justamente pelos mesmos executivos, que estarão 

presentes na reunião, mas ao mesmo tempo poderia comprovar, tecnicamente, que Luciano era 

capaz de conduzir iniciativas, que promoviam a redução do custo do frete anual em 10% com 

o restabelecimento da margem operacional da RB e a garantia da manutenção do seu cargo na 

área da logística interna. 

Uma outra alternativa era a ausência de comprovação de fornecedores habilitados e mais 

competitivos que a RL. Uma abordagem em que era preferível focar nas oportunidades de 

melhoria com o fornecedor atual. Uma empresa que até então, segundo Luciano, não havia 

demonstrado ser aberta às mudanças e, inclusive, pressionou por um aumento da tarifa de 8% 

do frete. 

Um possível direcionamento para a reunião seria resumir a performance dos principais 

candidatos, ou seja, apresentar para os executivos qual foi o ranking de cada participante, 

quanto seria a redução do custo do frete para os primeiros colocados ou as iniciativas que iriam 

sustentar a manutenção da RL e avaliação da performance operacional e financeira para garantir 

a sustentabilidade do modelo de distribuição. 

Marcos Fernandes, após analisar as propostas das transportadoras, fez a seguinte 

colocação à Luciano: 

 

“- Luciano temos uma base rica de informações que coletamos no mercado. Vamos 

estabelecer quais são os critérios mais prioritários e menos prioritários com a sua 

equipe. Amanhã iremos apresentar o resultado final do ranking para auxiliar na sua 

decisão. Esse ranking será fundamental para você conduzir a sua apresentação para os 

executivos globais na semana que vem e decidir se a frota deve ser tercerizada ou 

mantida atuamente pela RL. Lembro que esse ranking pode estabelecer diferentes 

pesos para os critérios escolhidos. 
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Luciano estava pensativo. Tinha muitas informações, e sabia que tinha que colocá-las 

de uma maneira convincente, clara e visual para o comitê global para endereçar a questão da 

terceirização da frota e da delicada questão da parceria com a RL. Havia um espaço reservado 

na agenda do evento de trinta minutos para sua apresentação, que ocorreria dentro de dois dias. 

Não havia dúvidas de que esse era o maior desafio profissional de sua carreira. Como ele iria 

conduzir a reunião? A sua abordagem será voltada para a troca de fornecedores ou a 

implementação de um programa de melhorias com a RL? 
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8 NOTAS DE ENSINO 

 

8.1 Sinopse 

 

O caso retrata o dilema vivenciado por Luciano, Gerente de Logística da Refrescos 

Bebidas, focado na operação de abastecimento dos centros de distribuição. 

O seu cargo estava ameaçado, caso não conseguisse promover uma recuperação da 

margem operacional da empresa de 8% para 12%. 

As principais causas do aumento da margem operacional foram coletadas nas entrevistas 

com a equipe de abastecimento e eram fundamentadas pelo modo de operação da RL, uma 

empresa do grupo focada no transporte dos produtos acabados das fábricas para o centro de 

distribuição com uma participação de 90% do custo do frete anual. 

Uma concentração que poderia promover uma redução do frete, na prática, provocou 

um aumento do custo de distribuição para o trecho da fábrica aos centros de distribuição. 

Sendo assim, foi contratada uma consultoria para gerenciar o processo de seleção de 

transportadoras candidatas, que avaliou critérios de preço, operacionais, financeiros e de 

mercado de sete candidatas finalistas. 

Uma vez feitas as análises de cada critério, Luciano deve decidir sobre a terceirização 

da frota e apresentar os argumentos na próxima reunião global dos executivos da Refrescos.  

A primeira alternativa seria a comprovação de fornecedores habilitados e mais 

competitivos que a RL, ou seja, uma nova configuração de um modelo com um número maior 

de transportadoras menores.  

A segunda opção seria fundamentada pela ausência de comprovação de fornecedores 

habilitados e mais competitivos que a RL. Uma abordagem em que era preferível focar nas 

oportunidades de melhoria com o fornecedor atual. 

 

8.2 Objetivos do Aprendizado 

 

O caso de ensino da Refrescos Bebidas possui cinco objetivos principais: 

 Promover uma análise técnica e quantitativa para contrapor indicações políticas nas 

decisões organizacionais, que fazem parte da vida empresarial e podem acarretar um 

prejuízo financeiro e para a imagem da organização. 
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 Incentivar uma maneira lógica de resolução dos problemas para os alunos, considerando 

a existência de decisões empresariais complexas, ou seja, que levam em consideração 

mais de um critério para a tomada de decisão. 

 Promover o consenso entre os alunos de que não existe unanimidade em termos de 

escolha de uma eventual transportadora. A primeira colocada irá depender dos pesos e 

parâmetros adotados por cada aluno, ou seja, vão existir casos em que um aluno irá 

preferir adotar um peso maior e outro irá adotar um peso menor para o mesmo critério. 

Este fator irá influenciar na posição do ranking final das candidatas. 

 Incentivar uma apresentação formal e utilização de gráficos visuais para os alunos 

explorarem uma forma didática de divulgar e defender as próprias recomendações. 

 Avaliar a percepção dos alunos quanto à gestão de transportes, os diferentes tipos de 

precificação, capacidade de veículos, produtividade e estratégia das cotações de cada 

transportadora candidata. 

 

8.3 Temas centrais do caso 

 

Os temas centrais do caso foram referenciados na figura 1 do trabalho aplicado: Análise 

Make or Buy, Strategic Sourcing, Gestão de Riscos, Análise Multicritério e Análise de 

Desempenho em Supply Chain. A apresentação desses temas, bem como a possível aplicação 

no caso de ensino, serão explorados a seguir. 

 

8.3.1 Análise Make or Buy 

 

O caso da ensino da Refrescos Bebidas é fundamentado pela decisão lógica entre 

make or buy por meio da escolha pela manutenção do serviço de transporte inbound por 

uma empresa do grupo ou a terceirização por uma potencial transportadora do mercado. 

Este dilema é relevante pela representatividade do custo de fretes com cerca de 

40% a 50% do total dos custos logísticos e 10% do preço final do produto (CIESLA, 

2015). 

Sendo assim, é possível estabelecer um referencial metodológico dos seis passos 

principais para a decisão de terceirização ou autogestão do serviço de transporte 

(CIESLA, 2015). 
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Figura 8: As seis etapas para a decisão de make or buy para transportes 

 
Fonte: Adaptado de (CIESLA, 2015). 

 

A seguir as etapas da decisão de terceirização, segundo Ciesla (2015) são 

apresentadas: 

A primeira etapa consiste na escolha do time que será responsável pela análise 

de acordo com o perfil, conhecimento acadêmico, experiência profissional e atribuições 

pessoais, como: o conhecimento analítico e a capacidade de diálogo; decisão esta que 

precisa levar em consideração no mínimo um integrante, que tenha uma atribuição 

decisiva no comitê executivo da empresa.  

No caso é possível relacionar que a equipe foi composta por consultores, liderada 

por Marcos Fernandas e os funcionários de campo da Refrescos Bebidas, estes liderados 

por Luciano, gerente de logística da RB, um funcionário que possuía abertura para 

sugerir os temas, que devem ser decididos no comitê global da organização.  

A segunda etapa consiste na determinação das metas, as quais a empresa visa 

atingir com a iniciativa de análise da terceirização ou autogestão.  

No caso é possível relacionar que a meta de Luciano era, primeiramente, evitar 

a pressão de 8% do aumento das tarifas do frete da RL, promover a redução do custo do 

frete anual em 10% e, consequentemente, o retorno da margem operacional a 12%.  

É importante ressaltar também que há o objetivo de manter a sustentabilidade da 

operação, aspecto avaliado através da aplicação dos critérios da figura 5 do caso. 
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A terceira etapa é baseada na análise da demanda relativa ao serviço de 

transporte, os custos relativos à condição estabelecida, as principais rotas para a 

distribuição, o tipo de veículo utilizado e os demais fatores essenciais para o estudo. 

Esta etapa pode ser identificada no caso através das figuras 3 e 4, que 

demonstram quais são as principais rotas, qual é a demanda projetada (total de pallets), 

o custo de frete anual, considerando os números estimados e os principais veículos. Este 

conjunto de dados representa a linha de base comparativa do estudo, ou seja, quais são 

os custos estimados no caso da escolha da permanência da RL como responsável pelo 

transporte inbound do grupo. 

A quarta etapa consiste na identificação de oportunidades de melhoria na 

distribuição, por meio de iniciativas que possibilitem minimizar os custos, maximizar o 

retorno financeiro, diminuir o tempo de carregamento, descarregamento e maximizar o 

número de pontos de atendimento ou redução do número de veículos disponíveis para 

atender a operação.  

É possível relacionar esta etapa com o tópico de contextualização, que relata os 

problemas do fornecedor atual no caso. Este deve ser o momento em que o autor 

descreve os principais pontos de melhoria que a consultoria conseguiu coletar com a 

equipe de campo referente ao serviço prestado atualmente pela RL, como por exemplo, 

a estrutura administrativa ociosa, a ausência de iniciativas de compartilhamento da carga 

para os trechos interestaduais, entre outros aspectos. 

A quinta e sexta etapas são baseadas na análise comparativa e decisão final da 

escolha pela autogestão ou terceirização do serviço de transporte, respectivamente. A 

comparação da linha de base dos valores atuais da autogestão frente aos preços cotados 

pelos fornecedores candidatos. 

Estas duas últimas etapas são as ações esperadas para a decisão final do caso na 

seção final de discussão, momento em que os alunos deverão elaborar uma apresentação 

para suportar a decisão de terceirzação do frete inbound ou manutenção da RL. 

Na opção pela escolha da terceirização é importante o resumo performance dos 

principais candidatos, o ranking obtido de cada participante e quanto seria a redução do 

custo do frete para os primeiros colocados. 

Na opção pela escolha da autogestão, é importante o levantamento de iniciativas 

que iriam sustentar a manutenção da RL e o métodos para avaliação da performance 

operacional e financeira para garantir a sustentabilidade do modelo de distribuição. 
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8.3.2 Strategic Sourcing e o Tabuleiro de Compras 

 

A gestão estratégica de suprimentos é referência para o tema central do caso, o 

relacionamento entre comprador e fornecedor, ou seja, o embarcador que é a Refrescos 

Bebidas e as transportadoras candidatas, que preencheram as suas propostas de preços. 

As situações adversas do mercado abrem a oportunidade para rever os 

relacionamentos entre os compradores e os fornecedores. (RAUDABAUGH, 

KROMOSER, STROHMER, et.al 2012).  

Esta revisão passa pela análise do poder de influência entre os compradores e 

fornecedores. Uma avaliação do grau de dependência entre as organizações que pode 

ser um nível inicial de poder relativo entre as partes até a total dependência no 

relacionamento entre as organizações. (CANIELS, GELDERMAN, 2005) 

Na gestão estratégica de suprimentos o modelo mais utilizado como base para o 

referencial teórico (CANIELS, GELDERMAN, 2005) é a matriz de Kraljic 

(KRALJIC´S, 1983).  

Uma matriz 2x2 direcionada para a geração de quatro quadrantes ( itens de 

rotina, alavancagem, gargalos e estratégicos) de acordo com o poder de influência do 

comprador com as condições internas de operação e o poder de influência externo de 

acordo com as condições impostas por parte do mercado (KRALJIC´S, 1983): 

 

 O primeiro quadrante é destinado aos itens de rotina que podem ser 

explorados com ações com foco na padronização do produto e 

otimização de estoques.  

 O segundo quadrante da alavancagem é destinado para a gestão de 

materiais para explorar poder de compra e oportunidades de substituição 

de produtos alternativos ou fornecedores.  

 O terceiro quadrante de itens considerados como gargalo são aqueles 

com baixa criticiade interna e alta complexidade do mercado, onde o foco 

é na garantia de abastecimento e disponibilidade do produto. 

 O quarto quadrante são os itens estratégicos onde é primordial a gestão 

de fornecedores com relações de parceria a longo prazo. 
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   Figura 9: Matriz Kraljic 

 

 

 

Fonte; adaptado de (Kraljic´s,1983). 

 

Uma das principais críticas na literatura atual da matriz de Kraljic é a abordagem 

que limita uma análise apenas qualitativa das principais categorias na gestão estratégica 

de suprimentos. (MONTGOMERY, OGDEN E BOEHMKE, 2018) 

Um aprofundamento maior da abordagem de Kraljic é o tabuleiro de compras, 

que resume, de maneira visual, quais são as melhores estratégias a serem adotadas de 

acordo com o poder da geração da demanda e o grau de influência do fornecimento 

(RAUDABAUGH, KROMOSER, STROHMER, et.al 2012). 

O tabuleiro de compras também representa uma matriz com quatro quadrantes 

principais, de acordo com o poder de compra da demanda e o poder da influência do 

fornecedor. Além disso, o maior detalhamento da estratégia de mudança contribui para 

análises quantitativas para implementação, um estágio mais avançado que a visão 

qualitativa da matriz de Kraljic. 
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No caso do estudo, o poder de compra é representado pela RB e a influência do 

fornecedor é representada pela RL e as transportadoras candidatas, que fizeram parte da 

seleção conduzida pela consultoria. 

A escolha da melhor estratégia é variável, de acordo com o relacionamento entre 

fornecedor e comprador de uma determinada categoria de compra a ser analisada. 

Fatores como percentual do faturamento total do fornecedor com o serviço prestado para 

o cliente, número de concorrentes no mercado, diferenciação do serviço prestado, 

conhecimento do cliente sobre o serviço ou material negociado devem ser considerados 

para posicionar a melhor estratégia dentro do tabuleiro de compras (RAUDABAUGH, 

KROMOSER, STROHMER, et.al 2012). 

No contexto do caso, a categoria frete para a Refrescos Bebidas foi considerada 

como um alto poder da demanda em função da atratividade da quantidade total de carga 

movimentada (aproximadamente, 3 milhões de pallets ano, conforme figura 3 do caso) 

e o baixo poder de fornecimento das transportadoras, uma vez que o custo total de 

transporte, que faz parte do escopo (R$ 133 milhões), representou no mínimo 30% do 

faturamento total por ano das candidatas. 

É possível identificar a referência desta metodologia, a partir do momento em 

que a consultoria resolveu explorar o poder de compra da Refrescos Bebidas no caso 

em condução de uma seleção no mercado. 

Sendo assim, o tabuleiro de compras possibilita posicionar as melhores 

estratégias a serem adotadas para a categoria de fretes na Refrescos Bebidas, ou seja, no 

caso é possível observar que as ações implementadas foram RFI/RFP process com a 

elaboração de uma concorrência no mercado, liderada pela consultoria, para chamar 

transportadoras potenciais ao fornecimento e Expressive Bidding, uma vez que a 

concorrência procurou a participação de um número expressivo de aproximadamente 

200 transportadoras candidatas. 
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Figura 10: Tabuleiro de compras 

 Estratégia adotada pela consultoria 

 

Fonte; adaptado de (RAUDABAUGH, KROMOSER, STROHMER, et.al 2012). 

 

 

8.3.3 Gestão de Riscos 

 

O terceiro tema que contribui para a relevância do caso da Refrescos Bebidas é 

fundamentado pela necessidade das organizações em gerenciar os riscos da cadeia de 

abastecimento e a diversidade das dimensões, que podem ser mensuradas para avaliar o 

desempenho dos participantes responsáveis para atendimento do cliente final. 

Primeiramente, dentro do contexto do caso, é possível relacionar o termo risco 

com a possibilidade de um descasamento entre oferta e demanda, criando uma ruptura 

para o cliente final na cadeia de abastecimento (TANG e MUSA, 2011).  
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O levantamento acadêmico, conduzido por Albani, Antunes, Senna et al. (2016), 

foi possível identificar oito grupos processuais, com o seu respectivo nível, fonte e 

consequência do risco. Sendo assim, um dos aspectos presentes era o gerenciamento dos 

fornecedores, ocasionado pela escolha inapropriada dos critérios de seleção que, 

consequentemente, poderá gerar prejuízos financeiros do fornecedor e até, 

eventualmente, provocar uma quebra de contrato com o fim da participação da empresa 

no negócio. 

Este levantamento é um exemplo que justifica a importância do caso, uma vez 

que provoca a discussão de quais são os critérios para a seleção da transportadora, sem 

considerar apenas o custo do frete e a pressão imposta dos líderes da organização para 

o Luciano da Refrescos Bebidas. 

Beamon (1998) contribui positivamente para este ponto ao mencionar que a 

escolha apenas de indicadores referentes ao custo, uma ação comum entre as 

organizações, pode fornecer informações superficiais sobre a realidade. 

 

8.3.4 Gestão de Desempenho em Supply Chain 

 

A necessidade da avaliação de dimensões variadas pode ser visualmente 

explorada através do gráfico radar, sendo este um modelo que, após o estabelecimento 

dos indicadores, é possível comparar os valores desejados e atingidos de cada uma das 

dimensões (PINTO, CARLOS et al., 1998). 

Segundo Vasconcellos (2018), é possível relacionar com o gráfico radial para 

avaliar a gestão de desempenho da cadeia de suprimentos. 
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Figura 11: Exemplo de gráfico radial  

 

Fonte: CE: Confiabilidade de entrega; CESC: Custos e eficiência; EPIF: Eficiência dos processos internos de 

fabricação; FCS: Flexibilidade; RSC: Responsividade; linha azul: meta; linha vermelha score da empresa atual 

do estudo adaptado de (Vasconcellos, 2018). 

 

Esta forma de apresentação gráfica foi adaptada para o caso, uma vez que é 

possível avaliar as notas finais de cada transportadora candidata com a performance 

desejada pela empresa Refrescos Bebidas. 

É importante ressaltar que o estudo de ARAVECHIA e PIRES (1999) levou em 

consideração um viés mais amplo de participantes da cadeia, quando comparado com o 

caso da Refrescos Bebidas, exclusivamente, focado na relação entre comprador e 

fornecedor, ou seja, a Refrescos a as potenciais transportadores candidatas para 

apresentação do serviço. 

Após explorar a relevância do caso, fundamentado pela análise make or buy, a 

necessidade das organizações em gerenciar os riscos da cadeia de abastecimento e a 

diversidade das dimensões, que podem ser mensuradas para avaliar o desempenho, é 

necessário estabelecer os temas complementares, que servirão como base para a 

discussão do contexto vivenciado pela Refrescos Bebidas. 

Os principais temas complementares do caso são a gestão estratégica de 

suprimentos (Strategic Sourcing), gestão de transportes e análise multicritério AHP 

(Analytic Hierarchy Process). 
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8.3.5 Gestão de Transportes 

 

A estratégia de compras adotada no caso não seria eficaz sem a experiência para 

abordar a gestão de transportes, por parte do principal personagem, o diretor de 

operações Luciano. 

Os principais problemas enfrentados pelo fornecedor atual passam pela maior 

produtividade do abastecimento e controle dos custos diretos e indiretos do transporte. 

A formulação de uma tarifa de transporte passa pelo entendimento dos principais 

componentes, que formam os custos diretos e indiretos (VALENTE; PASSAGLIA; 

NOVAES, 1997). 

Figura 12: Demonstrativo de custos diretos e indiretos para fretes 

Custo Grupo Componente 

 

Diretos 

Fixos 

Depreciação 

Salário 

Seguro 

Remuneração de Capital 

Licenciamento 

Variáveis 

Combustível 

Lubrificantes 

Pneus 

Peças para Manutenção 

Materiais de Consumo 

Indiretos 

 

 

 

 

 

 

 

Não Aplicável 

Salários Backoffice 

Materiais 

Correio / Telefone 

Impostos 

Despesas Financeiras 

Aluguel 

Serviços Terceiros 

Fonte: (VALENTE; PASSAGLIA; NOVAES, 1997) 
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É possível observar na descrição dos problemas enfrentados pelo fornecedor 

atual, a Refrescos Logística, uma relação com os componentes descritos por 

(VALENTE; PASSAGLIA; NOVAES, 1997). 

O primeiro aspecto levantado é referente aos custos indiretos em relação aos 

salários e backoffice, ou seja, a Refrescos Bebidas não identificou no caso a necessidade 

de 12 funcionários dedicados com um custo estimado de R$ 500 mil por ano. 

O segundo aspecto de ausência de um controle apurado dos custos diretos e 

indiretos passou pela crítica ao fornecedor atual dos seguintes componentes: seguro, 

licenciamento, impostos, combustível, lubrificantes, pneus e peças de manutenção. 

O histórico de baixa sinistralidade para as principais rotas foi um questionamento 

por parte da Refrescos Bebidas, uma vez que o aumento do valor assegurado não tinha  

justificativa, uma vez que houve um decréscimo do número de ocorrências de roubos 

de cargas ou avarias. 

O licenciamento e impostos foram colocados em questão, a partir do momento 

em que foi comprovado que a Refrescos Logística não aproveitava os descontos 

disponibilizados pelo Governo para a antecipação dos pagamentos das obrigações. 

O combustível também foi colocado em pauta para ser parte de duas iniciativas: 

a primeira por parte da transportadora para atrelar um controle do consumo de R$ / L 

do diesel, de acordo com o desempenho de cada motorista, em uma determinada rota, 

uma iniciativa para atrelar até como uma remuneração variável do próprio motorista e a 

segunda por parte do embarcador para promover descontos e repasse na tarifa, por parte 

de uma negociação casada para um abastecimento integrado e dedicado a todas as 

transportadoras. 

O último grupo que envolve lubrificantes, pneus e peças de manutenção também 

passou por uma iniciativa de atendimento integrado e padronização da frota, 

considerando todas as transportadoras do embarcador para ganhar escala e ganhar 

competitividade na compra dos equipamentos. 

É importante ressaltar que em relação ao último grupo de peças de manutenção 

foi acrescentada a necessidade de um maior controle das manutenções preventivas e 

tempos de parada dos veículos com relatórios a serem disponibilizados para a Refrescos 

Bebidas. 

Outra crítica apontada ao fornecedor atual no caso foi a queda da produtividade 

e ausência do compartilhamento de carga no caso do trecho interzonas.  
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A utilização da prática do pool de abastecimento virou uma realidade para 

reduzir as horas ociosas de coleta e de abastecimento para buscar um compartilhamento 

de cargas e retornos até com empresas que são concorrentes, mas visam uma melhor 

utilização dos ativos (VALENTE; PASSAGLIA; CRUZ, et.al 2008). 

Estes componentes descritos, a formulação de tarifas e as características 

operacionais e de mercado precisavam ser levadas em consideração no caso. 

 

8.3.6 Análise Multicritério 

 

A utilização do método AHP (Analytic Hierarchy Process) pode ser adotada para 

estabelecer qual é a transportadora mais bem classificada dentro da importância dos 

critérios estabelecidos. 

Segundo Saaty (1994), o AHP reune os métodos de avaliação e comparativos 

que racionalmente requerem o desenvolvimento de uma estrutura hierárquica, em que 

diversos critérios são interpretados de acordo com a influência, alternativas de decisão 

e conhecimento das partes interessadas. Esta forma de análise multicritério é usada para 

facilitar as decisões tomadas, as vantagens e as desvantagens em um ambiente de riscos 

e incertezas. 

A aplicação deste método não é restrita por tema, é possível verificar na literatura 

artigos (que serão exemplificados nos parágrafos a seguir), que levam em consideração 

a aplicação do método AHP nos mais diversos temas. 

O primeiro exemplo levantado foi a aplicação de uma análise multicritério para 

avaliar o desempenho geral de empresas através dos principais critérios, como: retorno 

do capital investido, margem operacional e crescimento em vendas. Estes critérios 

foram desmembrados em cinco componentes (compras, manufatura, vendas e 

marketing, pesquisa e desenvolvimento e gestão da performance) que, por sua vez, 

foram desmembrados em vinte subcomponentes (AMIRI, ZANDIEH, SOLTANI. Et.al, 

2009). 

O segundo exemplo foi a utilização de uma análise multicritério por meio de 

uma pesquisa com os acadêmicos da área de supply chain sobre os principais desafios 

na adoção da prática do VMI (Vendor Management Inventory), prática que consiste na 

implementação do controle de inventário e reposição por parte do fornecedor. Trinta 

critérios foram considerados no modelo, desde a adoção de tecnologias como EDI, 

controle lead time, mix de produtos disponíveis no ponto de venda final, entre outros.  
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Os parâmetros foram colocados em cinco níveis desde nenhuma importância 

relativa, importância moderada, forte importância, importância muito forte até 

importância expressiva (BORADE, KANNAN, BANSOD, 2013). 

Após estes dois exemplos de artigos na literatura é importante ressaltar os 

principais passos para elaboração do método AHP (SAATY, 1994), sendo: 

 Estruture o problema através de um modelo, que apresente os critérios chave 

e as suas respectivas relações. 

 Estabeleça julgamentos, interpretações que reflitam o conhecimento, os 

sentimentos ou emoções. 

 Represente estes julgamentos com números significativos. 

 Utilize estes números para calcular as prioridades dos critérios dentro da 

hierarquia. 

 Resuma os resultados para determinar a conclusão final. 

 Analise a sensibilidade se eventuais pequenas mudanças possam mudar o 

resultado final do modelo. 

 

8.4 Possibilidade de Aplicação 

 

O presente tópico visa auxiliar o professor na simulação de um exemplo para a resolução 

do caso através da descrição dos principais passos. 

O método AHP pode ser aplicado, em qualquer tema, que envolva uma análise com 

mais de um critério para levar em consideração na tomada de decisão. 

No caso da Refrescos Bebidas, o cenário de aplicação que foi discutido foi elaborado 

para o Grupo transferência fábrica até os centros de distribuição do Estado de São Paulo. 

A variedade de critérios, que são considerados na avaliação dos fornecedores, bem como 

o valor do frete, experiência do mercado, valor do contrato e faturamento, crescimento da 

receito exige a necessidade de uma organização lógica de acordo com cada componente que 

faz parte da avaliação. 

O primeiro passo para a solução adotada foi a elaboração de uma árvore de critérios e 

categorização dos mesmos em três grupos, sendo estes: análise de preço, performance 

operacional e financeira e, por último, a relação com o mercado. 
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Figura 13: Exemplo Árvore de Critérios 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Após a categorização, o próximo passo é uma análise comparativa entre cada um dos 

critérios para determinar o peso relativo. 

É importante ressaltar a obrigatoriedade da soma dos pesos ser 100% e a porcentagem 

relativa precisa levar em consideração o grau de criticidade de todos os outros critérios, ou seja, 

se o fator preço for o mais importante, por exemplo, o quanto essa importância é maior que os 

outros critérios. 

Sendo assim, é possível resumir em uma figura qual foram os pesos adotados, de acordo 

com o conhecimento dos principais envolvidos com a operação e os parâmetros que justificam 

uma nota dentro de cada critério. 
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Figura 14: Exemplo: Estabelecimento de pesos e parâmetros por critério 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

É importante ressaltar que o método AHP procura uma diferenciação total dos pesos 

entre os critérios e, para o caso, foi possível estabelecer estas diferenças nas reuniões com os 

entrevistados pela consultoria. 

A próxima etapa é a simulação dos resultados com a utilização da figura acima de pesos 

e parâmetros e os resultados finais dos critérios de acordo com o preenchimento dos dados por 

parte das transportadoras finalistas do certame (Figura 6: Resultado final dos critérios). 

Quando se adota o primeiro exemplo do valor do frete peso, é possível verificar que a 

transportadora 1 para o Grupo transferência São Paulo cotou um valor R$/ Pallet ponderado de 

26,96, enquanto a linha de base estabelecida pela RL (de acordo com a figura 1 linha de base 

Critério  
Peso 

Total 
Nota 3 Nota 2 Nota 1 Nota 0 

Valor Frete 50% 

Acima 

20% 

sobre 

baseline 

Abaixo de 

20% e 

acima de 

15% 

sobre 

baseline 

Abaixo 

de 15% e 

acima 5% 

sobre 

baseline 

Sem saving 

Crescimento Receita nos 

últimos 2 anos 
4% >25% 

25%< x 

>15% 

15%< x 

>5% 
<5% 

Valor Contrato / Faturamento 5% <10% 
10%> x 

<25% 

25%> x 

<50% 
>50% 

Quantidade de funcionários 

dedicados 
2% <4 4 > x < 8 8 > x <10 >10 

Idade Média da Frota 5% <2 2 > x <3 3 > x <5 >5 

Solidez Financeira (0 - 10) 20% >8 8< x >7 7< x >5 < 5 

Concentração Top 3 Clientes 10% >25% 
25%> x 

<50% 

50%> x 

<60% 
< 60% 

Tempo médio de contrato dos 

clientes atuais 
2% >20 20< x >15 

15< x 

>10 
< 10 

Experiência na indústria em 

anos 
2% > 15 

15 > x < 

10 
10 > x < 2 < 2 
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modelo estabelecida no caso) aponta o valor de R$ 37 / Pallet. Esta diferença de valores 

representa uma economia de aproximadamente 27%, uma porcentagem que comparada com a 

figura de pesos e parâmetros se encaixa na nota 3, ou seja, acima de 20% em relação ao baseline. 

Este critério deve ser valorizado, através da multiplicação pela nota e o respectivo peso, ou seja, 

a nota 3 pelo peso 50%, totalizando o valor de 1,50, que representa a performance da candidata 

para o determinado critério. 

É importante ressaltar que para este caso, a transportadora 1 atingiu o valor máximo 

possível (1,50) dentro da expectativa do critério, em que as alternativas de valores eram em 

uma escala de 0, 0,5, 1,0 e, por último, 1,50. 

Este mesmo exercício deve ser aplicado para todos os critérios e transportadoras, que 

preencheram as cotações para o Grupo transferência São Paulo. Ao final da simulação é 

possível levantar qual foi o ranking das transportadoras dentro de um quadro resumo. 

Este quadro é o principal instrumento para chegar as principais conclusões: 

 A transportadora 1 foi a vencedora do Grupo, considerando todos os critérios e pesos 

estabelecidos.  

 A vantagem da transportadora 1 perante as outras candidatas foi, principalmente, nos 

critérios de solidez financeira, tempo médio de contrato dos clientes e valor do contrato 

sobre o faturamento. Quesitos em que, na maioria dos casos, a transportadora tirou uma 

nota mínima satisfatória e as demais concorrentes não pontuaram. 

 As transportadoras 5 e 7 tiveram uma nota final bem abaixo, quando se comparam com 

o desempenho da primeira colocada (apenas cerca de 30% da nota final da 

transportadora 1). Esta observação pode considerar já como uma desclassificação para 

futuras rodadas finais de negociação. Além de não apresentar uma economia 

significativa, as duas empresas representam um risco financeiro alto, baixa duração dos 

clientes atuais e alta dependência dos mesmos, ou seja, um alto risco de comprometer a 

existência da empresa, se houver uma eventual quebra de contrato. 

 Critérios como experiência na indústria e idade média da frota não apresentaram uma 

diferenciação na performance entre os concorrentes. Sendo assim, vale reconsiderar a 

obrigatoriedade do preenchimento destes critérios para novas concorrências ou nova 

definição dos parâmetros para efetivamente diferenciar a performance de cada 

transportadora candidata. 
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Figura 15: Exemplo quadro resumo dos resultados das transportadoras 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Após a consolidação dos resultados finais, a utilização de gráficos comparativos como 

o radial podem servir de auxílio na tomada de decisão para as negociações finais. 

Nos dois exemplos abaixo, é possível observar que a transportadora nº 1, primeira 

colocada, apresentou vantagens nos quesitos como solidez financeira, valor do frete e tempo 

médio de contrato, quando esta é comparada com a transportadora nº 2, ou seja, terceira 

colocada do ranking. 

  

Lote Transferência 

SP
Transportadora 1 Transportadora 6 Transportadora 2 Transportadora 3 Transportadora 5 Transportadora 7

Ranking 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Valor Final 2,06 1,67 1,26 1,19 0,67 0,57

Nota Valor Frete 3 3 2 2 1 1

Peso 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Crescimento Receita 

2015/2016
1 1 1 1 1 0

Peso 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Valor Contrato / 

Faturamento
1 0 1 0 0 0

Peso 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Quantidade de 

funcionários 

dedicados

2 0 3 2 1 0

Peso 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Idade Média da Frota 1 1 1 1 1 1

Peso 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Solidez Financeira ( 0 - 

10)
1 0 0 0 0 0

Peso 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Concentração Top 3 

Clientes
1 0 0 0 0 0

Peso 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Tempo médio de 

contrato dos clientes 

atuais

1 1 0 0 0 0

Peso 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Experiência na 

indústria em anos
3 3 3 3 3 1

Peso 2% 2% 2% 2% 2% 2%
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Figura 16: Gráfico radial transportadora 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 17: Gráfico radial transportadora 2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Expectativa Refrescos 
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8.5 Decisão Adotada pela Refrescos Bebidas 

 

Luciano apresentou ao comitê global um plano baseado na estratégia de terceirizar a 

frota e diminuir a participação da RL nas operações de forma gradual de acordo com cada 

trecho, conforme a figura a seguir:  

Figura 18: Decisão final adotada pela Refrescos Bebidas 

   Meses para Implementação 

Grupo Vencedor   Economia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Transferência 

Intraestadual 

SP 

Transp. 1 R$ 19.412.329,96 
        

Transferência 

Intraestadual 

MG 

Transp. 2 R$ 6.985.469,70 

        

Transferência 

Intraestadual 

RJ 

Transp. 2 - R$ 897.868,08 

(sem economia) 

        

Transferência 

Intraestadual 

MS 

Transp. 2       R$ 1.680.075,30  

        

Transferência 

Interestadual 

SP 

Transp. 2 
- R$ 250.215,61 

(sem economia) 
 

        

Transferência 

Interestadual 

RJ 

Transp. 6      R$ 2.503.352,00 

        

 
Total 

R$ 29.433.143,27  

ou 22% redução 
        

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Esse plano foi aprovado pela maioria dos participantes e os principais resultados da 

reunião foram: 

 Pascoal concordou com o início da implementação pelo grupo transferência SP , uma 

vez que já era possível obter mais de 10% de economia e o resgate da margem 

operacional. 

 O presidente da RL formalizou a desistência de aumento das tarifas em 8% e foi contra 

essa abordagem, uma vez que o grupo pode sofrer riscos com empresas “aventureiras” 

mesmo com a análise técnica e financeira das candidatas. 
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 O presidente do grupo da Refrescos Bebidas tomou a decisão final de optar pela 

terceirização. O plano foi visto com bons olhos, afinal a RL agora terá a opção de 

repensar as suas operações ou será obrigada a transferir gradativamente a 

resposabilidade por gerir cada trecho, não pelo bem da RB, mas sim de todo o grupo 

Refrescos. 

 Luciano manteve o seu emprego, foi parabenizado pelo comitê pela sua abordagem e 

posteriormente agradeceu pessoalmente todos os consultores que foram envolvidos na 

iniciativa. 

 

8.6 Questões de Preparação Prévia 

 

O intrutor poderá ler previsamente as questões abaixo para ajudar na discussão do caso 

com os alunos: 

 Qual é a representativiade da RL no custo do frete total anual da RB? 

 Na condução da seleção de potenciais transportadoras no mercado, quem tem um maior 

poder de influência? A RB ou as transportadoras candidatas? 

 A RL é a única responsável pelos problemas operacionais apontados no caso? 

 Como minimizar o risco de trocar um fornecedor que possa eventualmente prejudicar a 

operação? 

 A meta de redução de 10% do custo anual do frete é realmente factível? 

 A implementação de um programa de melhorias entre as duas empresas poderia reduzir 

a tarifa do frete e compartilhar os ganhos entre a RB e a RL? 

 O conhecimento inicial de trabalhar apenas com cargas de alto valor agregado da RL 

prejudica realmente a operação do transporte de bebidas? 

 

Além da leitura prévia do instrutor sobre as questões para a discussão, será fundamental 

para uma participação efetiva da aula as seguintes premissas: 

 

 Os alunos deverão ler, antes da aula, o caso e os capítulos que serão selecionados pelo 

professor, considerando o material levantado nas referências do trabalho aplicado. 

 Os alunos deverão ter um conhecimento básico em Excel. É primordial que exista uma 

noção sobre as fórmulas básicas como soma e execução de figuras dinâmicas para 

conseguir aplicar o método AHP, de acordo com os dados que são apresentados no caso. 
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 É importante que os alunos tenham um interesse prévio em temas como supply chain e, 

mais especificamente, gestão de transportes, compras, raciocínio lógico e quantitativo. 

 Não existe uma obrigatoriedade do aluno já possuir uma experiência profissional em 

Supply Chain. O interesse e o raciocínio lógico são os fatores primordiais. 

 No caso dos alunos que possuem um conhecimento quantitativo mais avançado, estes 

devem ser provocados para o desenvolvimento através da apuração de resultados com a 

utilização dos gráficos radiais ou uma eventual análise de sensibilidade dos resultados, 

no caso da mudança de critérios e pesos adotados. 

 

 

8.7 Plano de Aula 

 

O plano de aula será detalhado pelos seguintes tópicos: conteúdo, duração, recursos, 

metodologia e avaliação. 

 Conteúdo: a aula será guiada por dois grandes momentos: o primeiro, com um foco mais 

expositivo do professor em relação aos principais temas, que devem ser explorados. 

o Introdução ao conceito de make or buy e strategic sourcing. Abordar as opções de 

verticalização ou horizontalização da cadeia de abastecimento, apresentar metodologia 

de strategic sourcing e a utilização de algumas técnicas utilizadas pelo tabuleiro de 

compras. 

o Introdução sobre o tema de gestão de transportes: principais desafios para o tema, 

veículos utilizados no modo rodoviário, custos diretos, indiretos, diferentes formas de 

precificação do frete e oportunidades de melhoria. 

o Apresentação da metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process) e os principais passos, 

desde a definição dos critérios, elaboração dos pesos e simulação dos resultados. 

O segundo momento será a apresentação do caso da Refrescos Bebidas e definições dos 

grupos para apresentar o ranking das transportadoras. 

 Duração: a aula para aplicação da teoria por intermédio do caso da Refrescos Bebidas 

deve ser dividida da seguinte forma: 
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Figura 19: Duração plano de aula 

Tópico 
Duração 

(Minutos) 

Introdução ao conceito de make or buy e strategic sourcing 60 minutos 

Introdução sobre o tema de gestão de transportes 30 minutos 

Apresentação da metodologia AHP 25 minutos 

Trabalho sobre o caso da Refrescos Bebidas por parte dos 

alunos 
45 minutos 

Apresentação dos resultados de cada grupo 45 minutos 

Fechamento 15 minutos 

Total 220 minutos 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

É recomendável a divisão em duas aulas de uma hora e meia para cada sessão. 

 Recursos: a aula poderá ser bem exposta com a utilização de um notebook com o pacote 

office a cada quatro alunos, projetor, conexão com a internet, um microfone; canetas 

para lousa com três cores diferentes, um flipchart a cada quatro alunos e uma caneta 

para cada flipchart para utilização, por parte dos alunos. 

 Avaliação: a avaliação poderá ser composta por uma prova de múltipla escolha, que será 

aplicada em um modo on-line, em um momento posterior à apresentação dos casos de 

cada grupo. A prova será com consulta e aplicada dentro de um horário definido para o 

prazo de 30 minutos com ordens diferentes entre as perguntas, em que cada aluno terá 

acesso. O resultado desta prova irá corresponder a 30% do valor final e os outros 70% 

serão calculados pelos próprios alunos, que irão avaliar a exposição de cada grupo nas 

apresentações do caso da Refrescos Bebidas. 
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8.8 Plano de Lousa 

 

O plano de lousa será dividido em duas partes. A primeira irá conter o embasamento 

teórico para o caso através dos temais centrais. 

 

Figura 20: Plano de lousa parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A segunda parte da lousa será relativa ao caso, com a apresentação da árvore de critérios 

(utilizar como base a figura da árvore de critérios da seção de temas centrais do caso).  

O professor deve seguir a lista de critérios da seção estratégia para mudança, para 

demonstrar, de uma maneira visual, quais são os critérios que serão considerados na avaliação 

das transportadoras candidatas. 

 

Figura 21: Plano de lousa parte 2 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Gestão de 

Desempenho em 

Supply Chain (Figura 

9: Exemplo de 

gráfico radial) 

Strategic sourcing e o 

tabuleiro de compras 

(figura 10) 

 

Definição de gestão de 

riscos para supply chain.  

(TANG e MUSA, 2011). 

Figura 5: Figura de 

critérios considerados na 

avaliação 

 

Gestão de transportes: 

Demonstrativo de custos 

diretos e indiretos para 

fretes (Figura 11) 

 

Principais passos para o 

método AHP (SAATY, 

1994). 

Árvore de Critérios (Figura 12) 

Introdução ao conceito de make or buy. Os seis passos para decisão (figura 8) 
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O professor deverá utilizar este plano de lousa para aproveitar, principalmente, a parte 

teórica da aula, período em que uma exposição resumida e visual poderá facilitar e acelerar o 

entendimento dos alunos. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Foi possível contribuir com a disseminação de casos de ensino voltados para Supply 

Chain no Brasil, por intermédio da observação participativa e a experiência do autor, dentro de 

um contexto real.  O caso de ensino acaba dando a possibilidade para os estudantes de exercitar 

importantes conceitos da área de uma forma simples e direta. 

A questão de pesquisa sobre como abordar o dilema de terceirização da frota em um 

caso real foi explorada, de uma forma estruturada, com a construção da narrativa do caso, a 

contextualização, apresentação de uma forma didática do histórico e principais números da 

organização e a questão dilema, a qual os alunos da graduação e pós-graduação devem discutir 

e aplicar os conceitos explorados nos temas centrais das notas de ensino. 

 A Análise de Make or Buy, Gestão de Riscos, Gestão de Desempenho em Supply Chain,  

Strategic Sourcing e o Tabuleiro de Compras, Gestão de Transportes  e a Análise Multicritério 

AHP podem embasar a recomendação dos alunos de qual é a melhor alternativa para Luciano, 

a terceirização da frota com um potencial fornecedor ou a manutenção da RL nas operações de 

abastecimento dos centros de distribuição. 

É evidente que esses referenciais teóricos não representam todos os temas centrais que 

podem ser explorados na resolução de alternativas para o dilema do caso de ensino da Refrescos 

Bebidas. Há inúmeras outras possibilidades de aplicação de conceitos que não foram 

apresentados neste trabalho, e que ficam a critério dos envolvidos na futura aplicação do caso. 

Houve aqui uma limitação dos temas de maneira intencional definida pelo autor. 

É importante ressaltar que as notas de ensino também se apresentam como uma parte 

fundamental no trabalho, ao estabelecer um guia para o instrutor aplicar o caso de ensino com 

o embasamento teórico dos temas mencionados no parágrofo anterior,  a possibilidade de 

aplicação, os objetivos pedagógicos e os planos de aula e lousa ilustrados. 

A transmissão do caso de ensino, vivenciado na prática, pela observação participativa, 

a narrativa do caso e as notas de ensino foram as principais contribuições para disseminar os 

casos de ensino voltados para Supply Chain, no Brasil, e aproximar cada vez mais a área 

acadêmica dos dilemas reais, vivenciados pelos gestores da área de Operações.   
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