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RESUMO 

 

O varejo e a indústria de alimentos no Brasil sofreram com as instabilidades econômicas no 

país, apresentando quedas significativas em 2015 e 2016 e, nos anos posteriores, apresentaram 

taxas exíguas de crescimento. Em cenários de instabilidade econômica, o trabalho na eficiência 

operacional entre indústria e varejo torna-se ainda mais relevante para minimizar os impactos 

negativos nas receitas. Propõe-se a observar o alinhamento das cadeias entre uma multinacional 

de alimentos e uma rede varejista, tendo em vista a instalação, por parte da indústria, de 

ferramenta com base em Inteligência Artificial, que visa à proposta de um mix mais favorável 

de abastecimento de seus produtos a seus maiores e mais importantes clientes varejistas. O 

estudo recupera os critérios sobre aspectos colaborativos entre indústria e rede varejista, pois 

verifica se a aplicação de uma tecnologia específica trouxe melhoria no relacionamento e na 

performance para a díade estudada. Por meio de estudo de artigos e com uso de metodologia 

qualitativa, de caráter exploratório, procederam-se a realização e a observação de entrevistas 

semiestruturadas, com questões em aberto, com gerentes e diretores, da área de Supply Chain, 

da rede varejista e da indústria da díade selecionada. Analisou se a confiança existente entre um 

relacionamento entre empresas atua, de forma positiva, na colaboração na cadeia de 

suprimentos. Averiguou se a melhoria no relacionamento corrobora, de forma incisiva, a 

ascensão na performance operacional na performance da díade. Concluiu que ferramentas de 

análise preditiva podem influenciar na manutenção do conceito de confiança entre as partes 

envolvidas, convicção de valia para melhorias em cadeias de suprimentos. 

 

 

 

Palavras-chave: Confiança na gestão da cadeia de suprimentos, relacionamento 

colaborativo, Tecnologia na cadeia de suprimentos, efeito chicote e Ruptura no ponto de 

venda (OOS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The retail and food industry in Brazil suffered from economic instability in the country, that 

occurred in 2015 and 2016 and - in the following years - presented low growth rates. In 

scenarios of economic instability, the work on operational efficiency between industry and 

retail becomes even more relevant to minimize the negative impacts on revenues. It is proposed 

to observe the alignment of the chains between a multinational food company and a retail chain, 

in view of the installation, by the industry, of a system based on Artificial Intelligence, which 

aims at proposing a more favorable mix of its products to the largest and most important retail 

customers. The study retrieves the criteria on collaborative aspects between industry and retail 

chain, as it verifies whether the application of a specific technology has improved the 

relationship and performance for the studied dyad. Through the study of articles and using 

qualitative methodology, of an exploratory nature, semi-structured interviews were conducted 

and observed, using open questions, with managers and directors, from the Supply Chain area 

of the retail company and the selected industry. It analyzed whether the trust that exists between 

a relationship between companies acts, in a positive way, in collaboration in the supply chain. 

It found out if the improvement in the relationship strongly supports the rise in operational 

performance in the performance of the dyad. He concluded that predictive analysis tools can 

influence the maintenance of the concept of trust between the parties involved, conviction of 

value for improvements in supply chains. 

 

 

 

Keywords: Trust in Supply chain Management (SCM). Collaborative Relationship, 

Technology in Supply Chain, Bullwip effect e Out of Stock (OOS).
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Nos últimos anos, tanto o varejo quanto a indústria de alimentos no Brasil sofreram com 

a crise econômica do país; o varejo, que crescia ao redor de 5% no início da década, apresentou, 

em 2015 – ápice da crise econômica do Brasil - uma queda nas vendas reais de 2%. Nos anos 

seguintes, o varejo apresentou um crescimento tímido de 1,5% até fechar 2019 com um 

crescimento de 3,62% (ABRAS, 2020). A indústria de alimentos, que também manifestava 

crescimento de 5%, apresentou, em 2015 e 2016, quedas de 2,8% e 1%, respectivamente e, nos 

anos seguintes, apresentou crescimento em torno de 1,6% até 2019 (ABIA, 2020). 

Em cenários econômicos instáveis, tanto indústria quanto o varejo precisam trabalhar 

fortemente na eficiência operacional para conter a queda nos resultados do negócio devido à 

queda nas receitas. Dessa forma, mesmo nos anos com crescimento de receita, nota-se que os 

dois setores são bem suscetíveis às flutuações econômicas. Estudos recentes indicam que 

empresas obtêm melhorias significantes na performance através da gestão do Supply Chain 

(Cadeia de Abastecimento), adotando práticas de integração e colaboração (Lu et al, 2018) 

(Salam, 2017) (Brito et al, 2014) (Yu e Pysarchik, 2018). Com isso, há uma necessidade, tanto 

do varejo quanto da indústria alimentícia, de trabalhar o alinhamento de suas cadeias de 

abastecimento a fim de melhorar a eficiência de seus processos. 

Em 2016, a indústria, referente à díade a ser estudada, implementou um novo processo 

em sua área de Customer Service (Serviço ao cliente) com o objetivo de agregar mais valor a 

seus clientes. A estratégia adotada foi a instalação de um sistema de análise preditiva das vendas 

realizadas nas lojas (Sell out) para propor um melhor mix de abastecimento dos produtos 

vendidos por essa indústria aos principais clientes varejistas. Assim, observa-se a existência de 

aspectos colaborativos, pois há troca de informações entre as empresas e, concomitantemente, 

há implementação de tecnologia para auxiliar a estimativa de venda aos consumidores e 

melhores padrões de abastecimento. Colaboração e estimativa de vendas são dois processos que 

têm extensas discussões no meio acadêmico, as quais contribuem significativamente para ganho 

de performance colaborativa (McCarthy e Golicic, 2002).  

Em um estudo mais recente, Salam (2017) analisou se a confiança existente entre um 

relacionamento entre empresas, juntamente com a aplicação de recursos tecnológicos, atuavam 
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positivamente na colaboração na cadeia de suprimentos e, ainda, averiguou se a melhoria no 

relacionamento corrobora a ascensão na performance operacional das empresas envolvidas. 

O estudo presente neste trabalho visa à análise dos mesmos critérios expostos nos artigos 

de Salam (2017) e Fawcett et al (2011), pois verifica se a aplicação de tecnologia trouxe 

melhoria no relacionamento e na performance para a díade estudada. Para isso, foram realizadas 

entrevistas com membros da cadeia de suprimentos de ambas as empresas e, por meio de tais 

entrevistas, buscou-se evidenciar se houve ganhos de relacionamento e, consequentemente, 

melhoria no quesito performance, após a implementação da ferramenta de análise preditiva da 

venda dos produtos, fabricados pela indústria, nas lojas da rede varejista. Os detalhes de como 

será feito o estudo serão expostos a seguir no detalhamento do objetivo citado. 

Neste estudo, há a utilização de dados primários com entrevistas e percepções das 

pessoas envolvidas nos processos – oriundas tanto da empresa varejista quanto da indústria. 

Dados secundários também são utilizados – como as informações mais técnicas da ferramenta 

utilizada no processo. Também há a análise de dados quantitativos com a comparação dos 

indicadores de disponibilidade de produtos em gôndola (OSA – On Shelf Availability) da rede 

estudada e de outras redes que não possuem a utilização de tal sistema. 

O trabalho tem como limitação os estudos sobre relacionamento entre indústria e varejo, 

seus ganhos e limitações de implementação e a verificação de como ferramentas de análise 

preditiva podem influenciar nesse relacionamento. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho mostra-se relevante, pois, por décadas, estudos sobre relação em 

canais têm sido considerados importantes no campo acadêmico. Desde 1990, os estudos focam 

em aspectos de orientação a longo prazo entre fornecedores e compradores, sendo cooperação, 

troca de custos, confiança e comprometimento os pontos focais (Yu e Pysarchik, 2018). Nesse 

contexto, parceiros comerciais buscam alternativas para aprimorarem as relações e conquistar 

melhor desempenho nas cadeias de abastecimento que estão cada vez mais competitivas. A 

abordagem do trabalho recai na análise de uma alternativa implementada por uma indústria de 

alimentos para melhorar seu relacionamento e desempenho com o varejo, verificando se a opção 

foi eficiente no aumento da relação colaborativa e desempenho entre as partes. Segundo dados 

da ABIA (Associação Brasileiras da Indústria de Alimentos), o setor alimentício movimentou, 
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em 2019, cerca R$ 560 bilhões, representando cerca de 7,6% do PIB nacional. Desse modo, o 

mercado estudado mostra-se bem pertinente para receber destaque. 

Tanto indústria quanto o varejo buscam, ano após ano, melhorarem suas margens de 

lucro com projetos de produtividade, a maioria deles sem envolvimento dos parceiros 

comerciais; entretanto, a busca para redução de custos acaba sendo limitada, pois o maior ganho 

está na melhoria da cadeia de abastecimento. Nesse contexto, vemos alguns problemas 

enfrentados pelas partes. Em relação ao exposto, destaca-se a perda de venda por falta de 

disponibilidade dos produtos, fenômeno chamado de Out of Stock (Ruptura de estoque), sendo 

que esse índice permanece em 8% no varejo (De Aguiar et al, 2020). Altos níveis de estoque 

nas lojas, causados por má coordenação de envio de informações entre a cadeia, gerando 

pedidos de reposição que não refletem as vendas atuais das lojas, também é outro fator que 

causa baixo desempenho nas relações comerciais (Lee et al, 1997). 

Além da relevância sobre estudo de relacionamento entre fornecedores e compradores, 

o trabalho foca a análise sobre como a utilização de tecnologia baseada em uma ferramenta com 

uso de inteligência artificial foi efetiva ou não na condução desse projeto colaborativo, o que 

poderá nortear novos projetos com ferramentas similares para melhorar o desempenho de 

parceiros comerciais em determinadas cadeias de abastecimento. 

Com o exposto acima, o trabalho verifica, por meio de  análise de indicadores de gestão  

bem como de entrevistas semiestruturadas com gerentes e diretores de ambas as empresas, os 

aspectos que atestam se houve uma melhoria no relacionamento colaborativo entre  parceiros, 

após a implementação da tecnologia – técnica que utiliza inteligência artificial como ferramenta 

de análise preditiva para proposta de abastecimento das lojas.  

Tal descoberta será relevante para a indústria, pois essa analisará se o investimento 

realizado trouxe as melhorias de relacionamento e desempenho esperados no projeto, e, para o 

varejo, o estudo ainda poderá constatar se há um bom relacionamento com a indústria 

selecionada, se ocorreu  melhoria nas questões de problemas de estoques causados pelo efeito 

chicote e ruptura de loja e se pode ser considerada uma boa forma de aprimorar a relação com 

outros parceiros comerciais já que, segundo Nyaga et al (2010), as empresas compradoras veem 

a qualidade do serviço entregue como principal fator para um bom relacionamento com as 

empresas fornecedoras. 

 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 
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A realização desta pesquisa buscará responder às seguintes questões:  

QP1: Como a utilização de tecnologia, presente em uma ferramenta de análise preditiva 

baseada em inteligência artificial, impactou no relacionamento colaborativo entre indústria e 

varejo?  

QP2: Como o desempenho operacional desta díade, medido através da redução de efeito 

chicote e falta de produtos nas lojas, foi impactado após a implementação desta ferramenta?  

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo central desta pesquisa é analisar se a implementação de uma ferramenta de 

análise preditiva, baseada em inteligência artificial, que sugere o abastecimento de produtos 

loja a loja, trouxe melhorias na relação colaborativa entre uma indústria de alimentos e uma 

empresa varejista e se ocorreu impacto no desempenho da díade ligado às métricas de efeito 

chicote e falta de produto nas lojas da rede. Para ajudar na compreensão do objetivo principal 

desta pesquisa, há a figura 1, em que é representada um diagrama que mostra se a tecnologia 

implementada impactou positivamente no relacionamento entre as empresas estudadas e se a 

melhoria no relacionamento trouxe um aumento na performance para ambas as empresas. 

 

 

  Figura 1. Diagrama de estudo do projeto de pesquisa. 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Após a elaboração do objetivo geral do trabalho, foram definidas as três linhas de análise 

-  a tecnologia implementada, o relacionamento na díade e o desempenho entre as duas empresas 
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estudadas. Com isso, há três objetivos específicos para o trabalho e o detalhamento da análise 

a ser feita em cada um deles. 

1. Analisar se a implementação da ferramenta de análise preditiva baseada em 

inteligência artificial impactou positivamente ou não o relacionamento entre a 

díade estudada; 

2. Analisar se houve impacto positivo no desempenho da díade através da redução 

de efeito chicote; 

3. Analisar se houve impacto positivo no desempenho da díade através da redução 

na ruptura de produtos nas lojas. 

Para auxiliar a compreensão, a figura 1 ilustra os objetivos deste trabalho em relação às 

questões de pesquisa. 

 

 

Figura 2 – Questões de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Uma breve revisão teórica será feita para expor a importância de um bom 

relacionamento entre as partes estudadas, quais os tipos de relacionamento existentes e quais os 

efeitos que podem ocorrer sem um bom relacionamento entre as partes. Em seguida, serão 
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expostas as ferramentas implementadas entre fornecedores/compradores que ajudaram na 

melhoria de relacionamento e desempenho da díade. O estudo abordará alguns conceitos que 

norteiam o uso de tecnologia em Supply Chain, como a utilização de VMI e CPFR. Por fim, 

haverá a análise do conceito de IA e como ele ajudará as cadeias de abastecimento na melhoria 

de relacionamento entre parceiros comerciais. 

 

2.1 Relacionamento Indústria – Varejo 

 

Por muitos anos, relacionamento entre canais é estudado na academia através de 

literaturas de marketing.  Esses estudos focavam em como um processo relacional lida com 

temas como uso de poder entre membros da cadeia, conflitos, satisfação, confiança, 

dependência, orientação a longo prazo e comprometimento. Durante os anos de 1970 e 1980, 

os conceitos como fonte de poder, satisfação e conflitos nas relações entre canais foram 

amplamente estudados. Os estudos abordavam justamente as fontes de poder nas relações e sua 

relação com conflitos entre os canais. A partir dos anos 90, os estudos focaram na importância 

de aspectos de longo prazo entre clientes e fornecedores, na cooperação, na troca de 

informações e custos, confiança e comprometimento, alguns deles ligados aos estudos de 

Marketing; outros analisavam as relações entre fornecedores e compradores (Yu e Pysarchik, 

2018).  

Como exemplos de estudos das décadas de 70 e 80 sobre relação de poder, há estudos 

de Hunt e Nelvin (1974), que indicam o poder na cadeia de distribuição, suas fontes e as 

consequências que trazem no relacionamento entre parceiros de negócio. No estudo, os autores 

abordam dois tipos de fonte de poder, a coercitiva e a não coercitiva. A investigação foi feita 

através de uma pesquisa realizada com redes de fast food franqueadas e a matriz. A conclusão 

do trabalho foi que há uma relação direta entre as consequências de um determinado tipo de 

relacionamento com a fonte de poder escolhida pela unidade franqueadora. Quando a fonte de 

poder usada é a não coercitiva, há um aumento na satisfação dos franqueados perante a matriz. 

Já Gaski (1984) faz uma análise sobre poder, satisfação, conflitos e performance; para isso, os 

autores analisam vários artigos escritos sobre o tema na década de 70 e chegam à conclusão que 

todos os fatores analisados têm relação entre si. Em suma, quanto mais a relação é construída 

com uma fonte de poder coercitiva, mais conflitos aparecem na relação entre parceiros, 

reduzindo, dessa forma, a satisfação entre eles.  
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Após a década de 90, os estudos passaram a envolver os benefícios de parcerias de longo 

prazo e a relação de confiança e comprometimento entre os elos da cadeia (Ganesan, 1994; 

Morgan e Hunt, 1994; Nyaga et al, 2010; Ke e Wei, 2006). Ainda havia estudos que analisavam 

os tipos de relações e comportamentos existentes entre empresas parceiras (Heide e Miner, 

1992; Bensaou, 1999). 

Heide e Miner (1992) propõem quatro tipos de comportamentos de colaboração entre as 

empresas: troca de informações, restrição no uso de poder, divisão na resolução de problemas 

e flexibilidade. A troca de informações faz referência à divisão em ambos os lados de 

informações públicas. A restrição do uso de poder relaciona-se ao grau em que uma das 

empresas tira vantagens nas oportunidades que afetam negativamente um dos parceiros. A 

divisão de problemas apresenta-se na forma de busca por soluções e na responsabilidade mútua 

para problemas indefinidos. Por fim, a flexibilidade acessa o grau em que cada parceiro se 

adequa para a necessidade do outro. 

Brito et al (2014) testaram os comportamentos propostos por Heide e Miner (1992) em 

análise de dados e entrevistas semiestruturadas com fabricantes e clientes da indústria de 

embalagens. Segundo a pesquisa, o único comportamento que influenciou na performance em 

rentabilidade foi a troca de informações entre os parceiros, indicando que esse comportamento 

reforça a ideia de cooperação na cadeia. 

Além da análise dos comportamentos para obter uma boa relação entre parceiros, há 

destaque para os tipos de relacionamento entre empresas. Bensaou (1999) aborda alguns tipos 

de relacionamento entre cliente e fornecedor, os quais ele chama de portfólio de 

relacionamentos. Esse portfólio é dividido em quatro dimensões - “Captive Buyer” (Comprador 

cativo), em que a empresa compradora detém o maior poder na relação; “Captive Supplier” 

(Fornecedor Cativo), em que  o poder de barganha está nas mãos da empresa fornecedora, pois 

essa geralmente detém a propriedade de uma tecnologia específica; “Market Exchange” 

(Facilidade de Troca de Fornecedor ou Empresa Cliente), em que  não há trocas de informações 

entre as partes envolvidas e, por fim, o “Strategic Partneship” (Parceiro Estratégico), em que 

as empresas trocam informações regularmente. Nessa abordagem, não há melhor ou pior 

modelo de relacionamento, pois os envolvidos devem escolher a que apresenta sentido mais 

condizente com os produtos comercializados e com a estratégia de cada uma das partes. 

Outros aspectos importantes amplamente estudados são confiança e comprometimento 

entre parceiros comerciais. Nyaga et al (2010) mostram a relação de confiança e 

comprometimento nos relacionamentos entre empresas compradoras e fornecedoras. O 



19 

 

 

comprometimento refere-se na garantia de esforço máximo dos parceiros em manter uma 

relação duradoura. Empresas fornecedoras veem a troca de informação como algo bem 

relevante no comprometimento pelo parceiro, já as empresas compradoras veem a entrega do 

produto com qualidade como um aspecto mais relevante.  

Ganesan (1994) cita que a confiança gera uma percepção de credibilidade e 

benevolência aos parceiros. Ke e Wei (2006) realizam um estudo em que mostra a confiança 

como um fator determinante para que as empresas troquem informações com seus parceiros. 

Delbufalo (2010), através de uma revisão sistemática de literatura, demonstrou que confiança 

interorganizacional exibe uma robusta e forte relação dentre inúmeras variáveis em diferentes 

condições. 

Ke e Wei (2006) abordam em seu estudo os fatores que levam as empresas a 

compartilharem conhecimento com seus parceiros, conhecimento representado no Supply 

Chain por troca de informações de demanda, estoques e demais atividades na cadeia. Os autores 

analisaram cinco fatores que levariam as empresas a trocarem informações -  a especificidade 

dos ativos, a incerteza na cadeia,  o poder de uma empresa sobre a outra, a interdependência 

entre os parceiros e  a confiança entre os fatores. Como conclusão do trabalho, foi visto que a 

confiança é o fator primário para uma boa relação entre as partes; assim, um alto nível de 

confiança faz com que a empresa focal da relação compartilhe informações com seus parceiros.  

A contínua análise de modelos de relacionamento entre empresas parceiras, com 

aplicação dos conceitos descritos, permite a percepção de um aspecto importante: a cooperação 

entre as díades (Fornecedor – Comprador). Os modelos cooperativos, amplamente usados na 

literatura acadêmica na discussão de relações entre agentes econômicos em uma determinada 

cadeia de abastecimento, têm efeitos positivos na performance financeira das empresas 

estudadas (Brito et al, 2014).  

Além dos estudos acima, podemos citar também Vereecke e Muylle (2006), que 

descrevem uma sabedoria entre os praticantes de colaboração em cadeia de abastecimento, 

ilustrando que essa prática aumenta significativamente a performance das empresas. A 

cooperação pode ser focada na troca de informações para melhoria nos processos de demanda, 

estoques e entregas. Além dessas, o tipo de colaboração pode trazer melhorias de forma 

estrutural, como a implementação de sistemas de kanban, implementação de VMI ou até na co-

-locação de áreas. 

 

2.2 Desempenho na Cadeia de Abastecimento 
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Há várias métricas de desempenho que podem ser observadas ao longo de uma cadeia 

de abastecimento, porém a pesquisa em questão trará um foco maior em dois problemas 

constantes na díade estudada -  a ruptura de gôndola, em que o consumidor não encontra o 

produto da empresa fabricante nas lojas de uma determinada varejista e o efeito chicote. 

Melhorias em performance em empresas parceiras estão ligadas à redução de efeito chicote na 

demanda e abastecimento de mercadorias e consequentemente, no aumento da disponibilidade 

dos produtos em gôndola (De Aguiar et al, 2020 e Lee et al, 1997). 

Dentre diversos problemas, há um especial destaque para questões oriundas da falta de 

cooperação entre os elos participantes, como as flutuações na demanda - problemas 

significantes na maioria dos praticantes, planejadores, gerentes de demanda e gerentes de 

operações. Essas flutuações trazem uma maior dificuldade na gestão de estoque, o que gera um 

aumento de inventário e reduz a entrega de nível de serviço - essas não são causadas por 

mudanças no consumo dos consumidores finais, mas por efeitos ao longo da cadeia (Zotteri, 

2013). Tais alterações na cadeia são denominadas de efeito chicote, termo dado por Forrester 

em 1958 (Almeida et al, 2015). 

Além da citação dos conceitos de efeito chicote, destaca-se o estudo feito por Lee et al 

(1997), que discorre sobre um importante mecanismo para evitar a formação do efeito chicote 

- a coordenação do fluxo de informação entre os membros de uma cadeia de abastecimento. 

Essa troca de informações tem um impacto direto na agenda de produção, no controle de 

inventário e nos planos de entrega. Os autores também abordam quatro causas na geração do 

efeito chicote, sendo o processamento da demanda, entrada de pedidos, variações de preço e o 

jogo das negociações entre produtores e compradores. A tabela 1, adaptada de Lee et al (1997), 

resume, para cada causa citada, fatores de contribuição e medidas de contenção que podem ser 

aplicadas. 

 

Causas Fatores de contribuição Medidas de contenção 

Demanda Sem visibilidade da venda final; 

Múltiplas estimativas; 

Lead time (Tempo de espera) 

longo. 

Acesso às informações de venda ao 

consumidor; 

Único controle de ressuprimento; 

Redução do Lead Time. 

Entrada de 

pedidos 

Alto custo com pedidos; 

Economia na ocupação de 

veículos; 

Pedidos randômicos. 

Entrada de pedidos por meio 

eletrônico; 

Desconto de acordo com a ocupação 

dos veículos; 

Agendas regulares de entrega. 
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Variações de 

preço 

Precificação baseada em Alto e 

Baixo; 

Compra e entrega não 

sincronizadas. 

Precificação com estratégia única; 

Contrato de compra que mitiga o 

desalinhamento entre o pedido e a 

entrega. 

Jogo das 

negociações 

Esquema da taxa de proporção 

(Peso do produto vendido versus o 

total da categoria no varejo); 

Não conhecimento das condições 

de abastecimento; 

Pedidos irrestritos e ausência de 

políticas de devoluções; 

Política de objetivos aos 

vendedores baseadas em vendas de 

curto prazo. 

Alocação de pedidos baseados nas 

vendas históricas; 

Divisão de informação sobre 

capacidades; 

Flexibilidade limitada nos custos de 

hora extra; reserva de capacidade; 

Mudança nos incentivos para equipe 

de vendas. 

Quadro 1. Causas, fatores de contribuição e plano de mitigação para o efeito chicote. 

Fonte: Adaptado de Lee et al, 1997, p. 11. 

 

Corroborando o ponto sobre o jogo das negociações, Zotteri (2013) aborda que um dos 

principais fatores para o efeito chicote é a determinação dos objetivos das equipes de venda dos 

próprios fornecedores, pois as empresas determinam objetivos mensais, em que os vendedores 

perseguem tal objetivo e não focam nos problemas que a cadeia pode enfrentar. Na tabela 1, há 

a recomendação dada por Zotteri (2013) para tal problemática, porém também é abordado, no 

estudo do autor, que a mudança de incentivo não é fácil, pois as empresas possuem uma longa 

cadeia de promessas e envolvem diversas áreas nas companhias. 

Por fim, os estudos indicam que a distorção nas informações de demanda implica aos 

produtores apenas a visão das informações imediatas dos pedidos e não a visibilidade dos 

comportamentos reais da demanda de seus produtos, o que gera um sério aumento de custos 

para a empresa. As despesas podem ser exemplificadas por meio dos custos de produção 

gerados por excesso de capacidade, excesso nos custos de armazém para estocagem 

desnecessária de produtos e custos no transporte – assim, supõe-se que adequado planejado 

prévio traria uma melhor negociação nas tarifas (Lee et al, 1997). 

Outro importante problema observado, tanto para a indústria quanto para o varejo, é o 

Out of Stock (OOS), que se trata da disponibilidade do produto em gôndola, isto é, disponível 

para o consumidor. O OOS ocorre quando, por um tempo contínuo, um item não está disponível 

para venda, e o varejista entende que o produto deveria estar disponível para o consumidor 

(Berguer, 2002; Corsten e Gruen, 2003; Gruen e Corsten, 2007; Pramatari e Miliotis, 2008). 

Ter a gôndola cheia é um desafio para o varejo e indústrias, pois agrega valor aos consumidores, 

aumentam a lealdade na marca; e, na loja, aumenta a venda e rentabilidade da categoria 
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(Berguer, 2002). Segundo estudo de Corsten e Gruen (2002), esse percentual de ruptura é cerca 

de 8%. Ver Figura 3. 

 

 

Figura 3. Média da taxa de ruptura de estoque. 

Fonte: Adaptado de Corsten e Gruen, 2003, p. 2. 

 

O estudo de Corsten e Gruen (2003) analisou o perfil de cerca de 71 mil consumidores 

por meio de 29 estudos em 20 países para uma variedade de categorias diferentes de produtos. 

Os autores categorizam as cinco principais atitudes de consumidores, quando eles se deparam 

com a falta de produtos desejados na loja. Cerca de 26% dos consumidores trocam o produto 

desejado por outra marca, caso não encontre o item em gôndola, 31% buscam o produto em 

outra loja e 9% não compram o produto (Ver Figura 4).  De Aguiar et al (2020), ao realizarem 

estudos mais recentes de comportamento do consumidor brasileiro, confirmam a permanência 

do índice de ruptura de estoque em 8% e ainda reforçam que parte considerável dos 

consumidores tende a buscar produto de outra marca quando não encontra o produto que 

procurava em loja. Tal fenômeno indica, portanto, perda de venda direta do fabricante e, por 

consequência, do varejo.  
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Figura 4. Comportamento médio dos consumidores para a ruptura de produto em loja. 

Fonte: Adaptado de Corsten e Gruen, 2003, p. 2. 

 

Dentre as categorias selecionadas por Corsten e Gruen (2003) e Gruen et al (2002), a 

que mais se assemelha à produção da empresa selecionada para o presente estudo é a categoria 

"salgadinhos". Segundo os autores, a categoria de alimentos "salgadinhos" é a que apresenta as 

menores taxa de ruptura – entretanto, é também uma das mais substituídas por outra marca 

quando não é encontrada pelo público consumidor em loja. Ver Figuras 5 e 6. 

 

 

Figura 5. Índice de ruptura por categoria. 

Fonte: Adaptado de Gruen et al, 2002, p. 13. 

 



24 

 

 

 

Figura 6. Comportamento dos consumidores frente à ruptura por categoria. 

Fonte: Adaptado de Corsten e Gruen, 2003, p. 3. 

 

Outro estudo, mais recente, que investigou o comportamento do consumidor ao ser 

deparar com a falta do produto na loja, foi o realizado por Padmanabhan et al (2020). Segundo 

esse artigo, consumidores leais a uma determinada marca tendem a trocar de loja, caso eles não 

encontrem o produto que procuram, o que é muito ruim para o varejo, que pode perder uma 

compra em potencial. Outra descoberta no estudo, que implica na indústria, foi que o 

consumidor que tende a buscar outras alternativas de produtos são mais propensos a trocar de 

marca; portanto, a fabricante pode perder um consumidor que desejava ter o produto dela 

quando este se depara com o OOS. 

No tocante à mensuração do OOS, Gruen e Corsten, (2007) abordam que há três 

maneiras de medir o OOS -  a primeira, é o método de auditoria manual; a segunda, é através 

da leitura dos dados de vendas e estoque do ponto de venda;  a terceira, é o método de análise 

perpetuo do estoque. A auditoria manual consiste na visita periódica às lojas para verificar 

“buracos” nas gôndolas - os tais “buracos” correspondem aos itens que não estão presentes de 

acordo com a estratégia de posicionamento na prateleira. O número visto de não presença de 

itens é dividido pelo total de itens da categoria para se chegar ao percentual de ruptura. O 

segundo método descrito é a medição de ruptura através da leitura dos dados de vendas e 

inventário de uma determinada loja; ao contrário do primeiro método, esse segundo analisa a 
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ruptura pela análise das informações de compra dos consumidores e dados de inventário. Tal 

método estima a quantidade de vezes que um consumidor vai até uma loja e não encontra 

determinado produto. O percentual de OOS é feito através do número de vezes que o 

consumidor vai até uma loja e não encontra o produto dividido pelo total de vezes que o 

consumidor compra o produto mais as vezes que ele não encontra. O terceiro método de 

medição, através do estoque perpétuo, consiste na análise da venda do item quando a venda de 

um determinado item é zero. Nesse caso, é possível afirmar que o produto está em ruptura e, 

segundo os autores, tal método beneficia os itens com menor giro de compra. 

Após a análise do que é o OOS, sua importância tanto para o varejo quanto para a 

indústria e as formas de cálculo do percentual de ruptura, podemos citar alguns pontos 

causadores do OOS segundo Corsten e Gruen (2003), que abordam causas importantes para o 

fenômeno do OOS. Podemos ver no quadro 2 uma adaptação do resumo com os processos de 

planejamento e colocação de pedidos para as lojas e fornecedores. 

 

Causa Raiz 

1. Planejamento 2. Pedidos 
Loja 

• Incongruência entre a capacidade da 

gôndola e o processo de 

ressuprimento; 

• Frequência de compra do produto; 

• Alto número de itens de sortimento. 

• Dados sem acuracidade; 

• Baixa acuracidade na demanda do 

consumidor; 

• Baixa acuracidade nos dados de 

estoque; 

• Atrasos na colocação de pedidos. 

Fornecedor 

• Novo produto no sortimento; 

• Dados e comunicação baixos com o 

cliente; 

• Decisões de preço e promoções; 

• Propaganda e planejamento de 

visibilidade. 

• Dados sem acuracidade; 

• Baixa acuracidade na demanda do 

cliente; 

• Baixa acuracidade nos dados de 

estoque; 

• Atrasos na alocação ou entrega dos 

pedidos. 

Quadro 2. Causa raiz do Out of Stock. 

Fonte: Adaptado de Corsten e Gruen, 2003, p. 7. 

 

O aprimoramento dos processos operacionais pode ser colocado como ponto número 

um para a mitigação de OOS. Tais processos são relacionados a uma melhor relação entre o 

sortimento dos produtos e o espaço em gôndola usado por uma determinada marca, 

automatização do envio dos pedidos do cliente para o fornecedor, melhor controle de inventário 
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nas lojas e no fornecedor e melhoria na rede de ressuprimento das lojas. O ponto número dois 

aborda a acuracidade operacional, em que as informações de estoque devem ser automatizadas. 

O ponto número três traz melhorias no processo de incentivos nas empresas, em que as áreas 

operacional e comercial devem compartilhar os objetivos (Corsten e Gruen, 2003). 

Já Pramatari e Miliotis (2008) abordam o efeito da colaboração entre fornecedor e 

cliente na redução dos efeitos do OOS. Nesse estudo, é concluído que a colaboração na divisão 

de informação e conhecimento entre os gerentes das lojas e a equipe comercial do fornecedor 

apresentou um resultado positivo na redução da ruptura de produtos nas lojas estudadas, sem 

que houvesse o aumento do estoque. Um ponto importante do estudo foi que as lojas atendidas 

diretamente pelos fornecedores apresentaram um melhor impacto em comparação com as lojas 

que eram atendidas do Centro de distribuição da rede varejista.  

Para Padmanabhan et al (2020), uma maneira para solucionar a queda de vendas 

causadas pelo OOS é aumentar a disponibilidade de produto em gôndola; assim, o produtor 

precisa garantir uma excelente distribuição de itens nas lojas do varejista. Outra solução é o 

produtor trabalhar na questão de lealdade à marca com seus consumidores para que não haja a 

troca de marca. 

 

2.3 Aplicação de tecnologia na Cadeia de Abastecimento 

 

Após as descrições de alguns efeitos causados na cadeia de suprimento por falta de 

colaboração entre empresas parceiras, o presente trabalho fará a análise de algumas ferramentas 

e processos implementados e estudados para a mitigação destes. Segundo Fawcett et al (2011), 

a utilização de ferramentas de tecnologia de informação é muito importante para facilitar um 

comportamento colaborativo entre as empresas. 

Uma breve análise história pode ser feita para contextualizar essas iniciativas. A 

primeira iniciativa robusta criada para trazer integração entre os elos da cadeia data de 1992, 

quando 14 associações comerciais, incluindo os fabricantes de produtos de mercearia da 

América e o associação do Mercado Alimentício, criaram o ECR, sigla em inglês para “Efficient 

Consumer Response Movement”  (Movimento de Resposta Eficiente ao Consumidor, em 

português). A proposta do ECR era trazer inovações sem precedentes às práticas de se fazer 

negócios (Barrat e Oliveira, 2001). 

O ECR, no fim de 1992, socializou um relatório que propunha um desenvolvimento na 

relação entre parceiros de uma cadeia de suprimentos baseadas na relação de confiança entre as 
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partes, principalmente entre fabricantes e produtores, com o objetivo de haver trocas de 

informações entre os participantes para a melhoria da performance de toda a cadeia. Outras 

alternativas foram trazidas adiante pelo ECR, tais como o VMI, sigla em inglês para Vendor-

Managed Inventory (Gestão do estoque do cliente pela empresa fornecedora) e o CR, sigla em 

inglês para Continuous Replenishment (Ressuprimento Contínuo, em português) (Barrat e 

Oliveira, 2001). Em 1995, outra ferramenta ganhou notoriedade no meio empresarial, o CPFR 

(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment), sendo Planejamento, Previsão e 

Ressuprimento Colaborativo o significado na língua portuguesa, desenvolvido pelo (VICS) 

Voluntary Interindustry Commerce Standards Association - uma organização de indústrias que 

especifica princípios e guias para efetivas implementações (Hill et al, 2017). Tanto o VMI 

quanto o CPFR serão melhores detalhados adiante. 

 O Vendor-Managed Inventory (VMI) é uma das iniciativas mais discutidas quando 

abordamos projetos de incremento na relação entre empresas nas cadeias de abastecimento. Tal 

processo foi desenvolvido em meados de 1980 (Barratt e Oliveira, 2001) e foi popularizado 

pelo Wal-Mart e Procter & Gamble no fim dos anos 80 (Waller et al, 1999). VMI é uma 

iniciativa da cadeia de abastecimento, em que o fornecedor é autorizado a fazer a gestão do 

inventário pelo cliente, executando propostas de ressuprimento dos produtos ao cliente 

(Çetinkaya e Lee, 2000; Yao et al, 2007; Waller,et al, 1999; Barratt e Oliveira, 2001). Para 

Barrat e Oliveira (2001), o VMI é provavelmente o primeiro processo de negócio baseado em 

confiança entre fornecedor e comprador. 

Mais especificamente, no VMI, as distorções de demanda que causam efeitos negativos 

na cadeia de suprimentos, como o efeito chicote, são transferidos dos varejistas (Membro no 

downstream da cadeia) para a indústria (Membro no upstream da cadeia); com isso, situações 

de falta de produtos em gôndolas e custos de altos inventários são reduzidos (Çetinkaya e Lee, 

2000). 

Waller et al (1999) também descrevem que o VMI é um processo que ajuda na redução 

de problemas causados pela incerteza na demanda, o que causa grande impacto na parte 

fornecedora da díade estudada. Segundo os autores, uma alta volatilidade na demanda causa 

problemas no serviço ao cliente e nas vendas dos produtos comercializados. 

A utilização do VMI traz boas oportunidades na cadeia de suprimento, que reduzem os 

efeitos da volatilidade de demanda, aumento do nível de serviço entre as empresas fornecedoras 

e compradoras e melhoram a disponibilidade dos produtos para venda (Waller, et al, 1999; 

Çetinkaya e Lee, 2000). Para o sucesso de uma implementação de VMI, o sistema requer 
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investimentos em tecnologia em comunicação, identificação de produto e rastreabilidade, pois 

ajudam na quantidade e tempo de ressuprimento, nível de estoque de segurança e envio das 

mercadorias. Outro ponto importante para a aplicabilidade do VMI são as pessoas que 

participam do projeto, pois essas devem ter uma forte participação em ambos as empresas, tanto 

no cliente quanto no fornecedor.  Mesmo com a melhor tecnologia instalada e as melhores 

pessoas, se não houver confiança entre as empresas parceiras, a implementação do VMI não 

dará certo (Waller et al, 1999). 

Alguns acadêmicos afirmam que os ganhos são desproporcionais entre as partes 

envolvidas. Dong e Xu (2002) chegaram à conclusão, por meio de seus estudos, que a empresa 

compradora absorve a maior fatia de benefício na utilização do VMI, pois os lucros aumentam 

após a instalação de tal iniciativa pela empresa cliente. Nesse contexto, Yao et al (2007) cita  

relatórios das indústrias que, após a adoção de VMI com alguns varejistas, mostram um efeito 

reverso nos demais canais de venda, pois o estoque de atacados e distribuidores aumentam; 

assim,  conclui-se que benefício é menor na indústria do que no varejo.  

Barratt e Oliveira (2001) afirmam que a maior fraqueza do VMI é que o processo tem 

uma visibilidade insuficiente de toda a cadeia de suprimento, por isso alguns setores começaram 

a abandonar o VMI e buscaram novas alternativas na busca de eficiência colaborativa entre 

parceiros.  

Outra alternativa de cunho colaborativo que devemos analisar é o CPFR sigla na língua 

inglesa de Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Essa ferramenta coordena 

várias atividades entre parceiros de negócio, como planejamento da produção, planejamento de 

compras, demanda de vendas e ressuprimento de inventário, sendo o principal objetivo ter 

sempre o produto disponível para o consumidor (Pramatari et al, 2002; Fliedner 2003; Hill et 

al, 2017). 

O CPFR começou em 1995, sendo implementado através de projeto piloto em 1996, 

ganhando popularidade em 1998. Essa iniciativa foi criada pela associação VICS (Voluntary 

Interindustry Commerce Standard) e visa a eliminação de barreiras para a melhoria da 

performance na cadeia de suprimentos. O principal aspecto do CPFR é a junção entre empresas 

dos processos de demanda, planejamento e execução de abastecimento, fazendo com que as 

empresas fornecedoras e compradoras façam trocas extensivas de informações, corrigindo e 

melhorando suas demandas para que os processos operacionais ocorram da forma mais eficiente 

possível (Hill et al, 2017). 
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Segundo Barratt e Oliveira (2001) e Pramatari et al (2002), o CPFR cobriu alguns 

problemas deixados por seus antecessores, tais como: 

•  A influência de atividades promocionais na criação de demanda extra e seu 

impacto no estoque; 

• A influência de mudança nos padrões de demanda e na cobertura de estoque; 

• A prática comum de se elevar estoque para garantir a disponibilidade nas 

prateleiras; 

• A falta de comunicação entre as lojas, processo de compras, planejamento 

logístico dos varejistas; 

• A falta de coordenação e sincronismo nos departamentos funcionais dos 

fornecedores (vendas, compras e planejamento de produção); 

• As múltiplas previsões que acontecem na mesma empresa de diferentes áreas 

(marketing, finanças, compras e logística). 

 

O CPFR é uma ferramenta com base na Web, que busca coordenar e dividir informações 

através de dados eletrônicos confiáveis e visões de demanda de longo prazo na cadeia de 

suprimentos (Fliedner, 2003). Segundo Fliedner (2003) e Mccarthy e Golicic (2001), alguns 

passos precisam ser dados para ter uma demanda acordada entre os parceiros: 

Passo 1: Criação de um contrato de parceria. Esse contrato deve conter objetivos, tais 

como:  

• reduções de inventário, redução na perda de vendas por ruptura de estoque, 

obsolescência, etc.; 

• Recursos requeridos como hardware, software, métricas, etc.; 

• Expectativa de confidencialidade de ambas as partes, a confiança deve ser 

mútua, pois cada empresa irá fornecer dados para a parceira. 

 

Passo 2: Junção do planejamento de negócios - cada empresa dever fornecer suas 

estratégias com o objetivo de criar uma estratégia para a parceria, deve também desenhar o 

calendário de atividades de planejamento e verificar algumas exceções que podem acontecer 

no processo. 

Passo 3: Desenvolvimento da previsão de demanda - nesse passo, cada empresa deve 

executar uma atividade. O varejo deve prover os dados de venda nas lojas e ambas as empresas 

devem fornecer dados de estoque. 
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Passo 4: Troca de previsões - o fornecedor deve realizar as previsões de venda, e o varejo 

deve fornecer as previsões de ordens de compra em um servidor dedicado, em que um sistema 

analisa as demandas por produtos e noticia as exceções para que um novo consenso seja 

realizado. 

Passo 5: Ressuprimento do estoque – processo que ocorre após todas as análises das 

demandas sejam acertadas entre as partes. 

Todas essas etapas devem ser repetidas continuamente para que se inicie um processo 

cíclico para cada produto e todas os calendários de eventos devem ser informados e tratados 

por ambas as partes (Fliedner, 2003). Por todas as exigências para o sucesso desse processo, é 

notável que a área de informação nas empresas tem um importante papel no CPFR para 

estabilizar os dados e agregar colaboração entre as empresas (Hill et al, 2017). 

Seguindo os preceitos de implementação do CPFR, Pramatari et al (2002) descreve 

quatro eixos que as empresas devem seguir: 

1. Local: Muitos casos focam no ressuprimento dos centros de distribuição das 

empresas varejistas, enquanto os pedidos visam o atendimento das necessidades 

das lojas. 

2. Produto: Esse eixo define se o projeto cobrirá somente os produtos não regulares 

(Ex: produtos promocionais, sazonais ou novos produtos) ou se atenderá a 

demanda de todos os itens vendidos por um fornecedor. 

3. Tempo: Esse eixo analisa qual o horizonte de previsão que a ferramenta cobrirá 

e a frequência de colaboração entre as partes. 

4. Divisão de Informações: Esse eixo discute a troca de informações que cada 

empresa fará para que o CPFR se torne operacional. 

 

Após a implementação, alguns benefícios são vistos na utilização do CPFR, tais como: 

melhor previsão cíclica dos pedidos, redução de custos, redução de avarias nos produtos, 

embarques menores, informações de cargas diárias, mais frequência de entregas, acuracidade 

nas informações, redução na ruptura dos produtos em gôndolas, aumento do serviço ao cliente, 

redução dos estoques elevados (Barratt e Oliveira, 2001). 

Friedner (2003) aborda os benefícios divididos entre as partes envolvidas no projeto: 

1. Benefícios para o varejista: Aumento das vendas, aumento no nível de serviço, 

rapidez no tempo de respostas aos pedidos, redução nos inventários dos produtos 

que ajuda na redução de perda por obsolescência. 
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2. Benefícios para o fornecedor: Aumento nas vendas, aumento no atendimento 

dos pedidos, redução no inventário dos produtos, aumento no tempo cíclico e 

redução na necessidade de inclusão de capacidade. 

3. Benefícios para a cadeia de abastecimento: Menos pontos de abastecimento, 

aumento na acuracidade da previsão e redução no custo de sistemas. 

 

Algumas barreiras para a implementação do CPFR são vistas na literatura. Maccarthy e 

Golicic (2001) abordam o tema da dificuldade de implementação ampla por ser uma ferramenta 

que demanda a provisão de uma adequada tecnologia e software de troca em tempo real de 

informações, o qual requer um alto investimento de tempo de pessoas para a customização do 

sistema. Já Hill et al (2017) e Friedner (2003) abordam a dificuldade na divisão de informações 

e no desenvolvimento de um plano estruturado de implementação, no desalinhamento das metas 

entre os parceiros, na falta de confiança entre as empresas e no alto número de agregações no 

processo de demanda. Friedner (2003) também aborda a barreira do medo de conluio, que 

significa o receio de dois ou mais fornecedores ou varejistas conspirarem no envio de 

informações prejudiciais aos parceiros de negócios, casos como esse podem acontecer quando 

o item negociado é algo específico feito sob medida ou é de origem proprietária. Nesse caso, 

vemos uma importância na seleção dos parceiros a serem escolhidos para este tipo de parceria, 

assim como os estudos de Bensaou (1999). 

Barratt e Oliveira (2001) focam em seu trabalho também a identificação e na valorização 

das barreiras existentes na implementação do CPFR. Algumas dessas barreiras a serem descritas 

abaixo foram descobertas pelos autores através da revisão teórica e do survey realizado. As 

seguintes barreiras foram vistas: 

• Ineficiente ressuprimento em resposta às flutuações de demanda; 

• Planejamento ineficiente mesmo usando a visibilidade da demanda dos 

consumidores; 

• Sem divisão das metas, estatisticamente embasadas em nível de itens, variações 

de demanda nos centros de distribuição, capacidade total da cadeia de 

abastecimento e custos; 

• Confiança e divisão de conhecimento como adversários; 

• Dificuldade na gestão das exceções na demanda / revisão de processos; 

• Parceiros de negócio focados no modelo tradicional de cadeia de abastecimento; 

• Promoções e novos itens planejados separadamente; 
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• Escalabilidade e ganho de massa crítica; 

• Estimativas de demanda não comunicadas através da cadeia de abastecimento; 

• Inexistência de uma decisão integrada de suporte sistêmico para providenciar 

dados de consumidores, clientes e mercado.; 

• Organizações não alinhadas com os parceiros para maximização mútua das 

estratégias de cada empresa; 

• Parceiros de negócio não trabalhando juntos para obter uma performance 

consistente; 

• Falta de disciplina para executar todos os passos para a implementação do CPFR. 

 

 Barratt e Oliveira (2001) ainda descrevem alguns facilitadores para a implementação 

do CPFR - o principal é o desenvolvimento de um adequado ambiente para o processo, que 

deve ser feito com dois principais fatores: confiança e tecnologia. Esses fatores precisam ser 

dependentes um do outro, pois o desenvolvimento de tecnologia de informação entre parceiros 

não será completa se não houver uma confiança entre as partes. 

Devido às barreiras descritas acima, alguns estudos acadêmicos foram realizados para a 

implementação de processos mais simples e que consigam os benefícios do CPFR. Como 

exemplos de estudos realizados no campo científico, podemos destacar o realizado por 

Mccarthy e Golicic (2001) que analisou três exemplos de implementação do chamado de CF 

(Collaborative Forecasting) ou Estimativa Colaborativa entre os parceiros comerciais.  

Segundo as autoras, esse processo ocorre através da confiança entre os parceiros de uma cadeia 

de abastecimento para providenciar informações de demandas acuradas, detalhadas e, no tempo 

certo, chamados de estudos de casos A, B e C.  As autoras analisaram quatro aspectos no 

sucesso ou não dos projetos. O primeiro aborda se houve aumento na responsividade; o 

segundo, na melhoria na segurança de abastecimento; o terceiro, na otimização do inventário e 

custos associados; e o quarto aborda se houve aumento nas vendas e lucratividade. No caso A, 

houve incremento em todos os aspectos escolhidos para a análise. O caso B apresentou melhoria 

na responsividade, na otimização dos estoques e no aumento da lucratividade. O caso C 

apresentou também melhoria em todos os aspectos.  

A figura 7 representa os achados do estudo realizado pelas autoras, basicamente se a 

implementação da ferramenta seguir os sete aspectos relatados, esses trazem melhoria na 

responsividade, viabilidade de produto para as entregas e otimização do inventário. Além disso, 

os custos relacionados trarão melhorias nas vendas e na lucratividade das empresas. 
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Figura 7. Modelo teórico da Demanda colaborativa. 

Fonte: Adaptado de Mccarthy e Golicic, 2001, p. 16. 

 

Segundo as autoras, o processo mostra-se como um modelo alternativo ao CPFR, pois 

ele não é tão complexo para implementar, uma vez que não necessita de altos investimentos em 

sistemas e tempo de configuração pelos programadores. 

Outro modelo de processo colaborativo que vale a pena ser citado é o proposto por 

Pramatari et al (2002), chamado de PCSO (Process of Collaborative Store Ordering) ou 

Processo Colaborativo de Pedidos para as Lojas. Esse processo visa à troca de informações de 

forma colaborativa entre parceiros e suporta o ressuprimento das lojas de uma determinada rede 

de varejo, contempla também, através de ferramenta Web, o conhecimento dos gestores das 

lojas com o objetivo de redução do OOS das lojas. A atualização das informações é processada 

diariamente com as informações de venda, sortimento na loja, nível de estoque, atividades 

promocionais, alertas de OOS, etc. Essa diligência necessita de um suporte especial de 

tecnologia de informação para habilitar a divisão diária de informação de forma on line entre 

as empresas. 

Segundo Pramatari et al (2002), as principais diferenças do PCSO para o CPFR são a 

colaboração a nível de loja, a divisão on line de informações completas na base diária, o alcance 

total de produtos, o ambiente colaborativo para ambas as empresas e a plataforma de 
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comunicação única. É conveniente destacar que o PCSO é uma aplicação da metodologia do 

CPFR, porém no nível loja a loja. Segundo o estudo, essa alternativa mostrou-se eficaz e trouxe 

benefícios observados de redução de OOS na loja piloto de uma rede varejista grega. 

É nesse contexto de analisar ferramentas oriundas do modelo colaborativo que há análise 

de ferramentas baseadas em inteligência artificial, que podem ser usadas em modelos 

colaborativos de previsão de demanda como o estudo de caso analisado no presente trabalho. 

A história da Inteligência Artificial (IA) começou no século XVII com Leibniz 

construindo uma máquina que multiplicava fazendo adições repetidas. Após um século, Charles 

Babbage sonhou com tabelas logarítmicas que poderiam ser processadas por uma máquina, 

porém nunca concluiu o projeto. Em 1805, Joseph Marie Jacquard inventou um tear que podia 

ser programada por cartões perfurados – foi esse o primeiro artefato que tinha as características 

de processamento da computação universal. Outros projetos foram sendo construídos ao longo 

dos anos na busca pelo desenvolvimento de novas tecnologias. A Inteligência Artificial tem 

uma dívida com o lado da Ciência Computacional, que está sendo paga, pois a utilização de IA 

vem acelerando as ideias em torno da Ciência Computacional (Russell e Norvig, 1995).  

Inteligência Artificial (IA) foi introduzida no desenvolvimento e criação de máquinas 

capazes de imitar, aprender e trocar a inteligência humana. Desde os anos 70, o conceito de IA 

mostrou-se promissor no aprimoramento de tarefas humanas e processos para melhoria de 

processos produtivos (Min, 2010). Segundo Davenport e Ronanki (2018), a utilização de 

inteligência artificial pode suportar os negócios de três maneiras diferentes, tais como processos 

de automação, análise de dados e no engajamento de clientes e funcionários. 

A ferramenta utilizada no estudo a ser descrito engloba a análise de dados como ponto 

importante da utilização de inteligência artificial. Nessa necessidade, os autores Davenport e 

Ronanki (2018) abordam em seu artigo que aplicação de “Machine Learning” é usado para os 

seguintes temas: 

• Prever o que um cliente em particular gostará de comprar; 

• Identificar fraudes em cartões de crédito em tempo real; 

• Analisar dados de garantia para identificar segurança ou problemas de 

qualidades em automóveis ou outros produtos manufaturáveis; 

• Automatizar metas personalizadas de publicidade digital; 

• Prever às seguradoras modelos acurados dos modelos atuais. 
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Davenport e Ronanki (2018) também abordam que as análises preditivas realizadas por 

inteligência artificial distinguem-se dos modelos tradicionais de análise em alguns critérios 

pontuais.  As análises preditivas de IA utilizam dados mais intensos e detalhados, enquanto os 

modelos tradicionais típicos são treinados para usar uma parte dos dados. Além disso, uma 

ferramenta baseada em IA é capaz de fazer previsões com novos dados, os quais aprimoram a 

qualidade das previsões continuamente. 

Siau e Wang (2018) revisam o conceito de confiança em IA e examinam como essa 

confiança pode ser diferente em relação a outras tecnologias. Segundo os autores, a confiança 

em sistemas de IA é crucial para que haja sempre melhorias nas ferramentas, gerando mais 

confiabilidade nas relações entre humanos e aplicações baseadas em Inteligência Artificial. 

Os conceitos descritos acima são de grande importância para vermos que as ferramentas 

baseadas em IA são de grande importância para os negócios, porém necessitam ser confiáveis 

e sempre devem ser aprimoradas para uma melhor experiência do usuário. Assim, a análise de 

Davenport e Ronanki (2018) são fundamentais nessa pesquisa, pois há ênfase nos benefícios da 

utilização de ferramentas de análise preditiva baseadas em IA para análise de grandes bases de 

dados como o sell out de cada loja da rede varejista e para cada produto da indústria analisada. 

Em um período de demanda incerta, altos riscos de fornecimento e crescimento da 

competitividade, a gestão da cadeia de abastecimento se mostra cada vez mais importante. Com 

isso, informações se tornam mais intensas e os profissionais de Supply Chain necessitam de 

ferramentas que façam a gestão dessas informações e levem as corporações a tomarem as 

melhores decisões. Uma dessas ferramentas que pode ser explorada é a utilização da 

Inteligência Artificial (Min, 2010). 

Segundo o estudo de Min (2010), que analisou a aplicabilidade de IA na cadeia de 

abastecimento, foram classificados quatro subcampos de utilização de IA para que houvesse 

uma análise mais detalhada de cada aplicação.  Os subcampos foram: rede artificial neural 

(ANN), Machine Learning (ML) e algoritmos genéticos (GA), lógica difusa e sistemas de ações 

racionais (Agent-based systems). Dentre esses subcampos, o autor descreve alguns processos 

dentro da área de SCM (Supply Chain Management - gestão na cadeia de abastecimento), que 

podem ser ajudados pela IA. Dentre eles, há destaque para o controle de inventário e 

planejamento, desenho da rede de transporte, compras e gestão de fornecedores, planejamento 

de demanda e gestão de relacionamento com clientes. 
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Figura 8. Processo para análise de investimento de tecnologia para uma vantagem colaborativa. 

Fonte: Adaptado de Fawcett et al, 2011, p. 18. 

 

Fawcett et al (2011) abordam em seu trabalho como ferramentas de tecnologia podem 

atuar como facilitadora dos processos colaborativos. Para isso, os autores desenvolveram um 

processo de exploração, levando em consideração que a ferramenta de tecnologia a ser 

implementada em determinada empresa tem de trazer facilidades entre as empresas parceiras, 

promovendo uma vantagem competitiva. A figura 8 mostra como é este fluxo de análise de 

exploração de valor de uma ferramenta tecnologia. Será nesse contexto que o trabalho apresenta 

suas bases, para analisar se a ferramenta implementada na díade estudada trouxe um valor de 

relacionamento colaborativo entre as empresas. 

 

2.4 Resumo das teorias estudadas 

 

O quadro abaixo resume o referencial teórico utilizado para análise dos três elementos 

analisados no trabalho - relacionamento entre empresas, desempenho em Supply Chain e uso 

de tecnologia na cadeia de abastecimento. 
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ELEMENTO DESCRIÇÃO REFERENCIAL TEÓRICO 

RELACIONAMENTO 

ENTRE EMPRESAS 

Os artigos abordam o estudo de 

relacionamento entre empresas que 

são baseados em relações de poder, 

confiança, comprometimento, troca 

de informações. 

Bensaou (1999) 

Brito et al (2014) 

Delbufalo (2010) 

Ganesan (1994) 

Gaski (1984) 

Heide e Miner (1992) 

Hunt e Nelvin (1974) 

Ke e Wei (2006) 

Morgan e Hunt (1994) 

Nyaga et al (2010) 

Salam (2017) 

Vereecke e Muylle (2006) 

Yu e Pysarchik (2018) 

PERFORMANCE EM 

SUPPLY CHAIN 

Os artigos abordam os problemas 

trazidos com o efeito chicote e a 

falta de produtos nas lojas (Out of 

Stock) 

Almeida et al (2015) 

Berguer (2002) 

Corsten e Gruen (2002) 

Corsten e Gruen (2003) 

De Aguiar (2020) 

Gruen e Corsten (2007) 

Gruen et al (2002) 

Lee et al (1997) 

Padmanabhan et al (2020) 

Pramatari e Miliotis (2008) 

Zotteri (2013) 

TECNOLOGIA EM 

SUPPLY CHAIN 

Os artigos descrevem a utilização 

de tecnologias em Supply Chain e 

como a Inteligência Artificial pode 

ser implementada como uma destas 

tecnologias, são exemplificados os 

projetos de VMI e CPFR como 

modelos de colaboração entre 

empresas que usaram a tecnologia 

como plataforma. 

Barrat e Oliveira (2001) 

Çetinkaya e Lee (2000) 

Davenport e Ronanki (2018) 

Dong e Xu (2002) 

Fawcett et al (2011) 

Fliedner (2003) 

Hill et al (2017) 

Mccarthy e Golicic (2001) 

Min (2010) 

Pramatari et al (2002) 

Ronanki (2018) 

Russell e Norvig (1995) 

Salam (2017) 

Siau e Wang (2018) 

Waller et al (1999) 

Yao et al (2007) 

Quadro 3. Resumo das teorias estudadas. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1) ESCOLHA DE MÉTODO E JUSTIFICATIVA 

 

 A metodologia a ser utilizada será uma pesquisa qualitativa descritiva e como 

procedimento de pesquisa será usado o estudo de caso único.  

Estudos de caso são usados, geralmente, quando as perguntas de pesquisas são colocadas 

do tipo “por que” e “como”, quando o pesquisador tem baixa influência sobre os acontecimentos 

e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto real. 

Além do exposto, estudos de caso são investigações que analisam fenômenos dentro de um 

contexto da vida real, em que os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

definidos (Yin, 2001). 

Para enfatizar a utilização de estudo de caso na pesquisa descrita acima, há a figura 9 

exposta no livro de Yin (2001), que demonstra uma tabela, relacionando cinco estratégias de 

pesquisa, dentre elas o estudo de caso.  Estudos de caso têm como forma de questão de pesquisa 

o uso das indagações “como” e “por que”, além de não exigir controle sobre eventos 

comportamentais, focalizando acontecimentos contemporâneos, o que reforça, ainda mais, a 

utilização desse tipo de estratégia no estudo do presente trabalho. 

 

 

Figura 9. Estratégia de pesquisa de acordo com o tipo de projeto. 

Fonte: Yin, 2001, p. 14. 

 

Estratégia
Forma da questão de 

pesquisa

Exige controle 

sobre eventos 

Focaliza 

acontecimentos 

Experimento como, por que sim sim

Levantamento
quem, o que, onde, 

quantos, quanto
não sim

Análise de arquivos
quem, o que, onde, 

quantos, quanto
não sim / não

Pesquisa histórica como, por que não não

Estudo de caso como, por que não sim
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Baxter e Jack (2008) abordam que o estudo de caso qualitativo facilita a exploração de 

um fenômeno através da utilização de uma variedade de dados. Esse método faz com que o 

problema não seja visto por uma única lente, mas por uma variedade de visões que perceberão 

como os fenômenos devem ser revelados e estudados. Os autores também abordam que o estudo 

de caso é uma excelente oportunidade para novos pesquisadores terem uma boa visão de um 

determinadas situações. 

No exposto acima, percebe-se que o estudo de caso é o mais recomendado para o tipo 

de pesquisa que será feito no trabalho, pois a questão de pesquisa usa como apoio central o 

“como”, focaliza eventos contemporâneos e não há controle sobre comportamento. 

 

3.2)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA E PROCESSO A SER ESTUDADO 

 

Para um melhor entendimento da proposta da ferramenta, segue uma breve descrição do 

processo de implementação, do seu funcionamento e como ocorre a troca de informações entre 

as partes envolvidas. É mister citar que a análise do processo foi facilitada devido à minha 

atuação profissional, há 15 anos, como gerente de Supply Chain, na indústria da díade estudada. 

Tal fato tornou factível o acesso às informações, aos KPI´s (Key Performance Indicators – 

Indicadores Chaves de Performance) medidos e às pessoas que lidam com esse processo, tanto 

na indústria, quanto no varejo. 

 

3.2.1) Requisitos para implementação do sistema 

 

No momento da definição do escopo entre a empresa fornecedora do sistema e a 

indústria, foram contemplados alguns requisitos básicos para a implementação da ferramenta, 

estes podem ser vistos no quadro 4. 

 

# Requisitos para implementação 

RQ 1 O sistema deverá ser capaz de capturar e interpretar as informações disponibilizadas 

pela indústria. 

RQ 2 O sistema deverá ser capaz de gerar automaticamente o calendário de pedidos e 

entregas em cada cliente, seguindo a regra de negócio definida pela indústria. 

RQ 3 O sistema deverá possibilitar ao usuário, com a devida permissão, gerir as 

informações de visitação, datas de pedido e de entrega de cada ponto de venda 

através de interface. 

RQ 4 O sistema deverá, através da evolução dos preços, criar o histórico e considerar a 
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influência da variável “reajuste da tabela de preços”, sendo esse o preço de venda da 

indústria para o varejo. 

RQ 5 O sistema deverá reconhecer, caso haja, pedidos em trânsito para a loja no momento 

do processamento da sugestão. 

RQ 6 O sistema deverá reconhecer quais itens serão considerados ativos em cada cliente 

no momento do processamento das sugestões. Isso implica na indústria manter um 

portfólio atualizado de itens ativos no varejo. 

RQ 7 O sistema deve gerar planilha eletrônica para suporte ao processo da área de 

Customer Service. 

RQ 8 O sistema deverá disponibilizar as sugestões de pedidos no ambiente de troca de 

informações da indústria, em formato de arquivos TXT, conforme layout fornecido 

pela indústria. 

RQ 9 O sistema deve manter uma base atualizada de modelos de previsão mais eficientes 

para cada produto em cada ponto de venda. 

RQ 10 O sistema deve ser capaz de dimensionar lotes otimizados de reposição de acordo 

com as previsões da demanda natural do mercado consumidor e as restrições de 

movimentação de carga da indústria. 

RQ 11 O sistema deve ser capaz de considerar políticas de abastecimento e marketing da 

indústria por meio da determinação de níveis de serviço desejados por loja e por 

produto. 

RQ 12 O sistema deve garantir a exposição dos produtos obrigatórios nas lojas de acordo 

com o planograma de cada ponto de venda, desde que os itens do planograma 

estejam ativos para o portfólio da loja. 

RQ 13 O sistema deve calcular indicadores de desempenho da operação. Os indicadores que 

serão calculados são: aderência de pedido, rupturas médias por loja (em reais e 

volume) e cobertura média de estoque. Os indicadores serão calculados em 

frequências semanal, mensal e anual. 

RQ 14 O sistema deverá ser capaz de disparar e-mails automáticos com as sugestões de 

reabastecimento para clientes a serem definidos.  

RQ 15 O sistema deverá ser capaz de Identificar a forma de envio dos pedidos – unidade de 

medida (caixa ou unidades) e gerar a sugestão de acordo com a forma de 

recebimento do varejo. 

Quadro 4. Requisitos para implementação da ferramenta. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.2.2) Solução encontrada para o sistema 

 

A solução contemplou a implantação do sistema no processo de análise de demanda e 

sugestão de pedido, atualmente, conduzido pela área de Customer Service da indústria. A 

ferramenta consiste numa aplicação de inteligência artificial em processos de Supply Chain com 
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o objetivo de realizar previsões de demanda e dimensionamento otimizado de pedidos de 

reabastecimento. 

Para levantamento das funcionalidades desejadas, foram feitas entrevistas com todas as 

áreas envolvidas no ciclo de vida dos pedidos - desde o planejamento da demanda, passando 

por todo processo comercial, até o atendimento do pedido propriamente dito. 

           Nessas entrevistas, além dos dados básicos necessários para processamento dos pedidos 

sugeridos, foram também identificadas as variáveis apontadas como tendo a maior 

probabilidade de exercer influência sobre a decisão de compra do consumidor final e que devem 

ser recebidas pelo canal de integração. A figura 10 apresenta um resumo desses dados e 

variáveis. A utilização de cada uma das variáveis mapeadas pelos modelos de previsão foi 

condicionada tanto à viabilidade de transmissão sistêmica do seu histórico, quanto à estimativa 

de seu comportamento no cenário de previsão. 

 

 

 Figura 10. Variáveis analisadas pelo modelo de previsão. 

Fonte: Elaboração própria. 

Grupo Dados / Variáveis 

Dados Mestres ✓ Cadastro de Lojas (com endereço e emails) 
✓ Cadastro de CDs (com endereço) 
✓ CD de atendimento por Loja 
✓ Relação de categorias de Lojas 
✓ Cadastro de Produtos 
✓ Categoria de Produtos 
✓ Múltiplos por SKU 
✓ Quantidade mínima (em Kg) por pedido 
✓ Sellout por dia por PDV 
✓ Posição de estoques por dia por PDV 
✓ Estoque em trânsito 
✓ Sellin 

Caracterização do PDV ✓ Planograma vigente 
✓ Critérios avaliados na Inspetoria 
✓ Categoria da Loja 

Campanhas de MKT ✓ Período de vigência da campanha 
✓ Produtos envolvidos 
✓ TRP (Target Rating Point) 
✓ Advertising Copy 
✓ Budget 

Promoção do PDV ✓ Verba de Tablóide disponibilizadas aos GR’s 
✓ Políticas de quantidades e descontos 
✓ Recomendação de preço ao consumidor final 

Variáveis Exógenas 

 

✓ Temperatura 
✓ Infos da concorrência (dados da Inspetoria) 
✓ Mudança da tabela de preços 
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Os arquivos são gerados pela indústria com base em informações disponíveis em 

diferentes sistemas internos e disponibilizados para captura pelo sistema de previsão, conforme 

rotina definida entre as partes.  

Do ponto de vista gerencial, são fornecidos, pelo sistema, um canal de integração de 

arquivos consolidados com indicadores de desempenho e posições de estoque. Esses, por sua 

vez, são importados pela indústria para avaliação da ferramenta. 

As previsões e sugestões de abastecimento são geradas automaticamente pela 

plataforma sistêmica e podem ser exportadas pelos analistas da área de Customer Service no 

momento de colocação do pedido. A plataforma contém interfaces de usuários finais com 

indicadores de desempenho e outras informações gerenciais. 

 

3.2.3) Funcionamento do processo implementado 

 

A figura 11 demonstra como o processo funciona. Primeiro, há a análise histórica do 

sell out (Venda ao consumidor final) por loja pelo sistema de análise preditiva - esse método 

usa a inteligência artificial como base aos cálculos estatísticos para elaboração da previsão de 

demanda futura. Tal sistema é manipulado pela área de Customer Service, dentro da diretoria 

de Supply Chain, que executa toda a parte de inclusão de dados de eventos ou promoções, 

fazendo a limpeza do histórico. Após a limpeza, o sistema analisa o histórico, estoque por 

produto em cada loja e sugere o melhor pedido por item por loja. 

A proposta de abastecimento é enviada ao promotor da loja que faz a análise do pedido 

– esse tem a autonomia de executar alterações na proposta do sistema – etapa conhecida como 

análise da equipe de vendas da indústria. 

Após a análise da área de vendas, a sugestão de pedido volta à área de Customer Service 

que executa a consolidação, alteração de layout e envia elas à rede varejista para análise. A rede 

varejista, ao receber a sugestão, analisa e se concordar, insere os pedidos na rede EDI para a 

indústria realizar o faturamento e entrega. 
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Figura 11. Processo de análise e proposta de pedido. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O exposto acima é muito importante para contextualizar os métodos, fluxos e áreas que 

participam da troca de informações no processo colaborativo. A colaboração entre parceiros 

pode ser focada na troca de informações de demanda, planejamento, estoque e entrega 

(Vereecke e Muylle, 2006).  

 

3.3) PROPOSIÇÕES 

 

A proposição é um dos componentes de um projeto de pesquisa que visa a atenção de 

algum dado que deverá ser examinado dentro do estudo em questão, pois, às vezes, a questão 

de pesquisa não indica ao certo o que deveria ser estudado. O estabelecimento de proposições 

ajuda o pesquisador nesta definição certeira do que deve ser estudado de fato na pesquisa (Yin, 

2001). Para estabelecer uma conexão mais aderente com os objetivos específicos do trabalho, 

foram estabelecidas quatro proposições: 

PO1 – A implementação da ferramenta fez com que a confiança entre as empresas 

aumentasse, assim como a relação colaborativa entre elas; 

PO2 – A tecnologia implementada fez com que as empresas mostrassem um 

comprometimento maior na relação; 
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PO3 – Após a implementação da ferramenta, houve melhoria na racionalização dos 

estoques dos produtos comercializados e redução da perda de produtos por vencimento nas 

gôndolas como efeito da melhoria de efeito chicote; 

PO4 – Após a implementação da ferramenta houve melhoria na ruptura de produto nas 

lojas da cadeia varejista estudada na díade. 

A figura 12 mostra a aplicação das proposições conforme o diagrama conceitual do 

trabalho. 

 

Figura 12. Diagrama de estudo do projeto de pesquisa com as proposições. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cada proposição relaciona-se com um objetivo específico do trabalho e todas se 

relacionam ao objetivo principal da pesquisa que é o de determinar se a utilização de uma 

ferramenta de análise preditiva, baseada em IA, trouxe benefícios no relacionamento e no 

desempenho das atividades relacionadas com esta aplicação. A figura 13 ilustra em mais 

detalhes a relação entre o objetivo geral e os específicos do trabalho aplicado. 

A figura 14 mostra a ligação das proposições a serem analisadas com os elementos da 

teoria e os artigos usados para referência do trabalho de pesquisa. 
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Figura 13. Relação objetivos e proposições. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A primeira proposição foca na a investigação, analisando se a confiança existente entre 

as duas empresas faz com que elas troquem informações com frequência e qualidade, assim 

como os estudos de Nyaga et al (2010), Heide e Miner (1992), Brito et al (2014)  

 

 

Figura 14. Relação proposições com os elementos da teoria. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4) COLETA DE DADOS E PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

O estudo de caso permite que sejam coletados dados de inúmeras fontes, tais como 

documentações, arquivos gravados, entrevistas, artefatos físicos, observação direta e 

observação-participante. Em comparação com outros métodos qualitativos, os pesquisadores de 

estudo de caso podem coletar e integrar diversos bancos de dados que podem facilitar o 

entendimento do fenômeno estudado. Embora seja muito oportuno o uso de dados de diversas 

fontes, também pode ser também perigoso, pois o pesquisador pode se perder com tanta 

informação (Baxter e Jack, 2008).  

O trabalho em questão adotou os cinco estágios propostos por Stuart et al (2002) para 

confecção do seu estudo de caso. Segundo os autores, o trabalho deve passar pela definição da 

questão de pesquisa, desenvolvimento do instrumento de pesquisa, coleta de dados, análise dos 

dados e divulgação da pesquisa, conforme demostrado na figura 15. 

 

 

Figura 15. Cinco estágios para um projeto de pesquisa 

Fonte: Adaptado de Stuart et al, 2002, p. 2. 

 

O segundo estágio na condução de um estudo de caso é o desenvolvimento do 

instrumento de pesquisa e a seleção apropriada dos locais de coleta de dados. Após a definição 

da questão de pesquisa, o pesquisador deve desenvolver o instrumento de medição para a 

captura dos dados para a futura análise. Esse processo é chamado de protocolo de estudo (Stuart 

et al, 2002).  

Segundo Stuart et al (2002), o protocolo de pesquisa engloba a documentação necessária 

para prover o foco necessário ao entrevistador, a organização das visitas ao campo e certificar 

que as evidências serão bem documentadas. Nesse critério, o trabalho em questão usou a 

metodologia de entrevistas com pessoas envolvidas no processo estudado e alguns dados como 

KPI´s medidos no processo como documentos necessários para uma boa análise. 

Nas pesquisas de estudo de caso, os dados são frequentemente registrados através da 

escrita e gravações de entrevistas, documentos disponibilizados pelas empresas analisadas e 
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pela observação do pesquisador. Tudo isso faz com que o entrevistador tenha confiança no 

processo e nas relações entre os entrevistados (Stuart et al, 2002). 

Segundo Yin (2001), as entrevistas podem assumir formas diversas e são amplamente 

usadas como coleta de dados em estudos de caso, pois permite tanto que o entrevistador indague 

os respondentes, quanto ouça a opinião deles sobre determinados eventos. 

Para isso, a presente pesquisa utilizou alguns preceitos descritos por Yin (2001). 

Segundo o autor, as habilidades, que devem ser exigidas de uma pessoa que desenvolverá um 

estudo de caso, devem ser as seguintes: 

• Ser capaz de fazer boas perguntas; 

• Ser boa ouvinte e não ser enganada pelas próprias perguntas; 

• Ser adaptável e flexível; 

• Ter noção clara do que está sendo estudado; 

• Ser imparcial, ausentar o viés. 

Creswell (2007) cita que o entrevistador deve utilizar um protocolo de pesquisa para 

registrar informações durante a procedimento. Esse protocolo inclui componentes como 

cabeçalho, instruções para o entrevistador, principais questões de pesquisa, instruções para o 

aprofundamento das perguntas, mensagens de transição, espaço para registrar comentários do 

entrevistador e notas reflexivas. 

Outro ponto de muita importância no estudo de caso é como será feita a coleta de dados.  

Segundo Yin (2001), os protocolos de coletas de dados devem enfatizar os seguintes pontos: 

• Acesso às organizações e a entrevistados-chave; 

• Possuir materiais suficientes quando estiver em campo; 

• Ter um procedimento para pedir ajuda e orientação a outros pesquisadores; 

• Estabelecer uma agenda clara das atividades de coletas de dados; 

• Estar preparado para acontecimentos inesperados, como mudança de 

disponibilidade dos entrevistados, alterações de humor dos entrevistados, etc. 

Nesse contexto, para o trabalho em questão, as coletas de dados foram feitas através de 

entrevistas às pessoas envolvidas com o projeto na indústria e no varejo estudado. Os 

respondentes da pesquisa possuem cargos de gerência ou diretoria, pois foi necessária uma 

visão ampla da cadeia de abastecimento e do processo estudado. Os cargos dos entrevistados 

são demonstrados no quadro 5. 

Um conselho observado por Miles et al (2014) e aplicado neste trabalho foi que se a 

pesquisa está sendo feita com um tipo de participante, o pesquisador deve analisar o porquê que 
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o participante é importante e quem mais poderia ser observado ou entrevistado. Nesse contexto, 

além de pessoas ligadas ao abastecimento de produtos em ambas as partes, também foram 

escolhidas pessoas da área comercial da indústria e do varejo para participarem da entrevista, 

devido à importância da área no aceite do processo implementado. 

 

 

Quadro 5. Identificação dos entrevistados. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Miles et al (2014) apresentam um check-list que resume os critérios abordados pelos 

autores para planos de coleta de dados. O quadro 6, realizado com base nos conselhos de Miles 

et al (2014), mostra como o projeto de pesquisa, em questão, considerou-os para uma coleta de 

dados mais próxima da teoria. 

 

Ponto de checagem Análise 

A amostragem é relevante o modelo 

conceitual e questão de pesquisa? 

Sim, pois os profissionais escolhidos atuam 

diretamente no processo ou como influenciadores 

para que o processo aconteça dentro do proposto. 

Os conceitos abordados no trabalho 

apareceram nas entrevistas? 

Sim, o roteiro de pesquisa abordou os pontos 

contidos nos objetivos da pesquisa e também nos 

pontos conceituais analisados nas proposições. 

O plano aumenta a generalização das 

descobertas por meio da 

conceitualização e também no 

relacionamento dos constructos do 

estudo? 

Sim, o formato de entrevista escolhido permite a 

generalização dos dados e também o relacionamento 

dos constructos do estudo. 

As respostas obtidas nas entrevistas 

refletem a realidade de forma 

verdadeira? 

Sim, as perguntas abertas buscaram a identificação 

de pontos relacionados ao dia a dia profissional dos 

entrevistados. 

O plano de amostragem é coerente em 

termos de tempo, recursos 

Sim, cada entrevista teve duração média de 15 

minutos, alinhado com o tempo disponível pelas 

Empresa Cargo
Identificação 

na pesquisa

Diretor de Operações IR1

Gerente Nacional de Customer Service IR2

Gerente Pleno de Customer Service IR3

Gerente Comercial IR4

Diretor de Abastecimento IR5

Gerente de Abastecimento Senior IR6

Gerente de Abastecimento Junior IR7

Gerente comercial IR8

Indústria

Varejo
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monetários, acesso aos entrevistados 

e estilo de trabalho? 

partes. O tempo foi previamente agendado e o modo 

de entrevista foi o mais confortável para o 

entrevistado da forma presencial ou por 

videoconferência. Não houve dispêndio financeiro 

por parte dos entrevistados. 

O plano de amostragem é ético, 

conforme consentimento, potenciais 

riscos e benefícios, integridade e 

segurança dos participantes? 

Sim, todas as entrevistas foram realizadas em 

conformidade com o comitê de ética da Fundação 

Getulio Vargas e após a aprovação dos mesmos. 

Todos os entrevistados receberam o termo de aceite 

antes mesmo da realização das entrevistas. 

Quadro 6. Análise dos critérios do protocolo de pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As entrevistas foram feitas presencialmente ou por videoconferência nos meses de 

outubro e novembro de 2020. As conversas foram gravadas após aceite do entrevistado, as 

normas de confidencialidade foram expostas e as perguntas, após isso, iniciadas. Os dados 

foram transcritos pelo entrevistador para a posterior análise dos dados. O perfil dos 

entrevistados pode ser visto no quadro 7. 

 

Respondente (cargo, área e tempo de 

experiência) 

Segmento da empresa Papel sobre o 

processo estudado 

Diretor de Operações, 25 anos de experiência Indústria Decisor 

Gerente Senior de Customer Service, 25 anos 

de experiência 

Indústria Decisor 

Gerente Pleno de Customer Service, 16 anos 

de experiência 

Indústria Decisor 

Gerente Senior de Vendas, 17 anos de 

experiência 

Indústria Influenciador 

Diretor Senior de Planejamento e 

Abastecimento, 34 anos de experiência 

Varejo Decisor 

Diretora de Abastecimento, 27 anos de 

experiência 

Varejo Decisor 

Gerente de Abastecimento Nacional, 17 anos 

de experiência 

Varejo Decisor 

Gerente Comercial, 7 anos de experiência Varejo Influenciador 

Quadro 7. Detalhamento da experiência e papel sobre o processo estudado de cada 

entrevistado. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As perguntas foram semiestruturadas, pois permitiram aos respondentes colocarem seus 

pontos de vista e experiências nas respostas; assim, foi obtida uma boa dimensão do status do 



50 

 

 

projeto e seus benefícios para ambos os lados. O detalhe das perguntas pode ser visto no quadro 

8. As perguntas também foram enviadas previamente aos entrevistados para que eles se 

preparassem para a entrevista. Antes do início da entrevista, foi relatado que não eram 

necessárias a divulgação de dados confidenciais nem a divulgação do nome das empresas e 

pessoas envolvidas no processo. 

Todos os entrevistados começaram a entrevista se identificando com nome, cargo e uma 

breve descrição da atividade que exercem na empresa. 

 

Finalidade Pergunta 
Propo-

sição 
Teoria Investigada 

Verificar a opinião do 

entrevistado sobre o 

uso de tecnologia em 

Supply Chain 

PE1. Você considera que a tecnologia é 

um importante facilitador na troca de 

informações entre as empresas? Por 

quê? 

PO1 e 

PO2 

Salam (2017); Fawcett 

et al (2011) 

Analisar se a confiança 

entre a díade está 

presente no processo 

estudado 

PE2. Esta troca de informações entre as 

empresas tem relação com a confiança 

existente entre elas? 

PO1 

Salam (2017), Nyaga et 

al (2010) e Fawcett et al 

(2011) 

Analisar o grau de 

comprometimento das 

empresas estudadas no 

processo 

PE3. Pensando no processo 

desenvolvido entre as duas empresas, 

ele funciona corretamente? As duas 

empresas apresentam o mesmo grau de 

comprometimento para que o processo 

funcione? 

PO2 

Nyaga et al (2010); 

Vereecke e Muylle 

(2006) 

Analisar se a tecnologia 

implementada elevou a 

confiança entre os dois 

parceiros 

PE4. A tecnologia implementada foi 

determinante para a construção da 

confiança entre as empresas ou esse 

fator já era visto antes da 

implementação deste processo? 

PO1 

Salam (2017), Nyaga et 

al (2010) e Fawcett et al 

(2011) 

Analisar se o processo 

implementado está 

estruturado 

PE5. A frequência de reuniões entre as 

empresas para discussão do processo e a 

performance trazida por ele é maior do 

PO2 

Nyaga et al (2010); 

Vereecke e Muylle 

(2006) 
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que é feito com outros parceiros? É fato 

dizer que esse processo estruturado 

trouxe uma melhor colaboração entre as 

empresas? 

Analisar a confiança 

existente na díade 

PE6. Um importante KPI medido nesse 

projeto é o percentual de aceite dos 

pedidos propostos, pela empresa 

fornecedora, pela empresa compradora. 

Este KPI pode ser considerado como 

uma medida de confiança entre as 

empresas? Por quê?  

PO1 

Salam (2017), Nyaga et 

al (2010) e Fawcett et al 

(2011) 

Analisar o impacto dos 

fatores contidos no 

efeito chicote 

PE7. Após a aplicação da ferramenta de 

previsão de demanda, houve redução 

dos níveis de estoque nas lojas? Qual o 

principal benefício da racionalização do 

estoque nas lojas? 

PO3 

Lee et al (1997), 

(Zotteri, 2013), 

(Almeida et al, 2015). 

Analisar o impacto na 

redução de efeito 

chicote no processo 

entre as empresas e 

também o impacto na 

falta de produto nas 

lojas 

PE8. A ferramenta trouxe uma melhor 

previsibilidade da demanda futura? Em 

caso positivo, o que essa melhoria 

trouxe de benefício para a sua empresa?  

PO3 e 

PO4 

Lee et al (1997), 

Zotteri, (2013), 

Almeida et al, (2015), 

Berguer, (2002); 

Corsten e Gruen 

(2003); Gruen e 

Corsten, 2007; 

Pramatari e Miliotis 

(2008), De Aguiar et al 

(2020) 

Analisar o impacto no 

efeito chicote 

PE9. Projetos como esse melhoram a 

previsibilidade de promoções no ponto 

de venda? Por quê? 

PO3 e 

PO4 

Lee et al (1997), 

Zotteri, (2013), 

Almeida et al, (2015), 

Berguer, (2002); 

Corsten e Gruen 

(2003); Gruen e 

Corsten, 2007; 
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Pramatari e Miliotis 

(2008), De Aguiar et al 

(2020) 

Analisar se houve 

impacto na falta de 

produtos em gôndola 

PE10. A disponibilidade de produtos em 

gôndola melhorou após a adoção desta 

nova ferramenta? Por quê? 

PO4 

Berguer, (2002), 

Corsten e Gruen 

(2003); Gruen e 

Corsten (2007); 

Pramatari e Miliotis 

(2008), De Aguiar et al 

(2020). 

Analisar se o 

entrevistado 

recomenda o processo 

para outros parceiros 

PE11. Você recomenda a adoção de 

mais iniciativas como esta para outras 

indústrias ou redes varejistas? Por quê? 

PO1, 

PO2, 

PO3 e 

PO4 

 

Quadro 8. Detalhamento das perguntas semiestruturadas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Além da entrevista semiestruturada, outros documentos foram vistos e analisados, tais 

como KPI´s de OSA (On Shelf Availability), percentual de aceite de pedidos sugeridos pela 

ferramenta e aceitos pelo varejo, estoque médio dos produtos em gôndola e perda de produtos 

nas lojas por vencimento. Os dados citados serão coletados da base de dados a ser fornecida 

pela indústria de alimentos. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de dados seguiu alguns passos propostos por Creswell (2007) para um trabalho 

com um método qualitativo, esses passos foram: 

- Passo 1: Organização e preparação dos dados para análise. Os dados das entrevistas 

foram transcritos pelo próprio autor; posteriormente, houve a leitura ótica do material e 

anotações de pontos relevantes à pesquisa. 

- Passo 2: Leitura do material em detalhe. Todas as transcrições foram lidas em detalhes 

para a reflexão sobre o sentido global. 
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- Passo 3: Segmentação da análise detalhada em grupos. Para a análise desse projeto, 

houve a segmentação em grupos para facilitar a análise, sendo a confiança e comprometimento 

no relacionamento da díade, a melhoria de performance na redução de efeito chicote, melhoria 

na disponibilidade de produtos em estoque e oportunidades de melhoria do processo e/ou 

ferramenta. 

A utilização desses passos, extraída de Creswell (2007), facilitou a organização e análise 

dos dados contidos nas entrevistas realizadas. 

 

4.1) ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a conclusão do passo 3, a categorização criada para a análise seguiu os tópicos de 

análise de cada categoria, e a interligação das respostas, como mostrado no quadro 9. 

 

 

Quadro 9. Segmentação da análise de dados. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.1) Confiança e comprometimento da díade 

 

A pergunta 1 abordou o tema da tecnologia como um importante meio para troca de 

informações entre as empresas. As respostas apresentaram unanimidade em relação ao recurso 

como um importante aliado na obtenção de melhores resultados, principalmente quando o 

processo analisa uma grande quantidade de dados. Um exemplo de resposta de um dos 

entrevistados pode ser visto abaixo: 

 

Sim, considero. Porque existe uma grande quantidade de dados a serem tratados, uma 

grande quantidade de SKU´s versus o número de lojas com o varejo, e sem tecnologia 

a gente não conseguiria analisar de forma rápida e assertiva as informações e 

transformar em ações para tratar as ocorrências e poder obter um melhor nível de 

serviço e um bom nível de abastecimento das lojas (informação verbal)1. 

 

 
1 Entrevista fornecida pelo Gerente Nacional de Customer Service, em Novembro de 2020. 

Segmentação Perguntas relacionadas Proposições

Confiança e comprometimento da díade 1, 2, 3, 4, 5, 6 P1 e P2

Redução de efeito chicote 8, 9 P3

Disponibilidade de produtos em estoque 7, 10 P4

Oportunidades de melhoria no processo 11 P1, P2, P3 e P4
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Outro ponto colocado pela entrevistada, que representava a área comercial da indústria, 

foi que a tecnologia ajudava nas conversas entre as partes, uma vez que elas têm interesses, 

muitas vezes, conflitantes, como pode ser verificado, a seguir, na resposta dada por ela: 

 

Sim, pois simplifica e torna mais precisa a relação de vendas que tende quando você 

tem dois interesses, muitas vezes conflitantes dos dois lados com uma complexidade 

que é o abastecimento de um portfólio de produtos muito grande, principalmente se 

tratando de produtos perecíveis, a tecnologia traz precisão para as decisões e tira os 

elementos mais, até emocionais da relação comercial, mas os elementos menos 

objetivos dessa decisão que pode acarretar numa pior performance (informação 

verbal)2. 

 

A pergunta 2 abordou a relação entre troca de informações e a confiança existente entre 

as partes. O objetivo dessa pergunta foi saber a opinião dos entrevistados se a troca de 

informações depende da confiança existente no relacionamento das empresas. As respostas 

dadas foram unânimes em acordar que os dois pontos estão extremamente ligados, como pode 

ser visto em algumas respostas abaixo, referentes aos entrevistados ligados à empresa varejista: 

 

Sim, porque no processo típico de VMI, que é Vendor Management Inventory, onde 

o varejista não faz o pedido, mas ele delega isso ao fornecedor para poder fazer o 

pedido, sabendo que o fornecedor tenha a quantidade certa para que ele possa ressuprir 

suas lojas corretamente, é uma baita prova de confiança. Eu não vou nem te falar 

quantidade, você que vai me dizer a quantidade e eu vou comprar, vou pagar por isso, 

exige um nível colaborativo muito sofisticado, muito alto e você precisa ter uma 

relação de confiança muito grande também (Informação verbal)3. 

 

Sim, totalmente, até porque, dependendo da empresa, os níveis de informação que são 

confiados a ela são diferentes, uma empresa maior do lado da indústria, também tem 

uma quantidade maior de informações e a discussão passa a ser um pouco mais 

madura, assim você tem dados mais específicos e mais completos e a gente consegue 
ter outro tipo de discussão. Mas sim essas informações elas dependem do nível de 

confiança (informação verbal)4. 

 

A pergunta 3 visou descobrir se o processo implementado está funcionando 

corretamente e se as duas empresas possuem o mesmo grau de comprometimento para que ele 

funcione corretamente. Essa pergunta obteve respostas diferentes dado a empresa (indústria ou 

varejo) e a área de trabalho do entrevistado.  

 
2 Entrevista fornecida pela Gerente Comercial da Indústria, em novembro de 2020. 
3 Entrevista fornecida pelo Diretor Sr. de Abastecimento do Varejo, em novembro de 2020. 
4 Entrevista fornecida pela Gerente Comercial do Varejo, em novembro de 2020. 
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No caso, os entrevistados ligados à área de logística da indústria consideram que o 

processo funciona corretamente, porém o comprometimento da indústria é maior do que o do 

varejo, conforme pode ser visto na resposta abaixo: 

 

O processo funciona, e ele tem um processo de melhoria contínua que sempre tem 

ajuste. Às vezes, a informação não vem do jeito que você queria e nem do formato 

que você queria e nem com a periodicidade que você queria. Então, você precisa 

ajustar, o ponto aqui de comprometimento é normalmente a indústria que tem um 

comprometimento maior, porque a ferramenta vale 100% para a indústria, o varejo 

tem muitas empresas fornecedoras e, às vezes, ele não consegue ter uma pessoa 

dedicada do lado dele para a nossa indústria. Então o nível de comprometimento é 
sempre muito maior da indústria do que o varejo (informação verbal)5. 

 

Os entrevistados, que atuam na à área de abastecimento do varejo, consideram que o 

processo funciona corretamente e que as empresas possuem o mesmo grau de 

comprometimento para que ele se desenvolva adequadamente, um exemplo pode ser visto na 

resposta abaixo: 

 

O processo funciona corretamente, muito por que no nosso processo, a gente fez uma 

pequena adaptação, anteriormente, no VMI, você delega completamente o pedido para 

empresa fornecedora ao varejista, no caso específico nosso, esse pedido vem como 

sugestão para uma área interna na minha empresa que faz a análise do pedido e 
carimba o pedido e dispara. Pela nossa experiência tem sido muito bom, não tem tido 

divergências entre aquilo que é feita de pedido pelo fornecedor, a gente carimba quase 

100% das sugestões e ele tem corrido muito bem, tem ajudado bastante na 

assertividade do abastecimento (informação verbal)6. 

 

Os entrevistados, ligados às áreas comerciais de ambas as empresas, consideram que o 

processo funciona, porém em relação a oportunidades de melhoria, as duas entrevistadas citam 

que, algumas vezes, é visto no processo algum ponto de interesse comercial nas decisões de 

abastecimento. O ponto mais enfático foi o colocado pela gerente comercial do varejo, pois ela 

cita que o processo poderia ser melhor, uma vez que ela recebe diversas reclamações das lojas, 

pontuando que o pedido enviado não foi alinhado com eles. Tal informação   pode ser vista na 

resposta dada pela entrevistada: 

 

Eu acho que poderia ser melhor, da forma como vocês fazem pedido hoje, por 

exemplo, ele deveria ser 100% confiável no sentido de que você deveria fazer 

alinhamento de pedido com a loja, e eu concluo que você vai fazer isso alinhado com 

os meus representantes em cada loja e aí a gente tem recebido bastante reclamação 

que, na verdade, isso não está acontecendo. Então não sei se por meta, ou por 

facilitador de acelerar o processo, existem várias coisas que poderiam ser melhores e 

 
5 Entrevista fornecida pelo Diretor de Operações da Indústria, em novembro de 2020. 
6 Entrevista fornecida pelo Diretor Sr. de Abastecimento do Varejo, em novembro de 2020. 
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que deveria realmente seguir o roteiro. A forma como deverá ser seguido, mas ele não 

está 100% funcional (informação verbal)7. 

 

A pergunta 4 teve como objetivo identificar se a confiança existente entre as empresas 

foi algo construído após a implementação da ferramenta ou ela já era vista antes da 

implementação dessa nova tecnologia. Tal ponto foi muito importante para vermos se a 

ferramenta atuou como um agente de transformação no relacionamento da díade. As respostas 

apresentaram unanimidade em demonstrar que a confiança já existia antes da implementação 

da ferramenta e, também, que somente foi possível a implementação da tecnologia, porque a 

confiança entre as partes já era grande. Alguns exemplos de respostas podem ser vistos abaixo: 

 

Na verdade é ao contrário, a confiança foi fundamental para poder implementar a 

tecnologia, já existia uma relação de confiança no processo de CPFR, os times já 

tinham um bom alinhamento e dentro das oportunidades que se via e a oportunidade 

de ter uma nova tecnologia, o varejo por confiar, por entender, por nascer  uma relação 

de confiança, ele nos abriu a oportunidade de implementar a tecnologia dentro dele e 

a tecnologia, e a tecnologia é importante para garantir essa confiança, não adianta 

nada ter uma confiança e ter colocado uma tecnologia ruim, alguma ferramenta que 
não funcionasse, seria um risco para a relação que a gente tinha, pelo contrário ela 

hoje ela é fundamental para garantir a confiança (informação verbal)8. 

 

Para você implementar já precisava ter um grau grande de confiança como eu falei, 
antes de implementar já tinha um relacionamento bastante antigo, bastante sólido e 

daí veio a ideia de implementar a ferramenta, mas sem dúvida nenhuma ajudou, a 

confiança vem aumentando cada vez mais, a colaboração vem aumentando cada vez 

mais e principalmente os resultados vem melhorando cada vez mais (informação 

verbal)9. 

 

A pergunta 5 visou analisar se a frequência de reuniões de alinhamento de processo e 

discussão dos resultados acontecem com mais frequência entre as empresas do que com outros 

parceiros e se os entrevistados enxergavam que houve uma melhoria na colaboração na díade. 

Do ponto de vista da colaboração, as respostas tiveram retorno positivo, uma vez que o processo 

exige uma boa colaboração entre as partes. No que tange à parte de frequência de reuniões, as 

respostas não foram tão coesas, já que alguns entrevistados afirmaram que a frequência de 

reuniões é maior do que outros parceiros e alguns afirmaram que elas ocorrem dentro da 

normalidade em comparação com outros parceiros considerados chave para as empresas. 

Alguns exemplos podem ser vistos abaixo: 

 

 
7 Entrevista fornecida pela Gerente Comercial do Varejo, em novembro de 2020. 
8 Entrevista fornecida pelo Gerente Nacional de Customer Service da Indústria, em novembro de 2020. 
9 Entrevista fornecida pelo Diretor Sr de Abastecimento do Varejo, em novembro de 2020. 
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Sim, o processo estruturado trouxe uma melhor colaboração entre as empresas, não se 

perde tempo discutindo processo, então a gente já pode discutir oportunidade negócio, 

mas a frequência de reuniões, hoje, é menor justamente por ter um processo bem 

estruturado e rodando [...] (informação verbal)10. 

 

A frequência de reuniões, ela tem uma frequência de média para alta, então a gente, 

pelo menos a cada 1 a 2 meses tem uma reunião com cliente, onde é discutido de 
maneira geral todos os indicadores de abastecimento, a performance é, sem dúvida, 

da gestão de abastecimento, ela trouxe sim uma maior proximidade e relacionamento 

[...] (informação verbal)11. 

 

Ele é maior do que a média dos parceiros, mas eu acho que ele é igual a outros 

parceiros com a mesma relevância, então não acho que este processo trouxe um 

aumento. Agora sim, a colaboração com certeza é até exigida, ela deixa de ser opcional 

e um processo desses exige a colaboração mais reforçada (informação verbal)12. 

 

A pergunta 6 foi sobre o KPI de aceite de pedido propostos pela indústria à empresa 

varejista e se este KPI pode ser considerado como uma medida da confiança entre as empresas. 

As respostas de todos os entrevistados concordaram que esse é um importante KPI para a 

medição de confiança, pois quanto maior o percentual de aceite dos pedidos propostos, maior a 

confiança do varejo que a indústria está propondo algo que não trará prejuízo na cadeia. Alguns 

exemplos de respostas podem ser vistos abaixo: 

 

Sim, a gente chama de aderência de pedidos esse KPI, por que eu vejo como uma alta 

confiança? Porque apesar da gente ter uma gestão de abastecimento colaborativa, o 
varejista tem as suas camadas de validação e de acompanhamento, [...] hoje esse 

indicador bate na casa dos seus 98/99 por cento, então é reflexo total da confiança e 

de como o processo está estabelecido, [...] (informação verbal)13. 

 

Sim, como eu disse para você a gente fez uma pequena adaptação e os pedidos passam 

por uma célula nossa para validação, essa validação é esse KPI, é esse aceite dos 

pedidos e como eu disse anteriormente é um carimbo que a gente dá e a gente vê que 

o nível de aceite tem um nível muito alto, eu acho que a gente pode até já partir parar 

uma segunda fase que não precisa ter essa adaptação, o que o fornecedor pediu, a 

gente vai aceitar e pronto, já passou por uma prova de bons resultados [...] (informação 

verbal)14. 

 

 

 

 

 

 
10 Entrevista fornecida pelo Gerente Nacional de Customer Service da Indústria, em novembro de 2020. 
11 Entrevista fornecida pelo Gerente Pleno de Customer Service da Indústria, em outubro de 2020. 
12 Entrevista fornecida pela Gerente Comercial da Indústria, em novembro de 2020. 
13 Entrevista fornecida pelo Gerente Pleno de Customer Service da Indústria, em outubro de 2020. 
14 Entrevista fornecida pelo Diretor Sr. de Abastecimento do Varejo, em novembro de 2020. 
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4.1.2) Redução do efeito chicote 

 

As perguntas 8 e 9 se referem à discussão de fatores que levam ao aumento do efeito 

chicote na cadeia, como baixa previsibilidade da demanda e de promoções no ponto de venda. 

A análise a seguir é sobre as respostas dadas pelos entrevistados sobre estas questões. 

A pergunta 8 visou analisar se a ferramenta implementada trouxe uma maior 

previsibilidade da demanda futura e qual o principal benefício visto pelos entrevistados para a 

empresa representada por eles. As respostas dadas se mostraram um pouco divergentes, 

dependendo do grau de relacionamento no dia a dia do processo. Alguns entrevistados 

concordaram que a ferramenta trouxe uma melhoria na assertividade da demanda futura, pois 

ela implementou o processo de abertura de calendários promocionais, porém outros 

entrevistados disseram que esta é uma melhoria ainda a ser implementada, a qual seria a 

integração da ferramenta de abastecimento com a ferramenta existente em cada parte de 

previsão de demanda. Alguns exemplos de respostas podem ser vistos abaixo: 

 

Sim, do ponto de vista de informação, [...]. A gente tem um histórico já muito mais 

bem formado, estruturado. Então a gente tem uma capacidade de conseguir identificar 

outliers, normalmente são pontos dentro da demanda que de fato sujam ou distorcem 
muito o histórico, mas eu colocaria que a ferramenta ajudou porque ela trouxe alguns 

processos. Exemplo, uma vez implementada esta gestão de abastecimento 

colaborativo, ela trouxe como pré-requisito uma responsabilidade comercial de abrir 

o calendário promocional do mês [...] (informação verbal)15. 

 

Sim, a ferramenta nos dá a capacidade de planejarmos um horizonte de meses com 

ofertas e períodos sazonais (informação verbal)16. 

 

Infelizmente esse ponto a gente ainda não endereçou, por que nossa complexidade de 

planejamento de demanda seria apenas um cliente e isso integraria vários CDs, o 
estoque é para vários clientes e não só para esse cliente e é um ponto pendente de 

melhoria no meu processo interno, ela trouxe o melhor abastecimento para o cliente e 

em algumas situações a gente consegue informar para o time de planejamento algumas 

mudanças de comportamento, alguns ajustes que eles têm [...] (informação verbal)17. 

 

A pergunta 9 foi bem específica na previsibilidade de promoções no ponto de venda, o 

que geralmente distorce a demanda, fazendo com que haja efeito chicote na cadeia. O mesmo 

modelo de respostas encontradas na pergunta 8 foram vistas na 9. Assim, os entrevistados mais 

ligados ao dia a dia do processo afirmaram que a ferramenta trouxe uma melhora na 

 
15 Entrevista fornecida pelo Gerente Pleno de Customer Service da Indústria, em outubro de 2020. 
16 Entrevista fornecida pelo Gerente de Abastecimento do Varejo, em novembro de 2020. 
17 Entrevista fornecida pelo Gerente Nacional de Customer Service da Indústria, em novembro de 2020. 
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previsibilidade no comportamento e na inserção de calendários promocionais, evitando assim 

ruptura de estoque nas lojas. Alguns exemplos de respostas podem ser vistos abaixo: 

 

Melhora a previsibilidade da promoção, por que você acaba tendo um histórico, como 

a ferramenta trabalha com algoritmos de Inteligência Artificial, aquelas promoções 

que já foram feitas, a gente tem condições de acertar e ter melhor previsibilidade, 

aquelas que a gente ainda não tenha feito algum item, que seja diferente, aí a gente 

trabalha com input do time de PRGM e a ferramenta passa a aprender o que aconteceu 

no ponto de venda (Informação verbal)18. 

 

Elas melhoram a execução das promoções, porque eu consigo levar em consideração 

esse calendário promocional, como parâmetro de abastecimento e ter uma melhoria 

na execução da promoção, porque eu terei o mix adequado e a quantidade de produto 

adequado para executar promoção (Informação verbal)19. 

 

Sim. porque a gente consegue alinhar a forma de geração do pedido, com o que a gente 

tem de calendário promocional, então já são duas coisas bastante importantes e a loja 

consegue saber o que ela espera, em relação aos próximos pedidos, porque isso foi 

alinhado com eles (Informação verbal)20. 

 

4.1.3) Disponibilidade de produtos em estoque 

 

As perguntas 7 e 10 se referem à melhoria de disponibilidade de produtos nas lojas da 

rede varejista. Tais questões visaram descobrir se houve melhoria no fenômeno de Out of Stock. 

A pergunta 7 visou analisar se, após a implementação da ferramenta, houve redução nos 

níveis de estoque nas lojas e qual o principal benefício da racionalização dos estoques. As 

respostas obtidas pelos entrevistados foi que não houve uma redução de estoque, mas sim um 

melhor balanceamento desse estoque nos itens com maior giro; com isso, a ferramenta gerou 

um melhor sortimento nas lojas. Portanto, não houve uma redução nos níveis de estoque após 

a implementação da ferramenta, mas sim uma melhor disponibilidade dos produtos de acordo 

com a venda deles. Alguns relatos das respostas podem ser vistos abaixo: 

 

Na verdade, eu acho que não houve uma redução dos estoques, na verdade você 

melhorou a qualidade, por que o que acontece, o estoque permaneceu mais ou menos 

igual, o que você melhorou foi o mix, então você tinha muito estoque do que não 

precisava e pouco estoque do que precisava [...] (informação verbal)21. 

 

Após a implementação da ferramenta nós observamos o indicador médio de cobertura 

de estoque, ele não houve uma redução, mas houve um forte aumento de 
disponibilidade, então a gente operava dentro da  medição do estoque na casa dos seus 

 
18 Entrevista fornecida pelo Gerente Nacional de Customer Service da Indústria, em novembro de 2020. 
19 Entrevista fornecida pela Gerente Comercial da Indústria, em novembro de 2020. 
20 Entrevista fornecida pela Gerente Comercial do Varejo, em novembro de 2020. 
21 Entrevista fornecida pelo Diretor de Operações da Indústria, em novembro de 2020. 
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14, 13 dias, esse número ele avançou para casa de 18, 19 dias, mas em contra partida, 

você saiu de uma relação de OSA de 86, 87 até 88 para hoje, na média, a gente está 

com 93, 94 % [...] (informação verbal)22. 

 

A pergunta 10 é muito relacionada com a pergunta 7, porém esta foi mais específica na 

melhoria de disponibilidade de produtos na gôndola após a implementação da ferramenta. As 

respostas seguiram a unanimidade vista na pergunta 7, pois todos os entrevistados afirmaram 

que a disponibilidade de produtos em gôndola aumentou. Um fator muito importante colocado 

por um dos entrevistados foi que o OSA (On Shelf Availability) aumentou de 87% em média 

para 94% após a implementação da ferramenta. Alguns exemplos de respostas dadas, que 

corroboram a afirmação, podem ser vistos abaixo: 

 

Melhorou, porque passamos a olhar todos os SKU´s, então antes a gente olhava 

sempre de forma média, até pela dificuldade de análise de dados, olhando Excel, a 

gente olhava a cobertura média, então eu podia estar com a cabeça no freezer e o pé 

no forno e na média estava tudo bem, então alguns itens de fato a gente tinha uma 

cobertura desalinhada com a demanda, isso foi feito ajuste para geração dos pedidos 

e além disso, tendo como o nosso time olhando a categoria, tem muito mais foco do 
que o varejo olhando para todos os produtos, para todas as empresas, todos os 

fornecedores. [...] (informação verbal)23. 

 

Sim, porque conseguimos identificar o real giro dos produtos, assim corrigimos as 

capacidades das gôndolas melhorando a exposição de key itens (informação verbal)24. 

 

4.1.4) Oportunidades de melhoria no processo 

 

A pergunta 11 dedicou-se a ouvir dos entrevistados oportunidades de melhoria no 

processo e se eles recomendariam este para outros parceiros comerciais. 

A maioria dos entrevistados recomenda a adoção deste processo para outros parceiros, 

seja da indústria ou do varejo. Apenas a gerente comercial do varejista disse não recomenda o 

processo atual, pois na visão dela, ele ainda é muito manual, principalmente na parte de 

aprovação do pedido pelas lojas. Tal opinião pode ser vista abaixo, bem como uma resposta 

favorável à recomendação: 

 

Não, eu não indico. Porque foi que a gente falou em algumas perguntas anteriores, 

para fazer isso a gente requer uma qualidade muito grande para adotar este processo, 
em relação ao cara que vai estar na loja para fazer o alinhamento do pedido, a quem 

vai colocar o pedido. Ele acaba sendo um processo bastante manual, eu acho que se 

tivesse alguma coisa, um pouco mais automatizado que conseguisse prever realmente 

 
22 Entrevista fornecida pelo Gerente Pleno de Customer Service da Indústria, em outubro de 2020. 
23 Entrevista fornecida pelo Gerente Nacional de Customer Service da Indústria, em novembro de 2020. 
24 Entrevista fornecida pelo Gerente de Abastecimento do Varejo, em novembro de 2020. 
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o que a gente vai ter com a nossa necessidade, seria melhor. É um processo que ajuda, 

ele dá uma qualidade melhor em relação ao que eu tenho hoje, mas eu não acredito 

que seja processo ideal. [...] (informação verbal)25. 

 

Sim, meu sonho que todos os meus clientes tivessem esse mesmo processo de 

abastecimento, eu acho que a melhoria necessária é você ter uma forma de eliminar 

as variações, as distorções que você tem causadas pelos agentes do meio da cadeia, 
seja o vendedor lá na ponta que faz um input de pedido, seja a área de Customer 

Service que faz filtros que não necessariamente estão 100% atualizados com os 

melhores parâmetros, seja o cliente que pode determinar um não aceite por alguma 

razão que não nos permite o fim do processo. [...] (informação verbal)26. 

 

Como pontos de melhorias, as respostas foram interessantes, como a integração interna 

desse sistema com a ferramenta utilizada como previsão da demanda interna e também 

propostas de integração completa desse sistema de abastecimento com o sistema utilizado pelo 

varejo, como podemos ver nas respostas abaixo: 

 

[...] Eu vejo melhoria no processo atual porque a gente deu um primeiro passo que é 

melhorar a qualidade do pedido para melhorar ruptura e perda na loja, agora é como 

eu utilizo, [...] eu vou pegar e alimentar uma previsão de demanda interna para poder 

reagir melhor, então para mim esse é o próximo passo, essa é a grande melhoria. Uma 

vez que você tá conectado com o cliente, você tem as informações, já sabe como 

funciona, o que precisa agora é identificar quais são as alavancas e as variáveis no 

processo que sobem ou descem a demanda e você tem que mapear isso, é o que nós 

estamos fazendo agora (informação verbal)27. 

 

Eu recomendo, mas eu acho que para todos eles eu faço essa mesma ressalva, [...] em 

algum momento o sistema do fornecedor, o sistema do varejista, eles deveriam gerar 

o mesmo pedido [...], eu sempre vejo o fornecedor bastante empenhado em implantar 

o seu sistema de VMI e a gente vê agora varejistas já com sistemas de ERP 

implantados, quando não existia sistema de ERP implantado, para mim, sem dúvida, 

você ter o processo de VMI era um ganho, mas agora que alguns varejistas já tem 

implantado o sistema de ERP, os grandes, pelo menos, o que eu acho que deveria ver 

era uma junção, em como as duas iniciativas poderiam se retroalimentar para que o 

pedido fosse único, que a gente não precisasse nem conferir (informação verbal)28. 

 

4.2) RESUMO DAS DESCOBERTAS 

 

No quadro 10 é demostrado um resumo das principais descobertas em cada categoria 

analisada no tópico acima. 

 

 

 
25 Entrevista fornecida pela Gerente Comercial do Varejo, em novembro de 2020. 
26 Entrevista fornecida pela Gerente Comercial da Indústria, em novembro de 2020. 
27 Entrevista fornecida pelo Diretor de Operações da Indústria, em novembro de 2020. 
28 Entrevista fornecida pela Diretora de Abastecimento do Varejo, em novembro de 2020. 
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CATEGORIA DESCOBERTA QUESTÕES 

ANALISADAS 

Confiança e 

comprometimento 

na díade 

A tecnologia é um importante facilitador na troca de 

informações entre as empresas e só é possível pela 

confiança existente na díade; 

A confiança no relacionamento entre as empresas já 

era vista antes mesmo da implementação do processo 

estudado e, com isso, houve uma maior facilidade na 

implementação do sistema; 

O KPI de aceite de pedidos pode ser considerado 

como uma medida de confiança entre as empresas; 

O comprometimento na relação pode ser visto de 

forma diferente entre os profissionais da indústria e 

do varejo; 

O processo funciona e trouxe uma melhoria na 

colaboração para os profissionais de Supply Chain, 

porém para os profissionais da área comercial ainda 

há pontos que devem ser aprimorados para evitar que 

interesses comerciais se sobressaiam ao melhor 

abastecimento das lojas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Redução de efeito 

chicote 

A tecnologia proporcionou um melhor abastecimento 

das lojas da rede varejista e também oferece a 

disponibilidade de inserção do calendário 

promocional para que seja executado um melhor 

abastecimento, evitando altas oscilações na demanda. 

8, 9 

Disponibilidade 

de produtos nas 

lojas 

Não houve uma redução dos níveis de estoque nas 

lojas, mas sim um aumento, porém o sortimento de 

produtos melhorou, o que aumentou o KPI de 

disponibilidade de produtos em gôndola. 

7, 10 

Oportunidades de 

melhoria no 

processo 

A ferramenta é recomendada pelos entrevistados para 

utilização para outros parceiros de negócio. 

Como recomendação de melhoria há oportunidades 

de integração com outros sistemas internos e também 

na redução de aprovações manuais que hoje são 

gerados pelo processo 

11 

Quadro 10. Resumo das descobertas após a análise das entrevistas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3) ALINHAMENTO COM AS PROPOSIÇÕES 

 

Um dos componentes do estudo de caso proposto por Yin (2001) é a análise da lógica 

que une os dados às proposições, portanto é com essa referência que o estudo continua a análise. 
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4.3.1) Primeira Proposição 

 

PO1 – A implementação da ferramenta fez com que a confiança entre as empresas 

aumentasse, assim como a relação colaborativa entre elas. 

 

A primeira proposição se refere à hipótese de que a implementação da ferramenta trouxe 

um aumento na confiança entre as empresas, assim como uma melhora na relação colaborativa 

entre elas. Baseado nos resultados das entrevistas, é possível concluir que esta proposição foi 

refutada, embora foi vista a relação colaborativa entre elas de uma forma mais positiva após a 

aplicação da ferramenta. 

A conclusão para isso foi que todos os entrevistados disseram que a confiança foi 

construída antes mesmo da implementação da ferramenta e que essa somente foi aceita, pois já 

havia confiança prévia entre os parceiros. Entretanto, é mister verificar que as entrevistas 

reforçam que a colaboração entre as empresas foi fortalecida após a implementação do 

processo. 

Tal afirmação vai de encontro ao estudado por Salam (2017) já que seu trabalho mostrou 

a junção de confiança mais tecnologia como um determinante de colaboração entre as empresas, 

conforme podemos ver na figura 16. O resultado da pesquisa mostra que o relacionamento 

colaborativo entre os parceiros do estudo foi fruto de uma confiança já existente e que a 

tecnologia ajudou como meio de troca de informação mais frequente. 

 

 

Figura 16. Estrutura conceitual estudo Salam (2017) 

Fonte: Salam, 2017, p. 5. 

 

As entrevistas também mostraram uma validação nos estudos de Heide e Miner (1992), 

Nyaga et al (2010) e Brito et al (2014). Tais estudos mostram que a troca de informações entre 

parceiros é um importante comportamento para mostrar confiança entre as empresas. No 



64 

 

 

processo pesquisado, o quesito confiança, conforme visto nas entrevistas, foi validado pelo 

indicador de aceite de pedidos sugeridos pela empresa fornecedora à empresa compradora.  

Em relação aos comentários vistos nas entrevistas, sobre a possibilidade de 

implementação desse processo a partir da prévia  relação de confiabilidade entre as empresas, 

podemos citar Ke e Wei (2006), que viram em seu estudo que a confiança é o fator primordial 

para que entes de uma cadeia troquem informações de demanda, estoques e demais atividades 

na cadeia. 

Nesse critério e tomando como base o diagrama da Figura 1, a qual serviu de base para 

a construção dos objetivos específicos e as proposições do trabalho, após a análise dessa 

primeira proposição, é possível a reconstrução do diagrama, conforme exposto na figura 17, 

pois a confiança já existia antes da implementação do sistema, e essa característica  foi de 

grande valia para que houvesse a implementação do novo processo. Além disso, a 

confiabilidade é fundamental para que o fornecedor pudesse executar a análise preditiva do sell 

out, mais a proposta de abastecimento, baseando-se nas informações fornecidas pela empresa 

varejista.  

 

Figura 17. Redefinição do diagrama de estudo do projeto de pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.2) Segunda Proposição 

 

PO2 – A tecnologia implementada fez com que as empresas mostrassem um 

comprometimento maior na relação. 

 

A segunda proposição infere se a tecnologia implementada aumentou o 

comprometimento na relação. A partir das entrevistas, é possível afirmar que a proposição é 

verdadeira, pois o processo requer um alto comprometimento entre as partes com trocas de 
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informações frequentes, aceite dos pedidos e acompanhamento dos KPI´s. Um fator importante 

relatado nas resposta foi que a frequência de reuniões vem diminuindo, uma vez que o processo 

funciona bem. 

Como é visto no estudo de Nyaga et al (2010), o fornecedor vê como comprometimento 

do parceiro a disposição na troca de informações, já a empresa compradora considera, como 

comprometimento, a provisão de um produto de qualidade; no caso, o serviço de 

disponibilidade de produtos na gôndola. É justamente esse aspecto que vemos nas respostas 

dadas pelos entrevistados.  

Outro ponto importante para a ligação dessa proposição com a teoria é o exposto por 

Fawcett et al (2011). Os autores descrevem que existem diversas tecnologias no mercado, 

porém nem todas trazem grandes benefícios à cadeia de abastecimento.  Segundo eles, a 

ferramenta deve estar alinhada com a estratégia da empresa e ela deve promover a troca de 

informações entre os entes da cadeia de abastecimento, com isso a tecnologia gera a capacidade 

de promover uma maior colaboração entre as empresas. 

No exposto acima, podemos inferir que a ferramenta trouxe uma maior colaboração 

entre as duas empresas, conforme exposto nas entrevistas, pois o sistema melhorou a frequência 

e qualidade da troca de informações e, também, trouxe melhorias na disponibilidade de 

produtos, atestado pela melhoria do indicador de OSA medido por ambas as partes, conforme 

exposto na figura 18. 

 

 

Figura 18. KPI OSA (On Shelf Availability) medido no projeto. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.3) Terceira Proposição 
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PO3 – Após a implementação da ferramenta, houve melhoria na racionalização dos 

estoques dos produtos comercializados e redução da perda de produtos por vencimento nas 

gôndolas como efeito da melhoria de efeito chicote. 

 

A terceira proposição se refere à performance na cadeia de suprimento, no caso ela trata 

do efeito chicote, o qual gera problemas de disponibilidade de produtos nas lojas e perda de 

produtos por vencimento causado por estoque acima do normal. Nesse critério, a proposição é 

considerada verdadeira após a análise das entrevistas, pois houve uma melhora de distribuição 

dos produtos nas lojas, pois produtos com maior giro tiveram seus estoques incrementados, e 

os produtos com menor venda tiveram os estoques reduzidos. 

Além do exposto acima, podemos analisar se o que foi colocado nas entrevistas atende 

às medidas de contenção mostradas no quadro 1, adaptado de Lee et al (1997), que apresenta 

as causas, os fatores de contribuição e as ações a serem executadas para a mitigação do efeito 

chicote. Para facilitar a análise, o quadro 11 mostra se as medidas colocadas pelo estudo de Lee 

et al (1997) foram atendidas com a implementação da ferramenta de análise preditiva, no que 

diz respeito às atividades realizadas por ela. 

 

Causas Fatores de contribuição Medidas de contenção Análise 

Demanda Sem visibilidade da 

venda final; 

Múltiplas estimativas; 

Acesso às 

informações de venda 

ao consumidor; 

Único controle de 

ressuprimento. 

A ferramenta facilitou o 

acesso às informações de 

venda ao consumidor e 

atribuiu um único 

controle de 

ressuprimento, usando a 

inteligência artificial para 

propor o melhor 

abastecimento dos 

produtos nas lojas. 

Entrada de 

pedidos 

Alto custo com 

pedidos; 

Pedidos randômicos. 

Entrada de pedidos 

por meio eletrônico; 

Agendas regulares de 

entrega. 

A ferramenta aprimorou 

a troca de informação 

dos pedidos entre 

indústria e varejo; com 

isso, o meio eletrônico 

foi realmente usado para 

o processo e como a 

ferramenta utiliza 

algoritmos de pedido 

mínimo, frequência de 

entrega e plano de 

campo, trouxe agendas 
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regulares de entrega dos 

pedidos nas lojas. 

Variações 

de preço 

Precificação baseada 

em Alto e Baixo; 

Compra e entrega não 

sincronizadas. 

Precificação com 

estratégia única; 

Contrato de compra 

que mitiga o 

desalinhamento entre 

o pedido e a entrega. 

A ferramenta em si não 

alterou a política de 

preços, porém ela trouxe 

uma facilitação na troca 

de informações de 

promoções no ponto de 

venda, pois ela usa estas 

informações para propor 

o abastecimento ideal 

para que não haja falta 

ou sobra de produto. 

Jogo das 

negociações 

Esquema da taxa de 

proporção (Peso do 

produto vendido versus 

o total da categoria no 

varejo); 

Alocação de pedidos 

baseados nas vendas 

históricas; 

 

A ferramenta utiliza os 

dados históricos de 

venda ao consumidor 

para fazer a projeção de 

demanda futura, com a 

adição do estoque na loja 

e políticas promocionais, 

ela gera o melhor 

abastecimento destas 

lojas. A tecnologia por 

trás desta análise 

preditiva é a Inteligência 

Artificial. 

Quadro 11. Análise se a ferramenta abordou os problemas mostrados pelo estudo de Lee et al 

(1997). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro 10 mostra que as ações propostas no estudo de Lee et al (1997) são atendidas 

pela ferramenta implementada. No caso, são as ações ligadas ao ponto central do processo que 

é a análise preditiva da venda ao consumidor, política ideal de estoque e sugestão do melhor 

pedido de compra pela empresa varejista. 

 

4.3.4) Quarta Proposição 

 

PO4 – Após a implementação da ferramenta houve melhoria na ruptura de produto nas 

lojas da cadeia varejista estudada na díade. 

 

A quarta proposição aborda o tema de Out of Stock, ruptura em gôndola. Essa proposição 

é considerada verdadeira, pois, conforme visto nas entrevistas e na figura 17, o KPI medido de 
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OSA aumentou desde a implementação da ferramenta, devido à melhor distribuição do estoque 

nas lojas. 

Assim como o estudo realizado por Pramatari e Miliotis (2008), é visto que a 

colaboração entre fornecedor e cliente traz efeitos positivos ao fenômeno de OOS, pois a troca 

de informações realizadas e a participação nas lojas na análise final do pedido fazem com que 

o sortimento e disponibilidade dos produtos nas lojas fiquem em níveis adequados para que não 

haja ruptura de gôndola. 

É importante também a análise dos pontos de mitigação citados por Corsten e Gruen 

(2003). Como primeiro ponto, há a automação de pedidos entre a indústria e o varejo, controle 

de inventário nas lojas e melhor sortimento obtidos com a adoção da ferramenta. O segundo 

ponto traz a acuracidade operacional. Nesse critério, o processo trouxe uma melhor análise da 

demanda de venda ao consumidor, melhor disponibilidade das informações de estoque e uma 

melhor sugestão de pedido de ressuprimento das lojas. O terceiro ponto é o envolvimento 

comercial no processo, que pode ser visto nas entrevistas com as responsáveis pela área 

comercial de ambas as empresas, embora havia pontos de melhorias no processo, a área 

comercial estava envolvida no projeto e enxerga os benefícios trazidos por ele. 

Padmanabhan et al (2020) abordam na conclusão de seu trabalho as implicações de 

trabalhar o OOS tanto para o varejista quanto para a indústria. Segundo eles, o varejista pode 

perder um cliente em potencial, que não encontra o produto preferido  nem alternativas de 

compra; porém, como o percentual de clientes que deixam de comprar algo e buscam outras 

lojas é baixa, o varejista tem alternativas de buscar produtos similares e substitutos, caso haja 

ruptura de alguma marca em sua loja. Já para a indústria, o jogo é diferente, quando o 

consumidor não encontra produtos de sua marca nas lojas, há a perda de venda de fato, a não 

ser que o consumidor seja muito leal à marca. 

Padmanabhan et al (2020), além do exposto acima, também indicam algumas ações a 

serem tomadas pela indústria para evitar a perda de venda por OOS, além de montar programas 

de fidelização de consumidores, a empresa pode executar tarefas na sua cadeia de suprimento 

que evitam a ausência de produtos. Os autores abordam que o fornecedor deve prover um 

excelente suporte na distribuição de produtos para a rede varejista e, também, atuar de parceria 

com o cliente para obter o melhor sortimento por loja.  

Uma outra análise, proposta pelo estudo, enfatizou a verificação do KPI de OSA da rede 

estudada com os de outras redes que não estão utilizando a ferramenta descrita, em período 

similar. A figura 19 mostra o indicador da rede varejista do estudo com outras duas redes não 
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estão inseridas no modelo de sugestão de abastecimento. Para a análise em questão, foram 

estudados os KPI´s referentes aos anos de 2019 e 2020. Podemos observar que todas as redes 

melhoram anualmente, porém a rede estudada fica acima das demais, indicando que o sistema 

otimiza a disponibilidade de produtos nas gôndolas. 

 

 

Figura 19. Gráfico comparativo de OSA para rede estudada e outras redes sem o sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com o exposto acima, podemos, conclui-se que o projeto trouxe ações que mitigam o 

efeito no OOS, pois ele trabalha em conjunto com as lojas da rede, com dados de venda ao 

consumidor e fornece a melhor proposta de abastecimento que evita a ausência de produtos na 

gôndola. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Após a análise das proposições, será apresentada a conclusão do trabalho, sua 

implicação para as práticas gerenciais, suas limitações e recomendações para futuros estudos. 

 

5.1) CONCLUSÃO 

 

O trabalho trouxe à tona uma das maiores discussões no campo acadêmico que é a forma 

de relacionamento entre cliente e fornecedor, fatores que geram um bom relacionamento e suas 
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implicações no desempenho nas empresas envolvidas. Como instrumento de pesquisa foi feito 

um estudo de caso único da relação entre duas empresas após a implementação de um sistema 

de análise preditiva das vendas ao consumidor nas lojas da rede varejista analisada. Com isso, 

essa tecnologia propõe um melhor abastecimento de produtos para as lojas a fim de reduzir 

problemas de falta de produtos ou perda por vencimento na cadeia. 

Como ponto de partida, foi feita uma revisão teórica dos principais assuntos abordados 

na pesquisa, como tipos de relacionamento entre empresas clientes e fornecedoras, emprego de 

tecnologia para aprimoramento dessas relações, problemas de má gestão de inventário e de 

demanda causadores de efeito chicote e ruptura de produtos no ponto de venda (OOS). Essa 

análise teórica trouxe diversos dados que corroboraram a obtenção das proposições contidas no 

estudo. 

Como metodologia foi utilizado o estudo de caso único, o qual investigou a relação 

colaborativa entre duas empresas após a implementação do sistema já citado acima. Um 

protocolo de pesquisa foi elaborado para a execução de entrevistas semiestruturadas para 

profissionais de ambas as empresas que se relacionam direta ou indiretamente com o processo 

de abastecimento das lojas da rede varejista com os produtos da indústria. Foram observados, 

também, pontos de vista da área comercial, além da área de suprimentos, para termos uma 

clareza se, do ponto de vista de negociação, o sistema estava suprindo as necessidades ou não. 

As proposições foram divididas de modo a contemplarem a análise de confiança na 

díade, tema abordado por diversas vezes durante o trabalho, o comprometimento no processo 

definido para abastecimento das lojas, melhoria na redução do efeito chicote contido na cadeia, 

pois o sistema sugere o abastecimento com base na venda ao consumidor e, por último, uma 

proposição que abordou se o sistema trouxe redução na ausência de produtos nas lojas, tema 

chamado e exposto como Out of Stock (OOS). 

A primeira proposição foi invalidada, pois ela visava descobrir se a confiança entre as 

partes aumentou após a implementação do sistema, porém, após as entrevistas, foi visto o 

contrário, a confiança já existia antes mesmo da implementação do novo processo, e ela foi 

extremamente importante para que as partes envolvidas aceitassem a sugestão de pedidos vinda 

da indústria. Com isso, um novo diagrama foi feito para esboçar o papel da confiança no 

processo.  Como pode ser visto na figura 16, o diagrama altera o ilustrado no início do trabalho, 

(figura 1). As entrevistas orais corroboraram muito essa definição, pois mostraram que a 

confiança entre as empresas é alta. Segundo recomendação do diretor de abastecimento do 

varejo, “[...] a gente pode até já partir parar uma segunda fase que não precisa ter essa 
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adaptação, o que o fornecedor pediu, a gente vai aceitar e pronto [...]”; para ele, as duas 

empresas poderiam rumar para  o próximo passo  - que é o aceite de 100% dos pedidos sugeridos 

pela ferramenta. 

A segunda proposição foi aceita e mostrou que as empresas trabalham com um 

comprometimento alto para que o processo ocorra, sem grandes problemas, indicando que o 

comprometimento entre elas é alto, outro fator amplamente estudado pela academia. O aceite 

dessa proposição reforça os estudos acerca de relacionamento que tratam do comprometimento, 

pois este faz com que as empresas executem o modelo desenhado, com troca de informações e 

seguimento do processo definido para que elas obtenham o máximo de rendimento no 

relacionamento colaborativo existente. 

A terceira e quarta proposições trataram sobre o desempenho obtido com a 

implementação do processo, sob o olhar de efeito chicote e OOS, elas foram aceitas como 

verdadeiras, pois como foi visto nas discussões anteriores, a ferramenta melhorou a tratativa 

das informações de venda ao consumidor e, com isso, vem propondo, de forma eficiente, o 

abastecimento por produto em cada loja da rede varejista. Tal afirmação foi possível pela análise 

das respostas dos entrevistados e pelo KPI controlado por ambas as empresas de OSA. Uma 

comparação com medidas vistas na teoria, também foi primordial para vermos se a ferramenta 

trouxe, de forma científica, resultados bons para as empresas envolvidas na pesquisa. 

O trabalho mostrou que o uso de tecnologia para melhorar o desempenho na cadeia é 

muito importante, ainda mais quando conta com o compromisso dos participantes e também 

que a confiança entre as partes é extremamente necessária para colocar em prática um projeto 

como esse, pois se não há confiança, não há troca de informações e nem o comprometimento 

das partes, como visto nos estudos sobre relacionamento citados nesta pesquisa. Portanto, após 

a análise teórica e das entrevistas, é mister inferir que, sem confiança, projetos como esse, 

dificilmente, avançam. 

Essa pesquisa deixa uma contribuição para a indústria: o registro de que o sistema, bem 

implementado, corroborou os resultados apresentados. Resultados perceptíveis por meio da 

análise da opinião do cliente, das informações oriundas da área de abastecimento ou da área 

comercial.  É importante ainda citar que as teorias apresentadas mostram que a ação feita pela 

indústria tem muita citação no meio acadêmico. Além disso, o presente trabalho permite 

reflexões sobre processos de melhorias. Um ponto de melhoria,  por exemplo, que foi citado 

pela gerente comercial do varejista, referente ao processo de comunicação com as lojas sobre o 

abastecimento que não está funcionando da maneira correta, pode ser considerado como um 
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ponto de análise, pois se não tratado, pode fazer com que o comprometimento e confiança entre 

as partes retrocedam. 

Para o varejista, a contribuição vem da análise teórica de que projetos como esse trazem 

melhorias significativas na disponibilidade de produtos na gôndola, o que permite mais receita 

para a rede, uma vez que a indústria investe na marca e isto traz mais lealdade dos 

consumidores, que podem, não raras vezes,  trocar de loja, quando  não encontram determinado 

produto. 

 

5.2) IMPLICAÇÕES PARA AS PRÁTICAS GERENCIAIS 

 

Como colaboração às práticas gerenciais, este trabalho traz a importância do 

relacionamento entre empresas para a obtenção de uma melhor performance operacional na 

cadeia de suprimentos. Relacionamento construído a partir de uma confiança entre as partes, 

onde cada empresa confia ao seu parceiro informações necessárias para que o outra possa 

executar melhores processos. Além deste relacionamento, a utilização de tecnologia é 

importante para que esta troca seja feita com mais agilidade e precisão. 

Para a indústria, os gestores devem investir em mais tecnologia para esta ajude no 

cálculo de abastecimento mais correto possível para que o varejo veja que o objetivo é fazer 

com que o produto escolhido pelo consumidor esteja na gôndola no momento da compra, e não 

simplesmente que o abastecimento seja para bater uma meta de venda da área comercial. Como 

foi abordado neste trabalho, a confiança já existia antes da implementação, pois os dois 

parceiros já trabalhavam em projetos de troca de informações e sugestão de pedidos antes, isso 

posto vemos que os gestores devem trabalhar colaborativamente, sempre pensando nas vendas 

aos consumidores, pois isso trará benefícios para ambas as empresas. 

Para o varejo, os gestores devem estar mais abertos a este tipo de projeto colaborativo, 

pois isto traz benefícios como balanceamento dos estoques nas lojas e redução do OOS, portanto 

os riscos de consumidores ficarem insatisfeitos e trocarem de loja são reduzidos, caso os 

produtos pretendidos sejam encontrados. Para haver esta colaboração, o varejo deve fornecer 

dados precisos e frequentes aos parceiros, cobrando da indústria excelência na execução do 

abastecimento dos produtos sem a geração de sobre estoque. 

 

5.3) LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 
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A utilização da técnica de estudo de caso para projetos científicos possui, como 

limitação, segundo Yin (2001), o fato de fornecer pouca base para a realização de uma 

generalização científica; porém, como também dito pelo autor, o objetivo do pesquisador é 

generalizar teorias e não enumerar frequência. Assim, esta pesquisa foi feita a partir da análise 

do processo realizado entre duas empresas, portanto, delimitada às percepções das pessoas que 

trabalham em ambas as empresas e do ambiente em que elas estão inseridas. 

Com o exposto acima, esse estudo pode ser ampliado para outros clientes, que também 

utilizam a ferramenta analisada para sugestão de pedidos. Dessa forma, outros ambientes podem 

ser ouvidos e mais pontos de análise feitos para corroborar as conclusões de cada proposição 

utilizada no presente estudo. 

Outra recomendação é a utilização de métodos quantitativos, como sensu ou pesquisa 

de mercado para a análise do processo com os demais varejistas, que também possuem a 

implementação do mesmo processo com a indústria estudada, por se tratar de um estudo de caso 

único, este fica limitado a um único processo de melhoria de colaboração entre empresas 

fornecedoras e compradoras. 
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