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RESUMO  

  
 
 
 

Cada vez mais as empresas enfrentam desafios de serem melhores no que fazem e a 

área de compras pode ser um grande diferencial, embora ainda não seja tão difundida a visão 

de seu caráter estratégico, esse setor gera impacto direto na qualidade dos produtos acabados, 

nas operações internas e principalmente nos custos envolvidos. Os profissionais de compras 

estão no meio dos processos de mudança do mundo corporativo e com base na cultura da 

empresa e seus objetivos, a fim de criar relações interpessoais e entre companhias que permitam 

gerar vantagem competitiva é necessário saber tomar a melhor decisão de compra, 

principalmente com relação a qual modelo de aquisição adotar. Isso nos trouxe o objetivo 

principal desse trabalho:  a) Entender quais os motivos levam a empresa de alimentos a optar 

pelo modelo de aquisição através do fornecimento único. Ao final espera-se também responder 

ao problema de pesquisa, sendo ele: O processo de fornecimento único adotado pela empresa 

do setor de alimentos é adequado para as compras de material de embalagem, em especial para 

a empresa do estudo de caso? Para tal, optou-se por avaliar a empresa MILK, por meio de uma 

pesquisa de estudo de caso, sobre triênio de 2017 a 2019, para entender sua cultura, operatória 

de compras, alguns indicadores, bem como os reflexos dessas ações para o negócio. Para 

entender se isso realmente pode ser considerada uma boa prática, foi aplicado o benchmarking 

com a oitiva de profissionais de compras com atuações em outras companhias com suas 

próprias características para trazer esses achados e compartilhar com todo aquele que possa se 

interessar pelo tema e seu conteúdo. Ao final foi possível identificar que o modelo de 

fornecimento único é vantajoso tanto para a empresa de estudo de caso como demais 

pesquisadas. 

 
 
Palavras-chave  
 

Fornecimento único, Relacionamento, Confiança, Compras estratégicas, Desempenho, Custos 

de transação e Relação de força e dependência 

  



 

 
 

 

ABSTRACT  

  

 
 

More and more companies face challenges of being better at what they do and the purchasing 

area can be a great differentiator, although the vision of its strategic character is still not so 

widespread, this sector generates a direct impact on the quality of finished products, in 

operations and mainly in the costs involved. Purchasing professionals are in the midst of the 

change processes in the corporate world and based on the company's culture and objectives, in 

order to create interpersonal relationships and between companies that allow generating 

competitive advantage, it is necessary to know how to make the best purchase decision, 

especially regarding which acquisition model to adopt. This brought us the main objective of 

this work: a) Understanding the reasons that lead the food company to choose the acquisition 

model through the single supply. In the end, it is also expected to answer the research problem, 

which is: Is the single supply process adopted by the food sector company adequate for the 

purchase of packaging material, especially for the case study company? To this end, it was 

decided to evaluate the company MILK, through a case study research, on the triennium from 

2017 to 2019, to understand its culture, purchasing operation, some indicators, as well as the 

reflexes of these actions for the business. To understand if this can really be considered a good 

practice, benchmarking was applied with the audience of purchasing professionals with 

operations in other companies with their own characteristics to bring these findings and share 

with anyone who might be interested in the topic and its content. In the end, it was possible to 

identify that the single supply model is advantageous for both the case study company and 

others surveyed. 
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Single Sourcing, Relationship, Trust, Strategic Purchases, Performance, Transaction Costs and 

Strength and Dependency Ratio 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Cada empresa tem seus desafios de acordo com o segmento em que atua, ao falarmos 

de alimentos temos a missão de proporcionar à população o acesso a produtos necessários à sua 

subsistência por meio de sua alimentação diária. Quando olhamos especificamente para o 

mercado de leite, tratamos de um produto de primeira necessidade e que culturalmente faz parte 

do cardápio das famílias brasileiras.  Conforme dados da Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil-CNA (2020) o leite ocupa o quarto lugar em valor bruto de produção 

considerando o período 2019 e 2020, ficando atrás apenas da soja, carne bovina e milho, 

demonstrando a relevância desse segmento.  

Vale ressaltar que para esse mercado as margens de lucro são sempre apertadas, muitas 

vezes bem abaixo de outros setores. Por esse motivo, a busca pela redução de custos quase 

sempre tem caráter de sobrevivência. Ao olharmos para os processos internos das companhias 

em que podemos ter ações mais efetivas por estarem sob nossa responsabilidade como 

profissionais do setor, temos que voltar os olhos para as compras, que influenciam diretamente 

nos impactos de custos sobre o produto e por esse motivo suas ações podem refletir nas 

margens. Por ter uma alta demanda conforme demonstrado no Gráfico 1, o país é um atrativo 

para empresas do segmento. Segundo esses dados da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - Embrapa (2021) com sua divisão de Centro de Inteligência do Leite (Cileite) de 

2014 a 2017 houve redução no consumo de litro de leite/per capita/ano em cerca de 5,2%, 

porém, de 2017 a 2020 a curva vem em uma crescente na ordem de 3,5%. 

 

Consumo per capita de leite e derivados – Brasil 

 

 
Gráfico 1 – Consumo per capita de leite e derivados – Brasil – Fonte: Embrapa/Cileite 
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Para suprir as necessidades de abastecimento de produtos há que se lembrar que tudo 

passa pelo aspecto humano, onde as pessoas em suas atividades diárias contribuem diretamente 

para os resultados, por isso, mesmo havendo todos os indicadores quantitativos, entender os 

comportamentos e relações continua sendo um aspecto primordial na vida empresarial. Paralelo 

a isso tanto as lideranças quanto os compradores estão no meio dos processos de mudanças do 

mundo corporativo e saber tomar a melhor decisão de compra, principalmente em relação a 

qual modelo de compras adotar, com base na cultura da empresa e suas estratégias, criando 

relações interpessoais e entre companhias que permitam gerar vantagem competitiva, nos 

trouxeram à necessidade da pesquisa. 

Para tal, o objetivo dessa pesquisa é: a) Entender quais os motivos levam a empresa de 

alimentos a optar pelo modelo de aquisição através de fornecimento único. Foram investigados 

os dados do triênio 2017 – 2019. 

Espera-se com a aplicação dessa pesquisa, responder à pergunta do estudo, qual seja: O 

processo de fornecimento único adotado pela empresa do setor de alimentos é adequado para 

as compras de material de embalagem, em especial para a empresa do estudo de caso? 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso para avaliar uma empresa de 

alimentos e sua operação de compras de embalagens pelo modelo de fornecimento único. Como 

apoio foi adotado o benchmarking por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais 

do setor a fim de verificar a compatibilidade dos achados. 

 Ao falar em contribuições para empresas é esperado que o material produzido possa 

contribuir com uma informação estruturada, muito próxima a prática diária do setor de compras 

e que permita avaliar os dados obtidos para replicar ou refutar as práticas encontradas em seus 

próprios negócios.     

Estudos futuros que permitam ver o tema pela ótica dos fornecedores uma vez que 

tratamos de relacionamentos e sempre há os dois lados. Também poderiam ser avaliados 

processos que pudessem fornecer dados quantitativos a fim de proporcionar um leque mais de 

informações e empresas envolvidas. 
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1.1 Contextualização   

 

 

A empresa para qual o estudo é de interesse vem passando por transformações em suas 

operações. A tomada de decisão no processo de aquisição tem sido pautada nas experiências 

anteriores dos responsáveis pela área de suprimentos. Com o aumento nas demandas, mudança 

de pessoal e principalmente necessidade de manter a competitividade, ela se vê às voltas de 

questionamentos quanto ao modelo de fornecimento praticado para a aquisição dos materiais 

aos quais considera estratégicos e a distribuição dos volumes junto aos seus fornecedores.  

Atualmente os insumos considerados estratégicos são os materiais de embalagem para 

os quais tem sido adotado o modelo de single sourcing que é definido como    

“Uma situação em que uma empresa compra todos os suprimentos, de um tipo específico de 

materiais e peças, de uma única empresa” (CAMBRIDGE DICTIONARY, 2020); ao qual 

passaremos a tratar por fornecimento único. O material de embalagem é o segundo grupo de 

maior impacto para a empresa em termos de custos e por isso há relevância necessária para que 

seja de pleno interesse o conhecimento das melhores práticas e teorias que possam contribuir 

com o aprimoramento técnico e relacional. 

Importante também frisar que por se tratar de produto alimentício a embalagem precisa 

garantir que o produto dure no mínimo o mesmo tempo de validade de seu conteúdo o que torna 

o processo de desenvolvimento demorado levando em consideração que uma possível amostra 

deve ser armazenada e reavaliada após o período de sua validade para checar sua eficiência e 

atender o que recomenda Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ao dizer que a 

embalagem de alimentos tem função principal de: 

 

  [...] embalagens e materiais que entram em contato 
direto com alimentos e são destinados a contê-los, desde a 
sua fabricação até a sua entrega ao consumidor, com a 
finalidade de protegê-los de agentes externos, de alterações 
e de contaminações, assim como de adulterações. 

 
Conceituação essa corroborada pelo Ministério do Meio Ambiente ao dizer que: 

 

A embalagem é essencial para a proteção dos 
produtos durante a sua etapa de distribuição, 
armazenamento, comercialização, manuseio e consumo [...] 
dentre as funções da embalagem está garantir segurança e 
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qualidade de vida à população, possibilitando o acesso a 
diferentes produtos desde alimentos ou medicamentos até 
eletroeletrônicos e utensílios em geral, em todas as regiões 
do País. Cabe à embalagem proporcionar segurança no 
manuseio do produto, manutenção de suas propriedades e 
informações legais sobre sua composição e validade, e 
mesmo rastreabilidade do lote de produção. Em certos casos 
cabe ainda à embalagem estender o prazo de vida dos 
produtos, evitando o seu desperdício.  

 
 

Busca-se com a pesquisa o conhecimento acadêmico já produzido anteriormente aliando 

com as questões práticas profissionais do caso em tela e espera-se que o conteúdo obtido com 

o presente estudo forneça dados que permitam uma consolidação e aplicação do conhecimento 

gerado a fim ajudar na tomada de decisão quando há a escolha do modelo de fornecimento.  

 

 

1.2 Pergunta de pesquisa 

 
 

Uma pergunta para a qual há a necessidade de uma resposta por meio de um estudo é 

tratada como um problema de pesquisa conforme ensinamento trazido por (CRESWELL 2013). 

No caso de um estudo profissional, o pesquisador pode obter os dados em seus locais de 

trabalho conforme a metodologia que se apresentar mais adequada. 

 
 

O processo de fornecimento único adotado pela empresa do setor de alimentos é 
adequado para as compras de material de embalagem, em especial para a empresa do 

estudo de caso? 
 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 
Ao declarar porque queremos realizar o estudo e o que pretendemos obter podemos 

dizer que temos um objetivo. Conforme ensinamento de Locke, Spirduso e Silverman (2000). 
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Corroborando com o que disse Creswell (2013), “o objetivo estabelece os propósitos, a intenção 

e a ideia principal da proposta de estudo”. Desse modo apresentamos os objetivos abaixo: 

 

a) Entender quais os motivos levam a empresa de alimentos a optar pelo modelo de 

aquisição através de fornecimento único. 

 

 
 

 1.3.1 Objetivos específicos  

 

b) Identificar na literatura as vantagens do modelo de fornecimento único. 
 

c) Identificar através de benchmark como os profissionais da área praticam a compra 
para os itens de embalagem. 
 

d) Conhecer os aspectos nas relações de fornecimento que levam a escolha pelo 
modelo de fornecimento entre único. 
 

e) Identificar se há critérios que permitam perceber a vantagem na escolha pelo 
modelo de fornecimento único. 
 
 

1.4 Justificativa e motivação 

 
 

O processo de compras do material de embalagem na empresa estudada tem funcionado 

majoritariamente com o modelo de fornecimento único e essa estratégia tem sido uma prática 

associada à cultura da empresa. Como ensina Morgan (2017) essa cultura é sentida pelas 

pessoas, passa pelas ações tomadas pela empresa para se criar esse ambiente, como são 

estabelecidas as parcerias e as decisões dos funcionários. Esse trabalho visa dar subsídios para 

o setor de compras entender e validar se suas ações estão de acordo com as melhores práticas 

de mercado ou apenas refletem a cultura da companhia e a experiência da equipe.  

Esse insumo é extremamente importante e de alto custo, sendo atualmente a maior 

despesa na empresa depois da matéria prima e por isso entender a operatória permite como diz 

Kausik (2012) unir os interesses da empresa e sua estratégia de longo prazo com o departamento 

de compras e o caráter estratégico que o setor passou a ter no mercado, no sentido de gerar valor 

em suas relações com os fornecedores, tanto garantindo o atendimento da demanda como a 

gestão dos custos dessa operação. 
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Dentro do segmento de embalagem dessa indústria há poucos players com uma 

capacidade maior de atendimento à demanda, existem diversos outros fornecedores de menor 

porte, porém, são mais vulneráveis aos riscos desse mercado que depende muito de importação 

de matéria prima que no mercado nacional exerce força equivalente a um monopólio o que por 

vezes torna imprevisível tanto a disponibilidade de produto quanto ao preço praticado. Essa 

concentração de mercado também tem sido fator influenciador na estratégia adotada de 

fornecimento único. Historicamente houve tentativas na busca de novos fornecedores, porém, 

devido aos desafios de mercado vários deles encerraram suas operações, o que também 

demonstra a complexidade e riscos no segmento, ou simplesmente não conseguiram atingir a 

qualidade técnica almejada. 

 
 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 
 

Esse tópico trata de como o trabalho foi estruturado em seis capítulos conforme Quadro 

1 e detalhado na sequência. 

Capítulo 1: Traz toda a parte introdutória da pesquisa iniciando com a contextualização 

e dados de mercado necessários para um primeiro entendimento sobre o estudo. Traz ainda o 

problema de pesquisa e suas implicações, bem como a definição dos objetivos do estudo e a 

justificativa que traz os motivos pelos quais o estudo é importante e relevante. 

Capítulo 2: Trata da literatura utilizada como apoio ao estudo, trazendo cada um dos 

aspectos do referencial teórico para identificar se há vantagens percebidas na prática da 

operação investigada e como a teoria dá suporte a esses achados. 

Capítulo 3: Ao falar sobre a metodologia este capítulo aponta qual método foi o 

escolhido, porque ele é o adequado para o estudo e como a pesquisa ocorreu na prática, 

demonstrando as etapas de levantamento de dados, as entrevistas, os critérios de escolha dos 

respondentes e qual o processo de análise de dados. 

Capítulo 4:  Já neste capítulo são trazidos os dados que permitem conhecer um pouco 

do mercado ao qual a empresa estudada faz parte para em seguida entrar nas informações 

específicas da companhia para enriquecer o estudo de caso, contando um pouco da história, 

suas operações e os dados da atividade estudada. 

Capítulo 5: O presente capítulo aborda os resultados obtidos nas etapas anteriores com 

as informações extraídas da empresa e que tenham relação direta com os objetivos. São 
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analisadas as entrevistas e foi feito um cruzamento entre as informações do estudo de caso, as 

informações percebidas nas entrevistas e o referencial teórico para a utilização dos achados. 

Capítulo 6: Traz os resultados da pesquisa. Nesse momento é revisitado o problema de 

pesquisa e verificado se há subsídios para responder à pergunta de pesquisa, os objetivos do 

estudo, assim como, os objetivos específicos. Quais os pontos do estudo têm aplicação prática 

para as empresas, suas contribuições acadêmicas, limitações e sugestões de pesquisas futuras. 

 

Estrutura do Trabalho 

 
Quadro 1 – Estrutura do Trabalho – Fonte: Elaborado pelo autor. 

     

Trataremos a seguir do capítulo do referencial teórico e seu suporte ao estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A partir da questão de pesquisa e os objetivos apresentados, o referencial teórico 

presente neste capítulo dará suporte para a continuidade do estudo, trazendo como a literatura 

trata alguns aspectos relacionados ao fornecimento único, em especial as vantagens que a 

empresa pode obter e os motivos das escolhas dos compradores para optar por esse modelo. O 

capítulo será principalmente pautado, nos temas presentes abaixo, na Figura 1 e tratados nos 

tópicos a seguir. 

 

 

Assuntos do referencial teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Assuntos do referencial teórico – Fonte: elaborado pelo autor 

 
     

Como a questão central do estudo é avaliar se: O processo de fornecimento único adotado pela 

empresa do setor de alimentos é adequado para as compras de material de embalagem, em 
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especial para a empresa do estudo de caso? Suportado pelo objetivo: a) Entender quais os 

motivos levam a empresa de alimentos a optar pelo modelo de aquisição através de 

fornecimento único. A busca foi por um entendimento mais apurado sobre os critérios de 

escolha que o comprador adota para determinar o fornecedor que irá suprir determinada 

necessidade através dos benefícios obtidos com esse modelo de negociação. Essa avaliação 

levará em conta também os graus de importância que o comprador atribui a cada um dos 

aspectos no processo de escolha de fornecedores conforme apresentado. 

Em contraponto é importante trazer à luz que existe o modelo de multifornecedores e 

por isso é necessário entender se o fornecimento único realmente traz vantagem competitiva 

para a empresa estudo de caso. Esses dois modos de relacionamento com os fornecedores têm 

sua importância e passam pelos critérios de seleção abordados por MARTINS (2005). A 

literatura trazida por Mishra e Tadikamalla (2006) aponta fatores favoráveis tanto ao modelo 

de fornecimento único como múltiplo e o estudo tenta identificar se há vantagens obtidas com 

o modelo adotado pela empresa de alimentos e como estão presentes na tomada de decisão dos 

compradores dessa empresa de acordo com os critérios dessa literatura. Embora haja diversos 

elos na cadeia de suprimentos, o estudo foca na cadeia imediata que de acordo com Slack (1993) 

é a parte da cadeia de suprimentos com a qual a empresa faz seus negócios diretamente, nesse 

caso os fornecedores de primeiro nível, portanto não abrange a cadeia total. 

 

 

2.1 Compras estratégicas 

 

 

Ao falar sobre esse tema o intuito é entender como o departamento de compras está 

inserido no contexto da companhia uma vez que se o departamento for considerado como uma 

função estratégica todas as estratégias operacionais de compras ficam mais alinhadas com os 

objetivos da empresa, em especial os materiais mais importantes e por isso considerados 

estratégicos pelos impactos que eles podem causar ao negócio, sendo enxergados com a devida 

atenção. 

Importante abordar que compras deve ter um caráter estratégico nas empresas e 

conforme Hesping e Schiele (2015) ao falar dessa estratégia há a necessidade de entender a 

dificuldade na elaboração de uma estratégia única capaz de abranger todas as atividades, desse 

modo a divisão em categorias estratégicas permite uma melhor abordagem para cada tipo de 
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necessidade, separando o que é mais importante do comum. Para Senn et. al. (2013) quando as 

compras são tidas como estratégicas isso a torna mais forte e permite a tomada de decisão por 

restringir seu número de parceiros conforme sua estratégia de compras e isso reflete em seus 

fornecedores que também precisam aprimorar suas atuações e incorporar o conceito de 

estratégia. Para Tescari e Miguel (2017) embora o histórico demonstre que compras era tratada 

como atividade operacional o número de empresas que percebe sua importância e caráter 

estratégico vem crescendo e isso permite a obtenção de um melhor desempenho. 

Ainda em se tratando de compras estratégicas Genaro et. al. (2014) para o processo de 

compras para ter uma função além da meramente operacional, podendo ser considerada uma 

atividade essencial e alinhada com o plano estratégico da empresa, as negociações devem se 

pautar em critérios que vão além do preço e outros custos e sim reavaliar de forma contínua 

cada atividade relacionada a compras a fim de gerar vantagem competitiva para a empresa e 

por isso tratar com maior atenção às compras estratégicas. Trazemos também os ensinamentos 

de Reck e Long (1998) que sustentam o entendimento que as funções exercidas por compras 

podem apoiar a estratégia da empresa e desse modo obter resultados alinhados aos seus 

objetivos. Monczka et. Al. (2016) corrobora ao dizer que quando a atividade acontece sob o 

prisma de compras estratégicas então são geradas as abordagens e sistemáticas que foquem na 

gestão dos fornecedores e análises dos impactos dos produtos comprados. Essa ação é parte 

importante para gerar vantagem competitiva inclusive em relação aos custos. Como fator 

competitivo o modelo de fornecimento único pode estar alinhado ao conceito de compras 

estratégicas quando adotado a um material importante e que se possa oferecer ao fornecedor 

um volume de pedidos, continuidade do fornecimento e gere resultados positivos a ele uma vez 

que são os três aspectos mais importam a ele e uma vez presentes trazem ganho à negociação 

(WALTER et. al., 2001). Quando há o foco nas compras estratégicas ensina Cox (2015) que 

todas as outras necessidades de compras são tratadas de forma integrada e alinhada com a 

estratégia da companhia, passando a tomar melhores decisões de aquisição. 

Em muitas empresas há casos em que as compras já exercem um papel estratégico e por 

vezes participam das tomadas de decisão das empresas com seus executivos presentes nas 

reuniões de definições estratégicas. De outro modo conforme ensinado por Tassabehji e 

Moorhouse (2008) ainda há muitos fatores, em especial aqueles que dizem respeito aos aspectos 

culturais das empresas e suas políticas internas que dificultam ao departamento de compras 

conseguir praticar estratégias integradas, demonstrando nesses casos que essas empresas 

consideram compras com um caráter meramente operacional. Para Eltantawy e Giunipero 
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(2013) quando há uma centralização e concentração do processo de compras essa é uma 

estratégia que tem impactos diretos no desempenho colaborando com o entendimento que o 

modelo de fornecimento único pode ter caráter estratégico de acordo com as percepções de 

compras. Conforme ensinado por Tescari e Brito (2016), quando o material é estratégico e por 

isso muito importante, é possível contar com a noção exata que o fornecedor tem das vantagens 

de continuar fornecendo à empresa aumentando seus esforços em manter a parceria e isso 

também contribui para que melhore as tratativas para os dois lados. Kerruish (2016) diz que 

compras estratégicas podem ser tratadas como um processo estrutural do departamento de 

compras com o objetivo de aprimorar continuamente as atividades. Realizar a classificação de 

materiais permite enxergar aqueles que realmente são mais estratégicos e por esse motivo 

devem ter sua prioridade levada em consideração. Quando há essa organização as atividades de 

compras ficam mais simples (VAN, 2010). 

 

 

2.2 Relacionamento 

 

Ao pensarmos no departamento de compras e sua atuação nos processos das empresas 

não podemos deixar de olhar para o aspecto das relações, tendo por base que as interações 

comerciais são gerenciadas por pessoas e saber como elas se relacionam é matéria de suma 

importância para o entendimento de quais ações praticam e porque as tomam.                     

Muito se tem falado e tivemos a oportunidade de aprender com Nyaga; Whipple e Lynch 

(2010) questões sobre colaboração, do impacto da qualidade do relacionamento nas transações 

entre compradores e fornecedores e da importância de se criar vantagem competitiva. Para 

entender alguns aspectos dessas relações é importante aprofundar nesse tema, verificar como 

são estabelecidas e praticadas e se tem aderência com a necessidade de identificar se o modelo 

de fornecimento único é adequado para as compras estratégicas. 

O estudo de Bensau (1999) traz alguns conceitos sobre tipos de relacionamentos e como 

eles agem quando há parceria estratégica e se os relacionamentos são de longo prazo, como 

ficam os aspectos de confiança e cooperação, dentre outros critérios. Contribui também quando 

faz uma subdivisão de perfis de relação entre comprador e fornecedor com base no tipo de 

produto adquirido, o que pode ajudar a reforçar ou refutar a análise pretendida. Não bastando 

apenas haver cooperação há que se detectar que de fato a mesma surtiu o efeito desejado sendo 
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considerada bem-sucedida e dentro dos parâmetros de compatibilidade de recursos, 

investimentos de ambos, objetivos claros, envolvimento da alta gerência e a criação de grau 

mútuo de confiança (CAO e ZHANG, 2010). Ainda nesse sentido quando a confiança é 

fortalecida aumenta o grau de comprometimento entre as partes o que gera reciprocidade nas 

ações e conforme Zhelyazkov (2018) há uma série de benefícios para o relacionamento e na 

diminuição dos custos associados à parceria, os valores gerados passam a ser compartilhados e 

os comportamentos são pautados em comportamentos adequados e leais.  Para Van Zeeland et 

al. (2018) que trata especificamente da relevância da confiança nas relações, traz que nas 

compras industriais à confiança por si só não pode ser atribuída um valor, porém, que resultado 

obtido por meio desta, com os compromissos firmados levando à lealdade e relações duradouras 

entre as partes, pode efetivamente gerar valor. Algumas empresas já entendem que o fator de 

colaboração mútua prezando pelos fatores relacionais pode trazer resultados mais vantajosos 

do que simplesmente tratar de questões transacionais TESCARI e BRITO (2016). Para Dyer e 

Singh (1998) quando se cria um relacionamento único no sentido de ser especial e forte as 

empresas podem colher os louros com a obtenção de ganhos acima das demais. 

Muitas vezes para tomar decisões do dia a dia as pessoas levam em consideração os 

fatores culturais de sua empresa e conforme Wu e Pullman (2015) em certas situações as 

empresas se pautam além da busca por lucro e crescimento para se ater aos seus valores e função 

social e esse fenômeno ajuda a perceber por que as diretrizes podem variar tanto de uma 

companhia para outra. De acordo com Handfield et al. (2011) além de compras ter um caráter 

estratégico suas atividades têm caráter relacional e conforme se fortalece a parceria colaborando 

com o fornecedor tanto com informações como com o seu aprimoramento técnico isso pode se 

reverter diretamente em aumento de desempenho das operações de compras e os aspectos 

envolvidos. 

 

    

2.3 Custos de transação 

 

 

  Quando falamos ou estudamos sobre compras o primeiro grande aspecto pensado trata 

da questão de custos que de forma simplória é tratado pelas pessoas como o valor pago por 

algo. Atualmente no âmbito do consumidor as relações de compras tratam do termo experiência 

para fazer referência a todo entorno e aspectos que fizeram parte da compra. Trazendo esse 
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sentido para as relações entre empresas abordaremos o tema custos de transação. Para Coase 

(1937) as atividades são reguladas pelos movimentos de preços e por isso tem que levar em 

conta sua organização na atividade produtiva.  Os custos de transação apresentam três pontos 

fundamentais: 1) as transações e os custos a ela associados definem diferentes modos da 

organização operar 2) a tecnologia, embora importante aspecto da organização, não é 

determinante; 3) as falhas de mercado são centrais à análise (WILLIAMSON, 1981). Por fim 

nos ensinam Di Serio e Sampaio (2001) que há diferentes modelos que interferem nas decisões 

da arquitetura da cadeia de suprimentos associados aos custos de transação. 

Outro aspecto estudado é a busca pelo conhecimento do que considerar como custos de 

transação que leva em conta diversos aspectos da relação entre comprador e fornecedor e como 

o modelo avaliado de fornecimento único sofre os impactos dos custos de transação. De acordo 

com Dyer e Chuo (2003) os custos podem ser medidos com a somatória de tempo despendida 

pelo comprador nas ações com seus fornecedores para as transações comerciais com seus 

fornecedores, tanto durante o processo de busca, negociação e acompanhamento e com isso dar 

um indicativo da influência que a maior quantidade de fornecedores para a aquisição de um 

mesmo material pode ter para a cadeia de suprimentos. Corroborando com o tema custo de 

aquisição Andrade et al. (2011) abordaram como o aspecto confiança interfere nos custos de 

transação nos relacionamentos entre empresas principalmente nas dimensões informação, 

negociação, implementação e monitoramento.                                

Ainda nesse sentido é esperado que o estudo trará dados acerca de alguns motivos que 

levam a tomada de decisão pela escolha de fornecimento único, cabendo nessa análise 

identificar se o comprador age por questão de facilidade e conveniência em ter poucas relações 

e diminuição da burocracia ou conforme Brito e Miguel (2017) se há relações de forças que 

desequilibrem a relação em favor do comprador diante de seus fornecedores que permita levar 

vantagem excessiva apresentando resultados expressivos no curto prazo sem de fato se ater a 

questão relacional. Para Feng e Shi (2012) para se definir a melhor estratégia ante aos 

fornecedores há que se levar em conta os benefícios do modelo de fornecimento único e sua 

simplificação ao processo. 

Na direção oposta e tido com uma desvantagem do fornecimento único há a questão da 

dependência do comprador em relação ao fornecedor e apesar de isso não ser uma novidade o 

último biênio trouxe duas situações que apontam ainda mais para esse risco que foram a greve 

dos caminhoneiros em 2018 e pandemia mundial em função do Coronavírus em 2020. Essa 

dependência é tratada na literatura como lock in quando o custo de mudar de fornecedor é muito 
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alto e arriscado em determinado momento e reforça a dependência. O que determina esse fator 

de dependência é o poder direto de uma empresa sobre a outra (TOUBOULIC et. al. 2014).  

Conforme Baloou (2006) para determinar se o departamento de compras escolhe o 

número de fornecedores e a quantidade de estoque com base em critérios estratégicos ou apenas 

no seu interesse pontual de atingimento de metas é importante entender os reflexos das compras 

dentro da cadeia interna da empresa, quanto está interagindo corretamente com a programação 

de produção e quais as estratégias de modelos de suprimentos estão sendo adotadas.  

Relembrando que a delimitação do estudo está condicionada aos materiais considerados 

estratégicos, importante ter como base que dentre as principais formas de classificação desses 

materiais, ainda é levada em consideração o conceito de curva ABC que conforme trazido por 

Martins e Campos (2009) trata do método pelo qual o consumo de estoque é medido levando 

em consideração o seu valor monetário ou a quantidade consumida. Além dessa classificação 

há também a análise com a aplicação da matriz de Kraljic (1983) que serve de suporte para a 

área de compras uma vez que classifica os itens por critérios que preveem os impactos 

financeiros e os riscos de abastecimento permitindo aos compradores centralizarem a maior 

parte de seus esforços na aquisição desses insumos estratégicos. 

Quando se fala em informação, Dyer e Singh (1998) trazem que quando as informações 

são compartilhadas de forma mais eficiente há o fortalecimento da relação e essa troca gera 

resultados mais positivos para a negociação e os custos de aquisição. Outro fator que tem se 

tornado importante é a questão do surgimento cada vez mais veloz e robusto de soluções 

tecnológicas, no caso de compras há ferramentas de marketplace que vem mudando as relações 

de compras business to business (B2B). Até o momento o que se nota é que essas ferramentas 

têm um grande poder nos volumes de negociação e para itens de menor criticidade onde a 

principal vantagem percebida é no custo final. A decisão por ter apenas um fornecedor pode ser 

tida como mais vantajosa, mesmo que algumas condições de preço e flexibilidade possam ser 

um pouco menos favoráveis, pois os benefícios com a parceria de longo prazo tornam 

significativamente melhor o fluxo de troca de informações e com uma relação mais fortalecida 

(CHUNG et al., 2010). Resta entender se essas soluções estão contribuindo de fato para aqueles 

materiais onde haja maior especificidade e importância, onde as relações longevas e os 

aprendizados mútuos nos processos de fornecimento são capazes de fornecer uma vantagem.  
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2.4 Desabastecimento e Continuidade das relações 

 

 

Esse aspecto foi pensado por se tratar de um dos problemas enfrentados nas relações de 

compras, podendo trazer riscos aos negócios e às relações, desse modo entender qual o papel 

do modelo de compras através do fornecimento único desempenha sobre esse tópico e se é 

possível perceber as vantagens para contribuir com o estudo.  

Se o desabastecimento pode ser considerado um risco para a operatória tanto de compras 

como da empresa, cabe à companhia por meio de suas estratégias de compras tratar dos riscos, 

seja previamente com a identificação e classificação dos mesmos dentro do seu próprio negócio 

como minimizar a possibilidade de sua incidência cuidando de sua cadeia de suprimentos 

(THUN e HOENIG, 2011). 

Além dos fatores relacionais que têm seu grau de participação na tomada de decisão 

pela percepção que há sobre a parceria, há a questão do desempenho e conforme Raithel (2015) 

gerenciar os resultados obtidos ajudam o atingimento dos objetivos e com isso permitem a 

manutenção dos interesses comuns e satisfação das partes, a continuidade do relacionamento e 

a capacidade de gerar lucro mútuo.  

Um problema que pode haver durante a relação de compra é a interrupção do 

fornecimento e segundo Polyviou et. al. (2018) os profissionais de compras levam em conta a 

questão do relacionamento para apurar o grau de responsabilidade do fornecedor e uma vez 

verificado que o mesmo tinha controle sobre o cenário e mesmo assim deixou a falta acontecer 

esse pode ser o motivo da tomada de decisão para troca de fornecedor mesmo para uma parceria 

de longa data. Para Handfiel e McCormack (2007) os riscos de interrupção podem ser gerados 

por responsabilidade do fornecedor devido sua estrutura e modo de operar ou por fatores 

situacionais onde algo momentâneo pode acontecer e que não esteja dentro do controle do 

fornecedor inviabilizando a prevenção. O nível de serviço adequado permite evitar a ruptura no 

abastecimento e para encantar o cliente é necessário estar acima do que os demais fornecedores 

podem oferecer e embora existe a consciência dessa necessidade poucas empresas conseguem 

efetivamente aplicar ações nesse sentido de acordo com o ensinamento de (PRATER e 

WHITEHEAD, 2013). 

No ensinamento de TA et al. (2018) a continuidade de um relacionamento entre 

empresas mesmo após a ruptura, que se dá com a quebra de algum item do contrato, que pode 

ser ou não mantido de acordo com a mudança na confiança que passa a ser um dos fatores 
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determinantes. Para Pulles et al. (2014), o conceito de confiança é algo primordial e conceito 

fundamental para que haja um relacionamento com desempenho satisfatório para as partes, 

corroborado por Read et al. (2014) ao trazer que para que a relação bilateral entre empresas seja 

duradoura é preciso ter havido a construção de confiança ao longo do tempo. Conforme trazido 

por Autry e Golicic (2010) os fatores relacionais e nível de confiança progridem de acordo com 

o ciclo de vida do relacionamento que passa pelos estágios naturais, porém, sendo os 

relacionamentos mais vulneráveis quando a relação ainda é prematura por ainda não ter sido 

estabelecido um histórico de desempenho positivo o que pode diminuir o risco de queda do 

nível de confiança e a diferença desse nível entre os graus de maturidades das relações pode 

ocasionar impacto nos custos em caso de fornecimento corrente de acordo com (WUTTKE et 

al., 2016). Para garantir a continuidade dos negócios é necessária a criação de ações que 

previnam as falhas e garantam o abastecimento dos materiais estratégicos e que mesmo diante 

de um momento crítico de desabastecimento possam na sequência retornar à situação de 

normalidade. Essas medidas são de responsabilidade da empresa e podem ser tomadas em 

conjunto com os fornecedores a fim de garantir a parceria mesmo após a crise (GLENDON, 

2013). 

Todos os elementos avaliados têm que culminar no que é mais importante, se os modelos 

atuais permitem o ganho de vantagem competitiva e desempenhos superiores no processo 

conforme abordado por (BRITO e BRITO, 2012). 

 

 

2.5 Benchmarking 

 

Como parte dessa pesquisa, foi adotada a consulta com outras empresas a fim de 

comparar com o processo de aquisição pelo modelo de fornecimento único para o material de 

embalagem atualmente praticado pela empresa estudo de caso e verificar se com o material 

obtido podemos perceber que o modelo é adequado. Esse procedimento já é conhecido e lhe é 

atribuído o nome de benchmarking, o qual passamos a conceituar. 

Conforme ensinado por Spendolini (1994) podemos dividir o benchmarking em três 

classificações as quais elencamos a seguir: 

A primeira delas trata do benchmarking interno, processo pelo qual são comparados os 

processos internos no próprio negócio, para entendimento e busca pelas melhores práticas 

dentro da organização e cuja aplicação possa ser aproveitada nas outras atividades dos setores. 
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Já em relação ao benchmarking competitivo a busca passa pelo objetivo de se conhecer 

os processos e resultados das atividades dos concorrentes e comparando com as práticas 

internas para identificar as oportunidades de melhoria. 

Por fim, a última dessas classificações trata do benchmarking como funcional ou 

genérico quando a busca se dá em empresas como notoriedade por sua qualidade nos processos 

e por esse motivo são tidas como referências no assunto. 

Para essa pesquisa a escolha do benchmarking como estratégia se justifica como 

apresentado por Mcnair e Leibfried (1992) ao dizer que essa ferramenta permite avaliar um 

processo e de posse das informações entender se a prática atual é adequada e se necessário 

aplicar as melhorias identificadas em busca da obtenção de vantagem competitiva. Quando 

pensamos nessas melhorias devemos ter em mente que é necessário conhecer outras práticas e 

o que se pode atingir com elas e isso se dá quando obtemos informações e conhecimentos de 

outras empresas que possam contribuir com o aumento no desempenho e isso se dá pelo 

processo de benchmarking conforme (HARRINGTON, 1995). Araújo (2008) defini 

benchmarking com a busca pelas melhores práticas com o propósito de capturar o entendimento 

do que pode ser melhorado na organização que teve interesse em utilizar do conhecimento já 

produzido, seja em sua própria organização ou em um negócio externo que esteja adotando uma 

melhor prática, o que é corroborada pelo conceito de que é uma forma de entender em outras 

companhias como são feitas as tarefas de interesse e se dessa análise podem ser extraídas as 

ideias para o processo de melhoria na execução do modelo atual conforme (CORRÊA, 2009). 

 

 

2.6 Estratégia, cultura e vantagem competitiva. 

  

  Durante o trabalho, deparamos com os assuntos desse subtítulo e que foram muito 

presentes em diversos momentos do trabalho. Vale ressaltar que também dão suporte aos 

principais construtos abordados no referencial teórico e por esse motivo utilizamos esse tópico 

para falar um pouco mais sobre eles e, principalmente trazer os conceitos obtidos na literatura. 

   Ao longo do texto pudemos tratar sobre a estratégia da empresa para compras do material 

de embalagem, dessa forma podemos entender esse conceito por duas definições já mais 

estabelecidas, sendo elas a de Mintzberg (1998) ao dizer que é a estratégia mede as forças da 

organização com seu entorno para formar e direcionar sua tomada de decisão. Já Porter (1999) 

traz que estratégia é o conjunto de ações que a empresa utiliza para se diferenciar dos 
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concorrentes atingir seus fins com a obtenção de vantagem competitiva. Andrews (2001) diz 

que estratégia é o modo com as empresas revelam seus objetivos e metas e como pretende 

atingi-las e Quinn (2001) complementa dizendo que estratégia é o plano para atingir essas metas 

e principalmente quais ações utilizar para conseguir. 

   Como suporte a sua estratégia a empresa tem a sua cultura organizacional e conforme 

Pettigrew (1996) ela pode ser definida como o conjunto dos valores; crenças e preceitos que 

definem como a empresa age na condução do seu negócio. Esse conceito de cultura é que traz 

as pessoas a sensação de pertencimento. Ainda tratando sobre cultura Schein (1999) nos explica 

que o conjunto de valores e crenças adotados ao longo do tempo e disseminado entras as pessoas 

permite que elas mesmo que de forma inconsciente tomem ações com base nesses valores para 

as tomadas de decisões em seu dia a dia e que isso reforça ainda mais o conceito de cultura 

organizacional. Por fim temos o ensinamento de Chiavenato (2007) que ajuda a conceituar a 

cultura organizacional, principalmente com o aspecto de serem normais informais que norteiam 

o comportamento dos indivíduos que fazem parte do coletivo chamado empresa para que 

direcionem suas ações diárias pautadas nessa cultura e em busca de vantagem competitiva. 

   Ao dizermos isso podemos contribuir com o que disse Ansoff (1965) que vantagem 

competitiva é a capacidade de perceber alguns aspectos do mercado antes dos concorrentes e 

ajustar suas ações para fazer disso um diferencial. Porter (1989) também nos ajuda a entender 

vantagem competitiva quando a empresa executa as duas atividades, principalmente as 

estratégicas de maneira mais eficiente que seus concorrentes e dessa forma agregando valor ao 

seu negócio. Por fim Chatain (2011) traz que ao obter vantagem competitiva a empresa pode 

melhor defender seu mercado ou avançar em participação. 

      

 

2.7 Resumo do referencial teórico dentro do fornecimento único 

 

Com base no que podemos observar nos tópicos anteriores há diversos fatores que 

podem influenciar nas decisões do processo de fornecimento e seu modelo, em especial ao se 

adotar o modelo de fornecimento único, a começar pela necessidade das empresas de olhar para 

compras como uma função estratégica e não meramente operativa. Ainda nesse sentido 

Lamming (1993) fala sobre a redução da base de fornecedores e os benefícios para a cadeia de 

suprimentos, vantagem essa em que se encaixa o modelo de fornecimento único. 
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Foi observada a necessidade de construção de relacionamentos de qualidade e 

reciprocidade que permitam a manutenção de parcerias vantajosas e oportunidade constante de 

desenvolvimento de novos produtos e soluções adequadas ao negócio e o quanto o fornecimento 

único contribuí com esses aspectos relacionais, nessa linha Newman (1988) nos traz o conceito 

de fornecimento único como uma forma de otimizar a cadeia de suprimentos para gerenciar os 

recursos por meio da avaliação em conjunto sobre a capacidade do fornecedor. 

Necessário também preservar de maneira efetiva a competitividade através da busca de 

custos de aquisições cada vez mais competitivos para se fazer frente aos concorrentes. O 

modelo de fornecimento único, para a compra de materiais estratégicos pode ser um meio de 

se obter vantagem principalmente na característica de longo prazo. Baily et al. (2000) explica 

que a vantagem do fornecimento único com a centralização da atividade de compras se dá pelo 

trabalho em conjunto entre a empresa e o fornecedor a fim de diminuir os custos e obter 

vantagem mútua. 

Os critérios de seleção devem se basear em análises que permitam identificar as 

melhores escolhas principalmente na busca de eliminar quaisquer riscos de ruptura no processo 

de abastecimento das operações e uma vez que ocorram que a confiança entre as partes seja o 

sustentáculo para o realinhamento e continuidade do relacionamento.  Todos esses aspectos 

compõem a estratégia de compras da empresa e quando utilizado o fornecimento único é 

possível preencher esses requisitos. Corrobora esse entendimento Slack et al. (1999) que 

compras através de sua estratégia é quem define o número de fornecedores com quem irá 

comprar e que uma forma é através do fornecimento único ou single sourcing. 

Segue o Quadro 2 que trata do resumo da revisão da literatura para de maneira 

estruturada podermos visualizar os principais conceitos abordados.  
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Resumo Revisão da Literatura 

 

 
Quadro 2 – Resumo Revisão da Literatura – Elaborado pelo autor 

 

    Na sequência abordaremos os aspectos da metodologia de pesquisa adotada para 

esse trabalho. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
 

Esse capítulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa e 

as etapas utilizadas para o estudo de caso com sua coleta de dados, as análises desses dados 

obtidos bem como as limitações, com foco na investigação das vantagens do modelo de 

fornecimento único para aquisição do material de embalagem de uma empresa do setor de 

alimentos. Etapas apresentadas na Figura 2. 

 

Fluxograma Metodologia 

   

 
 

Figura 2 - Fluxograma Metodologia – Fonte: desenvolvido pelo autor 

 

3.1 Método utilizado aplicado ao estudo de caso 

 

 
Foi muito importante a busca pelo detalhamento e aprofundamento em questões que 

dividem o processo de escolha de fornecedores em categorias em especial a de fornecimento 

único com suas particularidades, quais as características determinantes, a investigação das 

vantagens percebidas e consideradas para a tomada de decisão, as desvantagens que podem 

tornar esse sistema menos atrativo e até a decisão de preterir sua aplicação se fosse o caso. 

Devido à natureza da questão que se buscou conhecer, a opção foi por adotar o método 

de estudo de caso exploratório com abordagem qualitativa. Com o intuito de enriquecer o estudo 
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foram feitas entrevistas semiestruturadas com profissionais da área e atuantes em outras 

empresas. 

O estudo de caso em si, se refere a empresa MILK e as entrevistas foram realizadas não 

somente nesta empresa, mas também em 4 outras empresas do segmento de alimentos e 

embalagem. Estas 4 entrevistas adicionais foram realizadas para trazer outras perspectivas e 

servir como benchmark. 

Esse método é o mais adequado uma vez que a pesquisa qualitativa é aquela que ocorre 

no cenário natural, sendo o pesquisador aquele responsável em captar e interpretar os 

fenômenos que pôde observar e registrar e na busca para dar um sentido às informações, que 

muitas vezes não estão nas partes obtidas e por isso a necessidade de uma análise holística por 

ter participado do processo todo e percebido o cenário real (CRESWELL, 2007). 

 

3.2  Estrutura do processo de pesquisa 
  

 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas diferentes para se obter os dados 

necessários, sendo elas: a) a coleta de dados na empresa estudada através de relatórios, 

indicadores, entrevista e observação do pesquisador que é parte integrante da equipe de compras 

e por isso é conhecedor dessas informações; b) entrevistas semiestruturadas com líderes de 

compras em outras empresas do setor a título de benchmark. 

Tendo em vista a complexidade do trabalho de pesquisa e a necessidade da diluição da 

carga de atividades ao longo do tempo disponível para a elaboração e entrega foi necessária a 

construção de um cronograma, conforme Anexo 2 ao final desse trabalho. Dessa forma foi 

elaborada uma estrutura inicial que permitisse dimensionar as etapas por vir, os tempos em que 

as mesmas deveriam ser executadas e levando em consideração que em determinadas fases 

haveria tarefas concomitantes. Com isso o cronograma apresentado contribuiu de forma ativa 

para o sucesso almejado desse projeto, porém, diversos fatores demonstraram a dificuldade de 

se efetivar uma pesquisa acadêmica de forma estruturada dentro dos prazos pré-definidos. 
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 3.2.1 Identificar na literatura as vantagens do fornecimento único 

   
 

Para essa fase da pesquisa foi avaliada a literatura e os achados já presentes a respeito 

do fornecimento único com as vantagens detectadas nesse modelo e que possam ser 

aproveitados fazendo correlação com o estudo de caso, bem como as dificuldades que 

apresenta. 

 
 
 3.2.2 Coleta de dados na empresa estudada 

 
   

Como parte da investigação foi feita a busca diretamente na empresa estudada, com 

múltiplas fontes de evidência a serem coletadas como documentos, relatórios, instruções de 

trabalho, dados de indicadores de desempenho, gráficos e a observação direta do pesquisador 

para posterior análise dos dados obtidos conforme (YIN, 2010). O pesquisador reuniu todas as 

informações a que teve acesso e estavam relacionadas ao estudo e fez a devida transcrição e 

apresentação dos mesmos em textos explicativos, gráficos representativos ou demais estruturas 

que permitam o entendimento do material. Essa estratégia foi importante como apresentado por 

Yin (2010) ao ensinar que utilizar várias fontes de evidência permite que sejam triangulados os 

dados e isso para o estudo de caso é um ponto forte. Com isso as descobertas e conclusões terão 

um caráter mais convincente. Para delimitar um período e possibilitar a análise foram extraídos 

dados do triênio 2017-2019 e em algumas situações específicas foram observados dados mais 

longos na linha do tempo para entender o comportamento passado e a tendência futura. 

 
 
 3.2.3 Benchmark por meio de entrevistas com profissionais de compras 

 
 

O benchmark foi feito por meio de coleta de dados através de entrevistas 

semiestruturadas Creswell (2007) efetivada junto ao público-alvo com um roteiro de perguntas 

que auxiliaram o pesquisador no momento das entrevistas para extrair da melhor maneira a 

visão e opiniões dos respondentes bem como os principais achados. O objetivo foi conseguir 

reservar junto aos respondentes um tempo mínimo de 01 (uma) hora para que houvesse a 

possibilidade de a conversa transcorrer de maneira tranquila e que o entrevistado tivesse tempo 

de refletir sobre sua rotina e conseguir lembrar com a maior riqueza de detalhes os pontos que 
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trouxe e serviram de registro. Os respondentes tiveram que autorizar expressamente a 

divulgação dos dados, tanto pessoais como os fornecidos nas entrevistas e em caso de falta de 

permissão o pesquisador utilizou um documento garantindo a confidencialidade dos dados, 

passando a utilizar nomes fictícios para a divulgação deles. 

Em relação ao público-alvo para qual o questionário foi aplicado esse foi formado por 

3 profissionais da empresa estudo de caso e um grupo de 04 de empresas no ramo de alimentos, 

capazes de ajudar a entender os comportamentos dentro de empresas do mesmo segmento do 

estudo de caso e com volume de operações de compra de embalagem relevantes uma vez que 

esse insumo é o de interesse para a pesquisa devido ao seu caráter estratégico e alto custo. O 

pesquisador utilizou dos contatos que já possuía com os profissionais responsáveis pelas 

compras nas empresas dentro do perfil definido até conseguir o número de adesão necessária 

para atendimento da amostragem planejada e desejada. Esses profissionais possuem certo grau 

de influência na tomada de decisão para que a coleta de dados seja a mais rica e precisa possível 

espelhando a realidade das empresas em que trabalham, por esse motivo foram contactados 

funcionários com no mínimo nível decisório ou os imediatamente indicados por eles. 

 Todas as entrevistas foram programadas para ocorrer de forma pessoal e individual 

com os respondentes que indicaram o local e horário que melhor lhes conviesse e para os quais 

o pesquisador assumiu o compromisso de se adequar. Devido à natureza do questionário com 

a possibilidade de respostas mais amplas e que levaram em consideração as experiências reais 

e opiniões dos entrevistados conforme Creswell (2007), todo o conteúdo foi gravado para que 

posteriormente o pesquisador pudesse de maneira sistemática transcrever o conteúdo que ao 

invés de ser feito na íntegra foi obtido após o entrevistador analisar os áudios e selecionar os 

principais pontos a serem registrados. Como estratégia de mitigação de risco devido à pandemia 

e necessidade de cumprimento de prazo, as entrevistas foram efetivadas via ferramentas 

tecnológicas Skype/Zoom devido à dificuldade no modelo presencial planejado. 

Com base nas entrevistas trazemos abaixo o Quadro 3 que demonstra as informações 

mais relevantes a respeito dos participantes, reforçando que o primeiro respondente faz parte 

do grupo da empresa estudo de caso devido ao conhecimento específico que detém sobre a 

operatória de compras e os outros quatro respondentes são os selecionados, que se dispuseram 

a compartilhar suas experiências e exercem suas atividades em outras empresas que não a de 

estudo de caso e também não tem relações comerciais diretas com a mesma a fim de evitar 

qualquer tendência nas respostas. 
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Rol de respondentes das entrevistas 

 

 
Quadro 3 – Rol de respondentes da pesquisa - Fonte: elaborada pelo autor 

 
 
 
 
 3.2.4 Protocolo de pesquisa e questões 

 

 

As entrevistas foram conduzidas pensando na melhor maneira de obter as respostas dos 

pesquisados e que elas pudessem de alguma forma trazer conteúdo suficiente para elucidar os 

principais questionamentos aos quais se buscou o entendimento e a obtenção de informações 

de qualidade. Ao imaginar as dimensões que precisamos esclarecer, montamos algumas 

questões que nortearam os principais pontos de entendimento, serviram de base para 

organizarmos o pensamento e principalmente para permitir aos respondentes uma sequência 

mais clara dos pontos aos quais quisemos investigar. 

Para esse estudo foi desenvolvido um roteiro de entrevista trazido no Anexo 1 que serve 

exclusivamente à presente pesquisa por conter detalhes e principalmente questionamentos 

direcionados ao seu interesse. A sistemática e fatores de orientação desse instrumento foram 

obtidas através dos ensinamentos presentes no estudo de (GUERRA, 2010).  

Como ponto de checagem as questões que serviram de auxílio nas entrevistas foram 

apresentadas antecipadamente a um profissional da área, não participante do estudo como 

pesquisador ou respondente e que ajudou a validar se seus tópicos permitiram extrair as 

informações desejadas, para que antes de sua aplicação em campo qualquer adequação 

necessária fosse aplicada. A expectativa foi por trazer questões que estimulassem os 

respondentes a emitir opiniões sem precisarem se preocupar apenas em concordar ou não com 

alguma proposição evitando respostas diretas e simples como sim ou não. 
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Seguindo os critérios formais foi criado um protocolo de pesquisa, Formulário 1,  a fim 

de trazer um resumo dos dados dos respondentes, em especial no intuito de preservar a decisão 

individual dos participante o formulário traz expressamente a decisão do mesmo de permitir a 

divulgação ou não de seus dados e em caso de negativa todos eles serão anonimizados sendo 

utilizados apenas os trechos específicos que possam de alguma forma contribuir para a análise 

do estudo e formação da convicção final do pesquisador conforme disposto no formulário de 

submissão apresentado ao distinto Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo 

Seres Humanos desta instituição de ensino, Anexo 4. Toda a operatória e dados essenciais para 

a realização da entrevista foram registrados neste protocolo, bem como repassados aos 

entrevistados todas as informações necessárias para um correto entendimento sobre o 

procedimento. 

Protocolo de Pesquisa 

 
               Formulário 1: Protocolo de pesquisa - Fonte: Guerra (2010) e adequado pelo autor 
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Para seguir a linha de raciocínio e auxiliar na estrutura de confecção do questionário de 

pesquisa montamos a tabela abaixo com os construtos correspondentes permitindo uma melhor 

visualização dos conceitos que quisemos abordar tanto no formulário quanto na sequência do 

trabalho no momento de análise das entrevistas. Quadro 4. 

 

Construtos  

 

 

 

Quadro 4 - Construtos – Elaborado pelo autor 

 

Com base nas teorias exploradas no referencial teórico para tratar sobre o tema foi 

gerado o questionário de pesquisa que no entendimento do pesquisador puderam contribuir para 

seu entendimento sobre o tema e ajudaram a elucidar as suas principais dúvidas para que ao 

final possam trazer as contribuições necessárias. Por se tratar de um formato de conversa e 

serem questões semiestruturadas, não houve rigidez no conteúdo das respostas, ficando em 

aberto ao respondente para trazer toda e qualquer contribuição necessária de acordo com seus 

conhecimentos e percepções. As referidas questões fazem parte do documento de pesquisa 

trazidos no Anexo 1 deste trabalho. 

Para a elaboração das questões de pesquisa foi criada uma matriz com a intenção de 

organizar os dados de maneira a entender os assuntos abordados, quais os autores estavam 

tratando sobre o tema no referencial teórico e que aspectos estavam sendo vistos e como isso 

teria relação com as questões e objeto de pesquisa. Quadro 5 abaixo. 
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Matriz de Amarração do trabalho 
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Matriz de amarração do trabalho - continuação 

 

 

 

 
 

 
 

  Quadro 5 - Matriz de amarração - Fonte: Profa. Luciana e adequado pelo autor 
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  3.2.5. Análise de dados 

 

 
Tendo em vista o método utilizado e a extração dos dados por meio das entrevistas, 

foram necessários compilar os mesmos a fim de permitir uma correta análise. Nessa etapa foram 

utilizados os arquivos gravados que serviram de base para as anotações e extrações de conteúdo 

para análise e levando em consideração o que dizem Vosgerau, Meyer e Contreras (2017) que 

as estratégias de análise dos dados qualitativos podem ter relação com palavras-chaves; 

contagem de palavras que se repetem; relacionamento de categorias; correlação de pontos de 

vistas e como podem ser visualizados esses dados. Para os casos em que o ritmo de entrevista 

permitiu foram feitas pequenas anotações a fim de encurtar o caminho para as análises futuras 

direcionando qual respondente abordou algo relevante e em que momento de sua entrevista. 

No próximo capítulo passaremos a falar sobre o estudo de caso e seus dados. 
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4. ESTUDO DE CASO: EMPRESA MILK 
 

 

 

A matriz da empresa objeto de estudo de caso está sediada na Argentina e iniciou sua 

operação em 1929 naquele país. Possui um repleto portfólio de produtos lácteos e grande 

relevância no mercado de nosso país vizinho chegando a representar mais de 80% do mercado. 

Para o estudo de caso tratamos especificamente da empresa MILK que em 1994 iniciou suas 

atividades e começou a trabalhar comercialmente no mercado Brasileiro. Em 1996 com intuito 

de expandir sua atuação no mercado nacional optou pela aquisição de uma planta fabril no 

interior do estado de São Paulo. Essa operação abordada no estudo de caso se refere a uma 

empresa do ramo de alimentos atuante no território nacional, porém, com grande relevância 

para o mercado de leite em pó da região nordeste do Brasil, com escritório administrativo em 

Alphaville, fábrica sediada em Bragança Paulista e cuja matéria prima é majoritariamente 

importada da unidade matriz do grupo da empresa que fica na Argentina. 

O modelo de negócio é o de compra de matéria prima entre companhias que possuem 

os mesmos controladores, porém, são personalidade jurídicas distintas, para importação, 

fracionamento e comercialização em território nacional Brasileiro. Há ainda alguns itens que 

não passam pelo processo de fracionamento uma vez que são importados em sua apresentação 

final e prontos para comercialização. A estrutura da análise desse capítulo foi se dará com base 

na figura 3. Um risco para essa cadeia são os aspectos políticos que podem influenciar 

diretamente a questão das importações. Dado o histórico da empresa essa autorização tem 

ocorrido, porém, é necessária a busca por alternativas para a gestão da cadeia de suprimentos 

para essa matéria prima. 
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Fluxograma etapas do estudo de caso 

 

 
           Figura 3 – Fluxograma do estudo de caso – Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

4.1 Do Cenário do leite 

 

 

Falando do ramo de atuação podemos destacar que é um grande desafio para a empresa 

uma vez que no mundo há grandes países produtores de leite e a Argentina embora seja 

reconhecida pela qualidade do seu produto lácteo não figura no rol das grandes potências. Dessa 

forma apresentamos a estatística dos dez maiores países produtores de leite conforme 

levantamento efetuado e apresentado pela Compre Rural (2019). Por esse motivo há uma 

preocupação constante em aprimorar suas operações a fim de manter a competitividade frente 

a um cenário tão competitivo. Gráfico 2. 
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Dez maiores países produtores de leite no mundo 

 

 

 
Gráfico 2 – 10 maiores países produtores de leite do mundo - Fonte:  

https://www.comprerural.com/confira-os-10-maiores-produtores-de-leite-do-mundo/ 

 

     

Embora o Brasil seja um grande produtor de leite, ainda sim possui uma demanda 

elevada e com isso abre a possibilidade para importação do produto pela empresa. 

Majoritariamente as importações em nosso país ocorrem de dois de seus parceiros do Mercosul, 

Argentina e Uruguai, representando a soma dos dois países de algo em torno de 90% de toda a 

importação desse insumo. Em um primeiro momento soa estranho a possibilidade de se trazer 

de fora um produto que já dispõe de muita oferta interna e que o fato de vir de longa distância 

atrelado aos fatores tributários poderia tornar impraticável qualquer operação, ainda mais por 

não se tratar de um produto tecnológico ou de grande valor agregado. Segue a participação de 

cada um desses dois países no total importado conforme Gráfico 3. 
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Participação do Uruguai e Argentina no volume de importações Brasileiras de lácteos 

 

 

 
Gráfico 3 – Participação do Uruguai e Argentina nas importações - Fonte: Elaborado pelo MilkPoint Mercado, 

com base nos dados do MDIC.  

https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/panorama-mercado/placebo 
 

 

Em contrapartida as importações e ainda tratando sobre o mercado de leite, falando do 

cenário nacional o desafio passa pela existência de grandes players o que torna a concorrência 

muito acirrada ainda mais levando-se em conta as forças exercidas por essas empresas em todas 

as etapas da cadeia. Como concorrer com tamanhas forças sem perder competitividade e 

principalmente sem sucumbir como modelo de negócio é o grande desafio dessa indústria cujos 

alguns fatores, principalmente aqueles inerentes ao setor de compras procuramos abordar na 

sequência. 

Abaixo trazemos a tabela com alguns dados dos principais fabricantes de produtos 

lácteos no Brasil. Basta olhar a primeira empresa nesse ranking para identificar ser uma 

potência mundial no segmento. Todos os players seguintes são de alta relevância, 

predominantemente são empresas já tradicionais e algumas inclusive adotam o modelo de 

cooperativa o que lhes permite unir forças tanto como indústria como com parte da cadeia que 
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são os produtores que atuam diretamente na captação do leite, sendo responsáveis pelos 

volumes disponibilizados bem como pela influência, mesmo que precária na regulação do preço 

dessa matéria prima Tabela 1. 

 

21º Ranking maiores empresas de laticínio do Brasil 

 

 

 
Tabela 1 – 21º ranking das maiores empresas de laticínios do Brasil – Fonte: 

http://leitebrasil.org.br/download/maiores%20laticinios%202017.pdf 

 

 

4.2 Da Empresa 

 

 

Quanto a sua estrutura, a empresa MILK é composta por um quadro de cerca de 120 

colaboradores, distribuídos entre um escritório administrativo em Alphaville onde estão 

instalados setores como administração de vendas, controladoria, tecnologia da informação, 

marketing, recursos humanos, financeiro, jurídico e comércio exterior. Em sua unidade fabril 

em Bragança Paulista ficam a produção propriamente dita, almoxarifado e expedição, controle 

de qualidade, logística e compras, manutenção e faturamento. Por fim, um escritório comercial 
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em Recife/PE com responsáveis regionais de vendas. Abaixo representação gráfica do 

organograma do nível de liderança Figura 4. 

 

Organograma da empresa 

 

 

 
Figura 4 – organograma da empresa - adaptada pelo autor 

 

 

As principais funções são: 

 

 

4.2.1 Produtos e produção 

 

 

A empresa comercializa mensalmente uma média de 2.000 toneladas de leite em pó em 

suas diversas apresentações e tem certa relevância principalmente quando a amostra delimita a 

região nordeste. São comercializados produtos derivados do leite, em especial o leite em pó em 

suas diversas apresentações. Há uma apresentação em sacos de 25 quilogramas que basicamente 

atendem ao segmento de indústria que utiliza o produto em maior escala e essa apresentação 

original permite otimizar o processo de produção, além de apresentar um custo mais 

competitivo uma vez que não é submetida ao processo de fracionamento e despesas oriundas 

dessa operação. Ainda nesse sentido temos o grupo de leite pó que passou pelo processo de 

produção, onde os sacos de 25 quilogramas são depositados em silos que direcionam o produto 

em pó para as máquinas de envase, através do sistema de gravidade que faz com que a matéria 

prima desça até seu destino, que montam os pacotes finais de acordo com as apresentações 

equivalentes à matéria prima utilizada. Normalmente esse produto é destinado aos clientes do 
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varejo para que possam ofertar aos consumidores finais em suas gôndolas. O mix ainda é 

composto de queijo tipo parmesão que vem em fôrmas vendidas com peso variável de acordo 

com cada caixa embalada, queijo tipo parmesão ralado, manteigas com e sem sal e doce de leite 

estilo colonial. 

 

 

4.2.2 Logística 

 

 

O departamento de logística é responsável pela busca, avaliação e contratação de 

prestadores de serviços de transportes, bem como a administração das relações já existentes 

com o acompanhamento das datas e ocorrências de entrega. Tem como missão fazer com que 

as mercadorias cheguem ao seu destino no menor prazo possível e com o melhor custo. Para 

essa atividade todos os transportadores possuem contrato formal com a empresa bem como o 

adequado controle de preços de seus serviços, previamente lançados em sistema por meio das 

tabelas de frete.  

Conceitualmente essa atividade se inicia quando a primeira etapa operacional é acionada 

com o transporte de matéria prima através de containers de 40 pés (unidade de medida utilizadas 

no EUA e Reino Unido) atingindo o comprimento total de 12 (doze) metros. O material é 

embarcado na cidade expedidora na Argentina e transportado pelo modal marítimo com destino 

ao porto de Santos no Brasil. Uma vez efetuadas as devidas liberações legais tem início a 

segunda etapa operacional e os containers seguem até a unidade fabril pelo modal rodoviário. 

Para essa operação há um fluxo médio de 80 (oitenta) containers por mês e seguindo o perfil da 

empresa é uma atividade contínua e efetuada por parceiro único e de longa data.  

A forma de distribuição dos seus produtos é toda terceirizada através da contratação de 

empresas prestadoras de serviços de transportes que coletam o material de destino na planta da 

fábrica em Bragança Paulista já com as devidas notas fiscais emitidas e encaminham às suas 

filiais de acordo com seu modelo de distribuição a fim de atender ao cliente final que é 

composto principalmente de pequenos supermercados. O maior destino das mercadorias é a 

região nordeste que concentra a força de vendas da companhia, porém, os produtos também são 

comercializados nas regiões sul e sudeste. Por estar majoritariamente presente em estados que 

estão a longa distância de sua planta fabril há grande risco e importância atribuída ao material 
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de embalagem para que o produto chegue em boas condições ao seu destino. Esse item será 

tratado no decorrer desse estudo. 

Em relação ao sistema de armazenagem de responsabilidade de logística por meio de 

seu almoxarifado, os materiais de embalagem são estocados no modelo de gaiolas e em cada 

conjunto desses compartimentos são colocados os produtos sem haver a mistura de 

fornecedores no mesmo local. Esse sistema não é imutável e tampouco sua reconfiguração é 

muito complexa, porém, nesse momento ele atende ao perfil atual de fornecimento único. 

 

 

4.2.3 Diferencial da empresa e suas principais competências 

 

 

O primeiro e maior diferencial da empresa e pelo qual ela é reconhecida no mercado é 

o fato de ter produtos de qualidade que se diferenciam nos segmentos que atua, tanto na questão 

de durabilidade e conservação por serem utilizadas matérias primas de altíssima qualidade bem 

como a palatabilidade percebida pelo consumidor final. Outro diferencial se dá pelo fato de 

conseguir ser eficiente por manter uma estrutura muito enxuta com profissionais bem engajados 

que conseguem entregar qualidade na realização das tarefas com a busca constante por inovar 

a forma de execução para que não seja necessário cair na vala comum de inchar a mão de obra.  

Por fim, seu modelo de distribuição de vendas evitando a concentração de suas 

negociações com grandes players, atende bem ao perfil de consumidores e ajuda a dar 

sustentabilidade às suas estratégias uma vez que diminui o grau de dependência frente a esses 

clientes com alto poderio econômico. Tudo isso só faz sentido se a razão de existir é atingida, 

qual seja, a obtenção de lucro e mesmo diante de todos os desafios de mercado que toda empresa 

enfrenta ela tem conseguido gerar resultado positivo, em especial no triênio objeto do estudo 

de caso 2017/2019 e esse é um grande indicativo que suas estratégias têm funcionado. Tão 

importante quanto o indicador final de lucro é avaliar que isso tem sido um cenário sustentável, 

o que ajuda a eliminar a ideia de ações irresponsáveis visando a obtenção de lucro imediato 

sem a preocupação com a continuidade da companhia. 
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4.3 Das embalagens 

 

 

Ao iniciarmos a tratativa específica sobre esse tema que é considerado uma compra 

estratégica, trazemos novamente o conceito do início do estudo que traz a definição de 

embalagem conforme a Anvisa sendo: 

 

  [...] materiais que entram em contato direto com 
alimentos e são destinados a contê-los, desde a sua 
fabricação até a sua entrega ao consumidor, com a 
finalidade de protegê-los de agentes externos, de alterações 
e de contaminações, assim como de adulterações. 

 

   

4.3.1 Embalagem no Mundo 

 
 

Como essa pesquisa se baseia nas compras estratégicas da empresa estudo de caso e o 

material assim incluídos por eles nessa categoria é o material de embalagem torna-se importante 

termos uma dimensão desse mercado que tem alta representatividade para a economia uma vez 

que está presente em praticamente todos os segmentos e dá suporte ao mais variados tipos de 

empresas, seja com a participação no desenvolvimento de novas soluções que ajudem no 

aprimoramento tanto do acondicionamento como na apresentação final na busca de atratividade 

para o consumidor.  
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De acordo com os dados estatísticos de mercado sobre as embalagens globais 

apresentamos o gráfico com o estudo realizado pela Organização Mundial de Embalagem 

(WPO) / PIRA Internacional (2009) que fala um pouco do mercado de embalagem com um 

total movimentado de USD 551 bilhões e a participação de cada tipo de embalagem nesse 

mercado Gráfico 4.  

 
 
Percentual de vendas sobre o total mundial em bilhões de dólares 
 
 
 

 
                     Gráfico 4 – Percentual de vendas sobre o total mundial em bilhões de dólares - Fonte:                                                                       

WPO – Organização Mundial de Embalagem / Pira Internacional ,   

https://www.worldpackaging.org/resources/41/, adaptado pelo autor 
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4.3.2 Embalagem no Brasil 

 

 

Em relação ao mercado nacional, segundo a Associação Brasileira de 

Embalagem/ABRE (2019) através de um estudo feito pela FGV, o mercado de embalagens no 

Brasil vem em uma curva crescente com perspectiva de atingimento do valor total de R$ 80,2 

bilhões em 2019. Dessa forma, assim como os fatores mundiais podemos destacar a força desse 

segmento e a importância cada vez maior que terá para os negócios e desse modo pode ser 

enquadrado como material estratégico a ser adquirido. Segue Gráfico 5 abaixo. 

 

 

Valor bruto da produção por segmento em bilhões de reais (R$) 

 

 

 

Gráfico 5 – Valor bruto de produção – Fonte: https://www.abre.org.br/dados-do-setor/ano2019/ 
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Contribuindo para a análise temos os dados desse mesmo estudo sobre a produção física 

que demonstram a crescente demanda desses insumos no país, indicando que além desse dado 

histórico há uma perspectiva futura de crescimento de 1,6% ao ano até 2024 (ABRE, 2019).  

Tabela 2 a seguir.  

 

Produção física da indústria de embalagens por classes 

 

 
Tabela 2 – Produção física de embalagem – Fonte: https://www.abre.org.br/dados-do-setor/ano2019/ 

 

 

Dentro do grupo de itens classificados como embalagem a prioridade da empresa têm 

sido as embalagens primárias, composta apenas de um tipo de material em duas estruturas 

diferentes. Seguindo uma sequência de importância temos as embalagens secundárias na qual 

a caixa de papelão tem total predominância sobre os demais itens compostos de produtos de 

menores volumes e custos totais. 

Para os dois grupos de produtos existe uma preocupação intensa quanto a resistência do 

material uma vez que o seu mercado consumidor é extremamente distante da origem sendo a 

primeira parte originária da Argentina e na sequência recebida em Bragança Paulista e os 

principais mercados consumidores são os estados do Maranhão, Sergipe e Bahia. Por esse 

motivo passaremos a entender um pouco mais desses dois tipos de embalagem dentro da 

estrutura do estudo de caso. 
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4.3.3 Embalagem primária 

 

 

Embalagem primária para a empresa objeto do estudo de caso é composta por filme 

laminado flexível com grau alimentício alta barreira, com estrutura de cinco soldas (para melhor 

apresentação em gôndola fundo chato para ficarem em pé, chamados também de flow pack 

(característica principal de melhor hermeticidade e produtividade no processo de 

empacotamento). Há um consumo médio mensal de 40 toneladas dividido entre todos os itens 

produzidos. O fornecedor desse insumo que é adquirido pelo modelo de fornecimento único, 

tem relação comercial com a empresa desde 1995, ou seja, 25 anos de parceria. Não há contrato 

formal e tampouco histórico de ruptura. O ciclo de pedido desse item entre o momento da 

colocação do pedido de compra, liberações internas e trâmites produtivos do fornecedor é de 

trinta e cinco dias corridos para a reposição. Devido à natureza do material cuja estrutura é 

composta de matéria prima importada, portanto, sujeito às variações de preço e quantidades 

originadas por esse processo é considerado como estoque de segurança o saldo para cobertura 

de 60 dias de produção a fim de evitar riscos de ruptura. Abaixo a demonstração gráfica da 

embalagem na Figura 5. 

 

 

 

Embalagem primária 

 

 
Figura 5 – Embalagem primária – Fonte: https://valgroup.com.br/tecnoval/embalagens-flexiveis/ 

 

 



54 
 

 
 

 

O produto é adquirido com preço por quilograma e as negociações comerciais 

acontecem anualmente no mês de março ou mediante algum evento que torne obrigatória uma 

readequação como por exemplo grande flutuação no câmbio do dólar, queda acentuada do preço 

do leite obrigado a empresa a rever seus custos ou pandemia COVID-19. 

Ao falar dos riscos que esse produto apresenta, o maior deles é delaminar, quando as 

camadas que compõem a embalagem sofrem alteração em sua propriedade devido a não 

conformidade no processo produtivo e se soltam umas das outras inviabilizando o 

empacotamento. Ocorre que tal desvio muitas vezes pode não ser identificado no ato da 

inspeção de recebimento, sendo percebido apenas no momento da colocação em máquina. 

Mesmo com esse risco não há rupturas em virtude desse desvio, que muito embora tenha 

ocorrido em algumas ocasiões o fornecedor providenciou a imediata reposição. Em casos 

excepcionais o pedido pode ser entregue em quatro dias que seria o tempo de um dia para o 

trâmite administrativo de pedido e os outros três dias para a produção do material, que tem 

tempo mínimo de cura, até a entrega na fábrica. 

Durante o triênio 2017/2019 foram pesquisados 8 (oito) fornecedores de embalagem 

primária a fim de identificar qual o comportamento do mercado e quais a possibilidades de 

desenvolvimento de uma alternativa. Apenas um desses fornecedores apresentou orçamento 

inicial competitivo frente ao preço atual e mesmo assim durante a fase de verificação das 

condições técnicas tiveram reposicionamento de preço que inviabilizou qualquer tratativa. 

Em relação ao mercado dessa embalagem a Associação Brasileira da Indústria de 

Embalagens Plásticas Flexíveis – (ABIEF) em seu guia de mercado de 2017, traz o Gráfico 6 

que mostra a evolução da produção desse material, demonstrando a grande representatividade 

e destaca um crescimento médio de 4% em 2017. 
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Produção Embalagens Flexíveis no Brasil 

 

 

 
Gráfico 6 – Produção Embalagens Flexíveis no Brasil – Fonte ABIEF - 

http://stage.momm.com.br/abief/guia.pdf 

 

Ainda nesse sentido, o guia da ABIEF traz um rol dos principais fornecedores do 

segmento e que fazem parte de sua associação. No Quadro 6 constam quarenta e quatro 

empresas que atuam no setor e estão aqui classificadas meramente por ordem alfabética sem 

considerar fatores de grandeza. Por se tratar de uma amostragem de mercado é certo que há 

outras empresas aqui não consideradas e assim mais concorrentes com o fornecedor atual. 
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Empresas de embalagens laminadas filiadas à ABIEF - 2017      

 

 
Quadro 6 – Empresas de embalagens laminadas filiadas à ABIEF – Fonte ABIEF - 

http://stage.momm.com.br/abief/guia.pdf 

 

 

  4.3.4 Embalagem secundária 

 

 

Para esse item de embalagem considerado estratégico temos as caixas de papelão 

ondulado adquiridas pelo modelo de compras de fornecimento único. São compradas em média 

100.000 (cem mil) unidades de caixas/mês.  O tempo de parceria com o fornecedor atual é de 

cerca de 17 anos com início do fornecimento datado do ano de 2003. Não há contrato formal 

que garanta a exclusividade e não há qualquer histórico de ruptura. O prazo de entrega é de 3 

dias úteis e são colocados pedidos de modo a manter um estoque de segurança de 10 dias. Esse 

item é adquirido com custo unitário de R$/Caixa. Sua estrutura é composta por material com 

ondas duplas tipo BC, com características de resistência e dimensões conforme especificação 

técnica. O item foi sofrendo evoluções de modo a restar apenas uma única apresentação para 

acomodar todos os produtos da empresa e com a possibilidade de marcação quanto ao código 

correspondente. 
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O fornecedor atual é um fabricante com 50 anos de mercado, possui sete unidades 

distribuídas no território nacional e ocupa o sexto lugar no setor de embalagens de papelão 

ondulado. O risco de fornecimento para esse produto se dá no esquadro ou nas dimensões e 

esses dois fatores podem fazer com que as caixas não se adequem nas armadoras de caixa ou 

na linha de produção, podendo inclusive causar variações no processo robotizado de 

paletização. Assim como para a embalagem primária foi identificado que não há histórico de 

desabastecimento em virtude de falta dessa embalagem uma vez que o fornecedor tem alto 

poder de reação e devido a longa parceria e exclusividade no fornecimento consegue ajustar a 

reposição em 24 (vinte e quatro) horas da data do desvio. Em seguida temos a imagem de 

embalagem secundária semelhante à utilizada, Figura 6. 

 

Embalagem secundária 

 

 

 
Figura 6 – Embalagem secundária - Fonte: Imagem http://www.penha.com.br/12/embalagens.html 

 

Para esse material de embalagem a pesquisa de 2017/2019 abrangeu 7 (sete) outros 

fornecedores de mercado a fim de identificar uma possível alternativa. A única opção com custo 

compatível não atingiu os critérios mínimos capaz de homologar seu produto tendo 

desempenho em máquina incompatível com o processo e mesmo com os ajustes promovidos 

pela área técnica do fornecedor não foi possível considerar um desempenho satisfatório. 

Importante pontuar que como em quase todos os mercados o setor de embalagem 

secundária dispõe de grandes empresas fornecedoras e diante das cotações e testes feitos chega-

se à conclusão de que o fato de ter um parceiro cujo processo de fornecimento amadureceu em 

conjunto com a empresa esse fator tem sido um diferencial para que ele consiga continuar 

mantendo o fornecimento mesmo com as ameaças presentes de novos entrantes. Abaixo 
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apresentamos a tabela fornecida pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado - (ABPO), 

que apresenta em seu anuário estatístico de 2017 uma relação com os principais concorrentes 

do fornecedor atual e a movimentação em toneladas. Tabela 3. 

    

Relação de empresas fornecedoras de papel ondulado 

 

 
Tabela 3 - Relação de empresas fornecedoras de papel ondulado – Fonte: https://www.abpo.org.br/ 

 

   4.3.5 Custo de material de embalagem 

 

 

Excetuando a matéria prima que não tem sua aquisição intermediada pelo departamento 

de compras, há que se salientar que o material de embalagem é o grande custo envolvendo o 

setor, sendo responsável por utilizar a maciça parte do orçamento, restando a todos os demais 
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materiais a utilização do saldo. Resta saber que nos últimos exercícios os materiais de 

embalagem representam o seguinte percentual sobre o valor total de compras; 2017=57,45%; 

2018=60,69%; 2019=64,21% e 2020=77,82%, ainda nesse sentido a representação abaixo 

demonstra esse mesmo total do grupo de materiais estratégicos e nesse momento dividido nos 

dois grupos por tipo de embalagem, embalagem primária e embalagem secundária. Gráfico 7. 

 

Embalagem sobre compras totais 

 

 
    Gráfico 7 – Embalagem sobre compras totais - adaptada pelo autor 

 

 

  4.3.6 Quantidade de pedidos 

 

 

Os pedidos de compras de embalagem primária são feitos em múltiplos de 1.000kg (mil) 

para cada item correspondente de produto acabado. Com relação a embalagem secundária cada 

pedido contém a unidade de 10.000 caixas e nesse caso todos os produtos utilizam o mesmo 

tipo de caixa, portanto existe apenas um item com sua especificação.  

Foi citado que para o caso da expedição há uma vantagem no modelo de fornecimento 

único uma vez que trabalham com grade de entrega e se a mesma quantidade de material de 

embalagem é recebida oriundo de mais de um fornecedor são necessárias mais de uma 

operatória de checagem de portaria, conferência e lançamento de nota fiscal, reserva de doca, 
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descarga com a empilhadeira e até reflexos no armazenamento que pode ser otimizado quando 

é do mesmo fornecedor.  

Ainda em relação a isso o setor de qualidade também informou que da mesma forma 

trabalha com o sistema de checagem com a retirada de amostra por lote para as análises 

pertinentes e quando isso é diluído em mais de uma entrega e principalmente mais de um 

fornecedor existe uma maior carga de trabalho além de maior custo com análises externas.  

Com base nos dados do triênio apurado 2017/2019 foi e comparando a quantidade de 

pedidos de compras inseridos no sistema frente ao total geral de pedidos e pudemos perceber 

que o percentual tem baixíssima representatividade o que em contraponto ao gráfico anterior 

que demonstra a enorme participação dos pedidos de compras em relação a valores em Reais. 

Este breve comparativo nos ajuda a notar o impacto que o modelo de fornecimento único traz 

no aspecto administração de pedidos relacionado ao custo de transação uma vez que o número 

reduzido permite ao comprador utilizar o tempo economizado com outras atividades e análises. 

Tabela 4. 

 

Percentual dos pedidos de compras de embalagem sobre o total de pedidos 

 

 
Tabela 4 – Percentual de pedidos de compras – adaptado pelo autor 

 

 

 

4.4 Do setor de compras 

 

 

A divisão de compras é subordinada à diretoria de operações, as atividades são tratadas 

com caráter operacional servindo como base para a colocação de pedidos sem um olhar ou visão 

mais estratégica. Ao material de embalagem é atribuído o valor na exata medida para que sua 

falta não ocasione uma parada de linha de produção, ou seja, é atribuído um grau médio de 
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importância e por esse motivo no organograma está subordinado à diretoria de operações que 

tem foco industrial. 

O setor de compras avalia que a opção por se adotar o modelo de fornecimento único 

tem trazido vantagens ao negócio, principalmente na questão de abastecimento, uma vez que 

historicamente essa estratégia tem permitido manter uma parceria sólida com os fornecedores 

de cada material de embalagem e mesmo frente aos diversos cenários vivenciados ao longo da 

linha do tempo em seu processo não houve ruptura. Outro aspecto que tem demonstrado ser 

importante é em relação ao custo, aqui representado pelo valor pago pelos materiais de 

embalagem em cada uma de suas apresentações por unidade adquirida. Por não serem materiais 

de grande escala e com algum grau de especificação existe um tempo de aprimoramento dos 

produtos que sofrem ajustes conforme são utilizados no processo produtivo. Anualmente são 

feitas cotações no mercado fornecedor para manter o posicionamento adequado, no último 

triênio 2017/2019 em todas as pesquisas efetuadas os fornecedores já homologados 

demonstraram estar praticando custos compatíveis com o mercado, ainda mais tendo em vista 

que muitas vezes os novos entrantes despendem esforços extras no intuito de adentrar e iniciar 

uma parceria com cliente novo.  

Diferente dos prestadores de serviços de transportes, para o setor de compra não são 

todos os casos que estão formalizados através de contratos, essa diferença se dá primeiro pelo 

tempo de relação com os fornecedores que é de longa data e não havia a cultura de formalizar 

essa relação, outro fator importante é que diferente de transportes onde a empresa concede a 

guarda do material ao transportador e precisa ter um certo grau de garantia, para os fornecedores 

o pagamento se dá após o recebimento e utilização do material. Ainda assim há alguns 

fornecedores que sendo líderes de mercado e pela natureza da sua operação só aceitam acordo 

via contrato e qualquer alteração se dá via aditivo. Para esses casos específicos onde destacamos 

os produtos nitrogênio e gás liquefeito petróleo (GLP), os contratos já têm seus gatilhos de 

reajustes e por isso são tratados de maneira diferente na companhia uma vez que há pouca força 

no ato das negociações anuais onde acaba havendo mais um encontro proforma e a aplicação 

dos índices pactuados. A relação de força eventualmente só se reverte no momento do 

vencimento do pacto quando é possível tentar renegociar as bases de forma mais favorável sob 

pena de perda do fornecimento.  

Atualmente a cadeia de suprimentos controla apenas o fornecedor direto, ou seja, não 

tem conhecimento ou gerenciamento nos demais itens da cadeia de abastecimento. Existe 

apenas a comunicação com o fornecedor com o envio dos pedidos de compras e 
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acompanhamento das entregas programadas, porém, as demais informações são obtidas de 

maneira genérica por notícias de mercado ou por informações transmitidas pelo próprio 

fornecedor, sem uma ação direta da empresa para minimizar os impactos tanto de abastecimento 

quanto de aumentos de preços.  

 

4.4.1 Equipe de compras 

 

 

O time de compras segue o padrão do organograma da empresa já demonstrado de ter 

uma estrutura enxuta e primar pela estabilidade na função. Além do diretor responsável que 

atua a cerca de 25 anos na empresa, há também o coordenador do setor que está a 14 anos no 

desempenho da atividade e o comprador que está a cerca de 6 anos, tendo o seu sucessor ficado 

por volta de 10 anos. Essa informação se torna relevante uma vez que alguns dos pontos 

estudados dizem respeito a relacionamento e cultura e quando existe essa característica de 

longevidade no cargo a tendência é que esses dois fatores estejam mais enraizados nas pessoas, 

seja esse um fator positivo ou negativo e refletem nos tipos de relacionamentos comerciais 

gerados. 

 

 

4.4.2 Homologação dos fornecedores     

 

 

Para o processo de homologação de fornecedores há uma equipe multidisciplinar, o start 

para o desenvolvimento de novo parceiro pode ser dado via setor produtivo, pelo controle de 

qualidade ou diretamente por compras de acordo com a necessidade e expectativa de cada um. 

É necessário cumprir alguns requisitos básicos para o processo de homologação. 

O início do processo se dá pela pesquisa de mercado fornecedor através de indicações, 

entidades de classes, busca na internet, captação em feiras ou reuniões de negócios dentre 

outros. Nesse momento é definido se será um fornecedor sujeito a contrato de fornecimento, 

ele precisará estar apto após a pesquisa cadastral e financeira, será necessário o envio de uma 

amostra com os laudos e ficha técnica, parecer do controle de qualidade, teste em produção em 

até 30 dias da entrega do material, confecção e envio de lote piloto, envio de lote regular, 

homologação e análise de desempenho através do Índice de Qualificação de Fornecedor (IQF). 
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4.4.3 Da operatória de compras 

 

 

As primeiras informações que norteiam o departamento de compras da empresa objeto 

de estudo são os dados de projeção de vendas fornecidos pelo departamento comercial que 

diante da análise de mercado e disponibilidade de produto traça suas metas para o mês seguinte. 

Há um panorama anual, porém, o refinamento é feito mês a mês trazendo os números mais 

próximos da realidade do dia a dia. 

Após esse dado é feita a programação de produção que visa de forma escalonada dividir 

a carga de produção para que haja sempre produto disponível à medida que os pedidos de 

vendas forem se concretizando e observando o estoque de segurança previamente definido. 

Os dados de projeção de vendas e programação de produção são lançados no ERP que 

por sua vez permite extrair dados suficientes para a análise, colocação de pedidos de compras 

de embalagem e definição da correta data de entrega desses pedidos diante do tempo interno de 

necessidade de reposição do material aliado com o lead time dos fornecedores. Todos os 

pedidos de compras são lançados via sistema e com as liberações eletrônicas conforme alçadas. 

Uma vez liberados, são enviados aos fornecedores e seu aceite inicia o processo de contagem 

de prazo e demais especificações que entram na avaliação de desempenho. Figura 7 a seguir. 

 

Fluxo de liberação de pedidos de compras 

 

 
Figura 7 – Fluxo de liberação dos pedidos de compras 
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4.4.4 Da avaliação dos fornecedores 

 

 

Muito embora haja na empresa a prática de opção pelo modelo de fornecimento único 

existe uma metodologia de avaliação dos fornecedores que permite validar a performance na 

prestação de serviços ao qual denomina-se Índice de Qualificação de Fornecedores (IQF). O 

objetivo dessa avaliação é definir critérios objetivos através de uma matriz com quesitos criados 

pelos usuários de três áreas distintas que utilizam os serviços de fornecimento. O resultado deste 

formulário de qualificação apurado mensalmente aliado a proposta de preço praticado permite 

à empresa determinar quais ações adotará junto ao fornecedor, seja mantê-lo, aprimorar o 

processo através das tratativas das não conformidades ou efetuar a substituição. 

Um ponto a destacar é sobre o critério de avaliação, pois, no questionário existem três 

eixos de avaliação e para cada um deles é dado um peso, fica evidenciado que a parte relacional 

representa uma menor parte, 20% ou um quinto do critério de avaliação, o que ajuda a 

demonstrar que questões como custo e performance em geral são os principais norteadores da 

empresa enquanto na prática compras dá seu peso próprio e o segue quando define o 

direcionamento da compra em especial com base no critério relacional. Quadro 7. 
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Critérios de avaliação de desempenho do fornecedor 

 

 
    Quadro 7 – Critérios de avaliação de desempenho do fornecedor – Fonte: Adaptado pelo autor. 

     

Abaixo temos um quadro com as faixas adotadas para classificar os fornecedores de 

acordo com o desempenho atingido levando em consideração os critérios supracitados. Aqui 

pudemos realizar uma nova análise e destacamos alguns pontos, quais sejam, para o fornecedor 

enquadrado na faixa ruim que é a menor e com obtenção menor que 50 pontos a indicação é 

rever em um mês e ainda sim apenas evitar nova compra. Mesmo que o fornecedor não atinja 

o mínimo desejado de 80 pontos conforme a escala, é dado um prazo de 6 meses para que sejam 

feitas as correções, o que demonstra que o foco é pela continuidade da parceria e eliminação do 

desvio. 

Por fim, para os casos em que a pontuação fica dentro da faixa considerada boa (de 80 

a 95 pontos) nota-se a preocupação em trazer de maneira expressa que o texto de “não 
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estabelecer restrição comercial com este fornecedor” sempre prezando pela relação de parceria. 

Divisão apresentada no Quadro 8. 

 

Escala de avaliação de fornecedor 

 

 
Quadro 8 - Escala de avaliação de fornecedor – Fonte: adequado pelo autor 

 

Outro ponto da avaliação de fornecedores são as visitas técnicas periódicas para validar 

o processo nas instalações deles, o que visa atender aos critérios tanto da empresa como da 

estrutura do processo de certificação. Há também uma planilha mestre onde são catalogados 

todos os relatórios de não conformidades inerentes ao processo e tanto os registros, os 

acompanhamentos e a validação das eficácias dos ajustes para os desvios demandam grande 

esforço do time de qualidade que já opera com estrutura reduzida e por isso o entendimento de 

que quanto maior a concentração de itens em um mesmo fornecedor mais essa dinâmica 

administrativa consegue ser otimizada. 

 

 

  4.4.5 Das metas de compras 

 

 

 Além da qualificação dos fornecedores conforme já visto que permite ranquear os 

prestadores de serviços, outro objetivo primordial da área de compras é a obtenção de saving, 

aqui tratado como a redução de um percentual de preço em relação a compra anterior ou em 

novo período de acordo comercial. Embora seja vital a busca constante pela redução dos gastos 

a estrutura atual de modelo de fornecimento único não é a mais propícia para essa ação uma 
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vez que a relação é mais duradoura, as bases comerciais já estão estabelecidas e mesmo embora 

sempre seja possível uma boa negociação é notória que essa não é a característica mais marcante 

para essas compras.  

Abaixo fica demonstrado que há um percentual de saving de 11,3%, e podemos perceber 

que esse valor foi conseguido em pedidos que não envolvem o material de embalagem que é o 

tratado por fornecimento único. Visto isso, a prática demonstra que para a negociações 

eventuais de materiais não estratégicos ou aquelas em que se alterna os fornecedores é fácil 

obter alguma vantagem, porém, através de um certo leilão de preços sem as garantias das 

relações duradouras. Gráfico 8. 

 

Saving de compras 

 
Gráfico 8 – Saving de compras – Fonte: empresa estudo de caso 

 

Outra meta versa sobre o prazo médio de pagamento concedido pelos fornecedores. 

Como cada fornecedor tem seu modelo de negócios e define a sua política de prazos de 

pagamento, se fez necessário buscar uma padronização desse indicador buscando um prazo 

médio de 60 (sessenta) dias para os contratos habituais, possibilitando uma melhor organização 

quanto ao fluxo de caixa. Para o sucesso dessa tarefa foi necessária a negociação individual 

com os parceiros. Novamente essa meta se mostrou possível e porque não dizer simples de 

implantar uma vez que há o modelo de fornecimento único e grande interesse dos fornecedores 

em manter essa vantagem. A seguir abordamos o resultado, discussão e análise das entrevistas 

da pesquisa. 
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5. RESULTADO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 
     

   Espera-se que ao final do estudo possamos ter respondido à questão de pesquisa de 

maneira evidenciada, sendo ela:  O processo de fornecimento único adotado pela empresa do 

setor de alimentos é adequado para as compras de material de embalagem, em especial para a 

empresa do estudo de caso? Satisfazer as justificativas que ensejaram tal busca em especial ao 

objetivo; a) Entender quais os motivos que levam os compradores a optar pelo modelo de 

aquisição através de fornecimento único. 

   Complementado pelos objetivos específicos c) Identificar na literatura as vantagens do 

modelo de fornecimento único. d) Identificar através de benchmark como os profissionais da 

área praticam a compra para os itens de embalagem. e) Conhecer os aspectos nas relações de 

fornecimento que levam a escolha pelo modelo de fornecimento único. f) Identificar se há 

critérios que permitam perceber a vantagem na escolha pelo modelo de fornecimento único.  

Com base nos achados haja a possibilidade de se elaborar de maneira consistente uma 

conclusão sobre o estudo e dizer se elas foram devidamente esclarecidas ao término desse 

trabalho de pesquisa. 

Essa pesquisa através do procedimento adotado foi aplicada em uma amostragem de 

empresas do segmento de alimentos, portanto, do mesmo ramo de atuação do estudo de caso e 

de escolha do pesquisador a fim de obter os dados que entendeu necessários, contudo, esse 

caráter impossibilita a garantia de que o simples fato de replicar o estudo em outra amostragem 

de empresas e profissionais possa gerar os mesmos resultados. Corroborando com isso há o fato 

de que o estudo foi feito por um método qualitativo que por sua natureza permite que o resultado 

obtido possa sofrer outra interpretação mediante a análise dos mesmos dados (Kunes, 1991, p. 

21-22). 

Em relação ao estudo de caso, restou comprovado que a prática de fornecimento único 

para as compras de embalagens é um modelo eficaz para os dois grupos analisados, embalagem 

primária com o filme laminado e embalagem secundária para caixas de papelão. 

Durante o triênio 2017/2019 foram testados diversos fornecedores na tentativa de 

avaliar o mercado fornecedor uma vez que a tempos a empresa vinha praticando o modelo de 

fornecimento único. É possível notar que tanto pela qualificação positiva dos fornecedores 

atuais, bem como pelo não atendimento dos requisitos mínimos com as tentativas de 

desenvolvimento, que as questões abordadas pelo referencial teórico são reafirmadas nesse 
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estudo de caso como um diferencial e geram inclusive vantagem competitiva em questões de 

preço e nível de serviço. 

Quanto à entrevista, com o executivo da área, serviu de base para o entendimento das 

questões que foram abordadas e nos trouxe algumas situações bastante interessantes sobre o 

estudo de caso.  

Ficou claro que a cultura da empresa tem sido majoritariamente pela adoção de um 

modelo de fornecimento que privilegia a aquisição por meio de fornecedor único, tendo em 

vista que preza o grau de relacionamento entre as partes e por já ter estabelecido parcerias 

duradouras e que não trazem problemas ao negócio por isso são tidos como a melhor estratégia. 

Nas demais dimensões apuradas tais como compras estratégicas e custo de transação não são 

fatores levados com a mesma importância, porém se misturam na prática. 

Pôde ser extraída ainda desse encontro que há uma necessidade individual do comprador 

no sentido de buscar novas alternativas de fornecimento, muitos mais para poder justificar que 

está tomando ações práticas e fazendo jus a sua posição do que em acreditar que a pluralidade 

de fornecedores para os materiais ora pesquisados possa trazer vantagem específica. 

Tão fortemente ligada a questão do relacionamento, há a dimensão do desabastecimento 

e nas duas fases de maiores desvios recentes, sendo elas a greve dos caminhoneiros em 2018 e 

a crise gerada pelo COVID-19 em ambas as situações a empresa não enfrentou qualquer ruptura 

ou dilatação dos prazos estabelecidos junto aos seus parceiros, não gerando problema no 

abastecimento. Ainda nesse sentido o que se considera a maior dificuldade é o fato de ter sofrido 

pressão de preços que nunca houvera antes sofrido. 

Efetivada essa primeira entrevista e suas análises, ajustamos o formulário de questões 

para permitir de forma um pouco mais ampla trazer os esclarecimentos que entendemos 

necessários e que em um primeiro momento não estava completo para então aplicar conforme 

a seguir. 

 

 

5.1 Análise das entrevistas 

 

Para essa análise avaliamos as respostas e trouxemos os achados comparando o que os 

03 (três) respondentes participantes da empresa estudo de caso apresentaram, com o que os 04 

(quatro) demais respondentes, profissionais do setor, trouxeram como contribuição e como isso 
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se relaciona com a teoria. Essas informações foram colocadas em cada um dos construtos a 

seguir. 

 

  5.1.1 Construto das compras estratégicas (C.E.) 

     

Para a questão do construto C.E. o respondente da empresa de estudo de caso traz que 

na percepção dele a empresa ainda não consegue enxergar o setor de compras com algo 

estratégico e capaz de agregar valor ou trazer vantagem competitiva ao dizer “habitualmente 

não participo de reuniões para entender o mercado ou momento da empresa, apenas me são 

passadas necessidades de abastecimento e a necessidade de buscar saving.  

 

“Para os materiais estratégicos mantemos a parceria única para evitar 

dificuldades e reavaliamos quando se trata dos materiais mais 

genéricos, assim atendemos a expectativa da empresa quando a preço 

e mantemos os parceiros mais fortes de maneira diferenciada 

(respondente 4). 

 

Do mesmo modo o respondente 5 traz que no caso dele “o setor é 

subordinado ao departamento financeiro devido ao caráter de custo que 

o diretor enxerga em sua atividade”. 

 

 

Em todos os casos foi verificado que as empresas não consideram compras como um 

setor estratégico ou se tem esse entendimento não conseguem comunicar de tal modo que os 

colaboradores possam ter o mesmo entendimento. Por se tratar de uma percepção geral fica o 

entendimento do caráter operativo atribuído a essa atividade. Tratam de compras estratégicas 

apenas os materiais de alto custo. Assim como a teoria aponta que o conceito de compras 

estratégicas vem crescendo, mas ainda não é consolidado. 

 

  5.1.2 Construto do modelo de fornecimento único (M.F.) 

 

 

Nesse ponto a entrevista do participante do estudo de caso traz que na empresa os itens 

estratégicos são adquiridos pelo modelo de fornecimento único e vê muita vantagem 
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competitiva, uma vez que para ele essas parcerias duradouras facilitam em todos os aspectos da 

relação. Já para os respondentes nem todos os itens estratégicos são adquiridos pelo modelo de 

fornecimento único, porém, declaram o que segue.  

 

 

“Se eu tivesse que escolher teria apenas um fornecedor pela facilidade 

que isso traz, desde que ele atendesse as necessidades da empresa” 

(respondente 2).   

 

“Para aqueles produtos que temos apenas um fornecedor a qualidade 

da prestação de serviços atende a todos os requisitos e por isso é 

mantida dessa forma” (respondente 4). 

 

“Como comprador procuramos praticar o fornecimento único para os 

materiais que esperamos maior qualidade, como fornecedores 

procuramos sempre oferecer um serviço de qualidade para conseguir a 

exclusividade, porém, independente do modelo escolhido pelo nosso 

cliente focamos na relação para não perder a parceria ou o volume já 

conquistado” (respondente 6).  

 

 

  

Resta nesse momento a análise de que a adoção do modelo de fornecimento único ou 

múltiplo não é uma regra absoluta nas empresas e isso depende dos diversos fatores como os 

verificados nos construtos deste trabalho, porém, é unânime a percepção que os casos em que 

o modelo de fornecimento único é adotado esse traz vantagens mensuráveis e subjetivas. A 

teoria ensina que o modelo de fornecimento único não é o melhor e sim pode ser o mais 

adequado dependendo da realidade da empresa. 

 

   5.1.3 Construto do relacionamento (RE) 

 

No estudo de caso acontece algo interessante onde os fornecedores de materiais 

estratégicos têm exclusividade de fornecimento, não por dispositivo contratual e sim pela 

excelência na prestação de serviços que presta, e esses fornecedores apresentam baixo grau de 

dependência do cliente, demonstrando que a escolha não se dá pela relação de forças. 
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Para os demais respondentes a predominância dos casos apresenta que eles têm maior 

grau de poder perante os fornecedores e acreditam que isso contribui para que tenham alguma 

força nas negociações. Mesmo assim há confiança e bom compartilhamento de informações e 

para os casos que há mais de um fornecedor o volume acaba sendo maior para aquele com 

maior grau de relacionamento. 

 

“Com os relacionamentos mais fortes é mais fácil resolvermos as 

programações e problemas que temos com as entregas” (respondente 

2). 

 

“Os fornecedores de longo prazo prezam o relacionamento e acabam 

dando mais importância às nossas solicitações de melhorias das não 

conformidades” (respondente 3) 

 

“Para mim a qualidade no relacionamento é o grande diferencial, 

sabendo que posso contar com a atenção da empresa com a qual 

trabalho, uma vez que os preços e o produto acabam sendo muito 

parecidos” (respondente 4). 

 

“Muitas vezes mantemos um segundo fornecedor, cujo volume não 

chega a 5%, apenas para um caso de emergência, mas, pelo ótimo 

relacionamento mantemos o parceiro atual” (respondente 6). 

 

 

Dessa forma, ao alinharmos os achados dos depoimentos tanto do estudo de caso como 

dos respondentes externos fica evidente que o relacionamento é fator indispensável para a 

tomada de decisão no ato da escolha seja do modelo de fornecimento, único ou múltiplo, como 

no volume a ser partilhado com cada fornecedor assim como encontrado no referencial teórico. 

 

  5.1.4 Construto do custo de transação (C.T.) 

 

Sem qualquer hesitação, o entrevistado do estudo de caso afirmou que considera que há 

muita vantagem com o fornecimento único em relação aos custos de transação, tanto no valor 

final do produto quanto na administração de pedidos (pesquisa, inserção de pedidos e 

acompanhamentos de entregas). 
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Ficou evidenciado que para os demais respondentes o preço dos produtos adquiridos é 

mais vantajoso quando a relação é pelo modelo de fornecimento único. Quanto ao custo de 

aquisição, não controlam ou não percebem vantagem direta no volume de tempo aplicado para 

administração de fornecedores. 

 

“Quando tem apenas um fornecedor é mais fácil descarregar e guardar 

os produtos e fazemos menos procedimentos burocráticos também” 

(respondente 2). 

 

“Quanto menos fornecedores menos amostrar e contatos são 

necessários, então acho que é melhor para todos” (respondente 3). 

 

“Não levamos em consideração a quantidade de pedidos de compras 

inseridos, esse dado apenas é presente em nossa rotina quando 

montamos alguns indicadores do setor mensalmente, para nós de 

compras é vital ter custo compatível com o que precisamos e 

conseguimos isso com nossos parceiros atuais” (respondente 4). 

 

“Sempre que efetuamos nova pesquisa de mercado percebemos que 

nossos preços são competitivos e a decisão de adquirir produtos de 

outro fornecedor quando ocorre não é por esse fator” (respondente 5). 

 

“Aprendemos que é muito mais fácil administrar um único fornecedor, 

porque o trabalho de cuidar de muitas empresas e atender a expectativa 

que isso gera não á algo que achamos ser bom para nossa empresa” 

(respondente 6). 

     

 

 

Fazendo a correlação dos achados nesse tópico foi perceptível que a todo momento os 

envolvidos usam o termo custo para falar meramente do preço. Mesmo a teoria citando que a 

conveniência poderia ser um fator que pudesse levar os compradores a seguir por essa facilidade 

para administrar menos pedidos esse não demonstrou ser um ponto consolidado, tampouco o 

risco de dependência não foram fatores que levassem a percepção de menor força nas 

negociações uma vez que o fator relacional suplanta esses aspectos.  
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  5.1.5 Construto de desabastecimento e continuidade das relações (D.C.) 

 

Para a empresa do estudo de caso foi mais fácil falar sobre o desabastecimento, pois, os 

profissionais envolvidos no processo de aquisição estão a muito tempo na companhia e têm 

conhecimento do cenário de longo prazo e não há qualquer histórico de prejuízo em decorrência 

de desabastecimento para os produtos adquiridos pelo modelo de fornecimento único. Como 

expresso na descrição do caso os eventos mais críticos foram a greve de caminhoneiros em 

2018 e a epidemia de COVID-19 e nesses dois eventos pontuais a relação de parceria garantiu 

o abastecimento. 

A maioria dos respondentes sofreu em relação aos seus abastecimentos, principalmente 

pelo temor da falta. Em todos os casos o fornecedor único foi visto como vantajoso tanto pela 

questão prática de abastecimento como de relacionamento. 

 

“Não lembro de ter tido parada de máquina por culpa dos fornecedores 

únicos, até porque estão a muito tempo” (respondente 2). 

 

“Nunca é possível afirmar que sairemos ilesos de uma crise ou não 

corremos risco de desabastecimento, porém quando avaliamos o risco 

temos a calma de confiar nos parceiros de longa data e que detém 

exclusividade (respondente 7). 

 

“Se temos a certeza de que o fornecedor é parceiro e nos ajuda em 

situações difíceis quando o erro é da parte deles, tentamos contornar e 

negociar internamente para que não seja necessário trocá-lo” 

(respondente 5). 

 

Na teoria pudemos verificar que o grau de maturidade da relação, que normalmente se 

dá com ciclos de longo prazo, permite o aumento mútuo da confiança e contribuem de forma 

direta para a mitigação de risco de ruptura. Ainda nesse sentido quando as partes atuam em 

parceria, eventuais problemas são tratados em conjunto para diminuir o impacto. Nesse item 

tanto o estudo de caso, quanto os respondentes e a teoria trazem a mesma percepção. 
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5.2 Análise e resumo dos principais aspectos das entrevistas 

 

O quadro 9, tem como objetivo organizar o conteúdo deste capítulo trazendo os 

principais pontos avaliados no questionário de entrevista, lembrando que ele mesmo foi 

elaborado apenas para nortear as partes e que a conversa ocorreu de maneira mais aberta 

trazendo percepções diferentes a cada encontro. Traz ainda o que o referencial teórico poderia 

nos orientar e apoiar sobre o tema e por fim quais os achados, ou seja, o que pudemos perceber 

e correlacionar. 

 

Referencial teórico e achados nas entrevistas. 

 

 
Quadro 9 – Referencial teórico e achados nas entrevistas – Fonte: elaborado pelo autor 
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Ao analisar o quadro 9, podemos perceber através dos achados que o departamento de 

compras ainda precisa evoluir dentro das empresas para realmente deixar de ter uma função 

meramente administrativa e operacional. A grande observação dos envolvidos nesse sentido é 

que a empresa olha apenas para as questões comerciais e financeiras e enxerga compras como 

uma despesa a ser minimizada.  

 Quanto ao modelo de fornecimento há uma certa divisão, parte das empresas adotam 

o modelo único enquanto para algumas a solução é a de múltiplo fornecimento. Mesmo dentro 

dessas empresas há modelos diferentes para tipos diferentes de materiais, foi possível identificar 

que há claro valor percebido para os casos em que há fornecimento único e que muitas vezes o 

principal motivo para escolher a pluralidade é apenas para demonstrar trabalho assim como se 

encaixar nas políticas da empresa. 

Em contrapartida, os profissionais que operam conseguem enxergar a importância das 

parcerias e o grau de resultado que relacionamentos bem estruturados, maduros, duradouros e 

com mentalidade ganha/ganha, podem trazer para as empresas que representam. Mesmo em se 

tratando de custos que muitas vezes são obtidos com mudanças de fornecedores, esses 

profissionais estão convictos que relacionamentos fortes permitem inclusive a redução dos 

custos de aquisição de produtos.  

Totalmente atrelado a questão da confiança e relacionamento o aspecto de 

desabastecimento é tratado com a devida seriedade e principalmente com a busca da causa raiz 

para se evitar a reincidência e em momento algum existe uma teoria de caça às bruxas e a 

penalização do fornecedor com a descontinuidade das compras, o que pelo entendimento dos 

profissionais isso normalmente ocorre para apaziguar os ânimos e terceirizar a eventual culpa. 

Ao tratar de desempenho, na tabela 5, pudemos verificar que a escolha pelo 

fornecimento único teve impacto direto nas negociações anuais por reajustes onde se destaca 

que a questão de relacionamento permite negociações mais vantajosas que a média dos demais 

fornecedores que mantêm relações com a empresa (RAITHEL, 2015). Além do diálogo 

propriamente há também os fatores de continuidade, pontualidade nos pagamentos e previsão 

da demanda que permite um melhor dimensionamento dos fornecedores na aplicação de seus 

recursos e oferecer a contrapartida em um custo mais competitivo. 

O item pontualidade de entrega também sofreu impacto positivo pela escolha do modelo 

de fornecimento, o que evitou grandes impactos, aliado a estratégia de nível de estoque para 

prevenir as rupturas, porém, para os dois períodos críticos citados, quais sejam, Greve dos 

Caminhoneiros 2018 e COVID-19, o nível de estoque de segurança foi utilizado devido à 
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escassez de embalagens no mercado em geral e com isso a segurança trazida pelo fornecimento 

único permitiu que não houvesse qualquer falta ou mesmo parada de produção (PULLES et al. 

, 2014). Tabela 5. 

Por fim há o indicador de performance geral que trata da qualidade da prestação de 

serviços como um todo e demonstra a vantagem do fornecimento único. Esse dado além de 

conter os aspectos de custo e cumprimento de prazo de entrega, também avalia questões como 

desempenho do produto no processo, retorno sobre devoluções, aspectos financeiros quanto ao 

pagamento de faturas, entre outros. Ver tabela 5. 

 

 

Indicadores de desempenho de fornecedor 

 

 
Tabela 5 – Indicadores de desempenho – Fonte: adaptado pelo autor 

 

 

Apesar do modelo utilizado ser o de fornecimento único para a compra de embalagens 

e a busca para identificar se há base que permita identificar suas vantagens, esse modelo 

também apresenta desvantagens, bem como o modelo de fornecimento múltiplo também 

apresenta os dois aspectos e os principais identificados constam no quadro 10 abaixo. 
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Aspectos dos modelos de fornecimento 

 

 
 

Quadro 10 – Aspectos dos modelos de fornecimento – Fonte: adaptado pelo autor 

 

Embora não possa ser tratada como uma verdade, o modelo de fornecimento único para 

o material de embalagem demonstra ser a alternativa mais vantajosa. 

A seguir entraremos no capítulo que trata das conclusões desse trabalho de pesquisa. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 

Esse trabalho aplicado é fruto de um estudo de caso que analisa o triênio 2017 – 2019 

de uma empresa de alimentos aqui denominada MILK e trata sobre o tema modelo de 

fornecimento único para a compra de material de embalagem no intuito de atender ao objetivo 

de pesquisa que resgatamos agora, sendo ele: a) Entender quais os motivos levam a empresa de 

alimentos a optar pelo modelo de aquisição através de fornecimento único. 

Ao efetuar a pesquisa buscou-se responder à pergunta de pesquisa a seguir: “O processo 

de fornecimento único adotado pela empresa do setor de alimentos é adequado para as compras 

de material de embalagem, em especial para a empresa do estudo de caso?”. 

Foi verificado ao longo da jornada, como trazido por Handfield et al. (2011), que para 

o estudo de caso o modelo de fornecimento único traz vantagens tanto para a administração da 

relação, aqui considerados os ganhos com a redução dos esforços em busca por novos parceiros, 

testes, negociações e administração de pedidos, qualidade dos produtos e serviços e confiança 

nas informações como pela manutenção da competitividade dos custos envolvidos uma vez que 

o mercado cada vez mais se conhece então os valores acabam sendo parecidos e o fornecedor 

quando tem a certeza do valor gerado pelo cliente para o seu negócio aumenta o esforço pelas 

adequações em favor da parceria (TESCARI E BRITO, 2016). Esses esclarecimentos se deram 

pela investigação na própria empresa do estudo de caso.  

Ao tratar sobre compras estratégicas, ficou claro que as empresas não detém o 

conhecimento necessário sobre o tema e tratam a atividade apenas como um meio para obtenção 

de menor custo de aquisição, tentando de certa forma transmitir essa orientação aos demais 

envolvidos do processo de compras e acabam deixando de lado os demais aspectos que podem 

ser vantajosos como qualidade, tempo de entrega para disponibilizar produto para o consumidor 

final, logística reversa, entre outros aspectos que podem trazer vantagem competitiva e a 

longevidade da empresa (BRITO E BRITO, 2012). Ainda assim a empresa estudo de caso 

obtém ganhos ao classificar embalagem como compra estratégica e obter ganhos diretos para a 

companhia.  

Sobre o tema relacionamento foi claramente percebido que essa questão é de suma 

importância para a escolha do modelo de fornecimento e algumas vezes a cultura da empresa 

pode estar em conflito com o que se faz na prática, contudo, quando tanto cultura como 

relacionamento se juntam é que se criam relações tão duradouras e competitivas como as 

identificadas neste estudo. Que mesmo em momentos críticos é possível deixar de lado o 
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aspecto único de custos, pois, se o fornecedor sofre pressão de toda a cadeia e tem a necessidade 

real de repasse de preços, se há confiança, isso se dá de maneira transparente e o objetivo passa 

a ser a garantia de abastecimento do cliente e a manutenção da relação de fornecimento e que a 

empresa se ampara muito nesse aspecto. 

Outro aspecto do relacionamento diz respeito ao perfil de colaboradores da empresa, 

notamos tanto pelo organograma quanto na estrutura interna do departamento de compras que 

as equipes são menores e isso normalmente leva a busca de atalhos para suas operações e além 

das vantagens do fornecimento único em relação a outros aspectos a questão de tempo não é 

muito levada em conta pelo time. Ainda nesse sentido o fato de a equipe ser menor e permanecer 

no cargo por muito tempo, isso faz com que a cultura da empresa seja mais bem absorvida e 

repassada às suas ações. 

No que diz respeito aos critérios de preço e qualidade, foi constatado que o fornecimento 

único trouxe vantagens práticas. Para as embalagens primárias a diferença entre o preço 

praticado e o cotado nas pesquisas de mercado é em média 3% (três por cento) mais barato. Em 

se tratando da embalagem secundária essa diferença é na casa de 5% (cinco por cento) para o 

preço pago em relação às cotações. Em todas as demais avaliações de resultado os indicadores 

de desempenho mostram a vantagem ao fornecimento único, novamente citando que o estudo 

se deu em um triênio específico, porém, in loco foi possível perceber que esse aspecto 

específico se perpetua na linha do tempo.  

Sobre os indicadores de desempenho verificou-se que o fornecimento único apresenta 

vantagens nos três aspectos avaliados, percentual de reajuste, pontualidade de entrega e 

performance geral, demonstrando que há embasamento par sua aplicação. 

Nesse momento retomamos os objetivos específicos para falar de cada um desses 

aspectos e como foi o resultado ao longo do estudo, sendo eles: c) Identificar na literatura as 

vantagens do modelo de fornecimento único. d) Identificar através de benchmark como os 

profissionais da área praticam a compra para os itens de embalagem. e) Conhecer os aspectos 

nas relações de fornecimento que levam a escolha pelo modelo de fornecimento entre único. f) 

Identificar se há critérios que permitam perceber a vantagem na escolha pelo modelo de 

fornecimento único. Tratados a seguir. 

 

c) Identificar na literatura as vantagens do modelo de fornecimento único.  
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Quanto a este tema os tópicos avaliados demonstraram que existem vantagens no 

modelo de fornecimento único pesquisado e validam os benéficos da aplicação desse modelo 

no estudo de caso. 

O referencial teórico contribuiu para o entendimento de que algumas questões ajudam 

a perceber o fornecimento único como uma alternativa viável e quando olhamos para questões 

destacadas como relacionamento; desempenho; confiança, compras estratégicas, custos de 

transações e relação de força e dependência. 

Pode-se observar, que os autores trazem aspectos que permitiram guiar as questões que 

foram investigadas nesse estudo de caso, e que as vantagens do fornecimento único ajudam a 

evitar o último dos construtos, que seria o desabastecimento e interrupção da continuidade de 

fornecimento.  

Esses achados foram muito importantes, embora a inexperiência do pesquisador fez com 

que o material apresentado tenha certo limite, dentro do que conseguiu ser levantado. 

 

 

d) Identificar através de benchmark como os profissionais da área praticam a compra 

para os itens de embalagem.  

 
Essa troca foi muito importante e transcorreu de maneira natural.  

Identificamos que os profissionais não seguem uma regra para a escolha pelo modelo 

de fornecimento único, quando ele é praticado ocorre pela percepção do comprador que o 

fornecimento é sólido e ele pode contar com o fornecedor.  

Para verificar a problemática apresentada optou-se pelo método de estudo de caso 

exploratório com levantamento de dados na empresa e a adoção de entrevistas complementares 

com profissionais do setor como meio de benchmark. Esse método foi utilizado uma vez que 

vários aspectos da escolha pelo modelo de fornecimento se dão de maneira subjetiva e nas 

entrevistas foi possível dialogar com o intuito de obter as respostas necessárias. Por outro lado, 

é certo que mesmo essa metodologia contribuindo para a formação da convicção ela por si só 

não garante um resultado totalmente amplo, uma vez que ainda sim podem estar presentes os 

vieses dos respondentes (YIN, 2010 e CRESWELL, 2007).  

Embora não tenha havido um problema na utilização da metodologia adotada, ficamos 

com o entendimento que uma metodologia diversa poderia ajudar a complementar os achados, 

portanto, seria necessária a obtenção de dados por meios quantitativos para que houvesse o 
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comparativo entre os índices atingidos em demais operações para efetivar a análise por uma 

outra ótica e houvesse a complementação dos dados. 

     

 

e) Conhecer os aspectos nas relações de fornecimento que levam a escolha pelo 

modelo de fornecimento entre único.  

 
O item presente em todos os achados dessa pesquisa trata da confiança como o aspecto 

mais relevante, ou seja, normalmente o fornecimento único não foi a escolha inicial, porém, 

com o tempo o fornecedor tem a oportunidade de criar uma relação de confiança de tal modo 

que conquiste essa exclusividade. 

 

 

f) Identificar se há critérios que permitam perceber a vantagem na escolha pelo 

modelo de fornecimento único. Foram identificados ao longo do estudo vários 

critérios que tornam perceptíveis as vantagens, entre eles  

 
Foram identificados alguns critérios que contribuem com essa percepção, em especial 

em relação aos custos que se mostraram melhores, ao desempenho em geral obtido pela 

avaliação do fornecedor e a garantia do abastecimento que evitou qualquer ruptura em especial 

em momentos atípicos de mercado. 

Por fim, reiterando os achados no quadro apresentado no capítulo 5 deste trabalho, 

percebeu-se que em termos de resultado, tanto o estudo de caso quanto às entrevistas de apoio 

obtidas junto aos profissionais, colaboraram com o entendimento de que o modelo de 

fornecimento único é vantajoso para a empresa. Suporta também, a estratégia de compras, 

principalmente, aquela de ser competitiva no segmento que atua e quando tratamos 

especificamente do departamento de compras e a aquisição de material de embalagem que é 

tido como estratégico.  

Todas as variáveis desse processo acabam funcionando de maneira a contribuir para os 

demais departamentos e para a companhia como um todo. 
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6.1 Contribuição para as empresas  

 
 

Embora não possa ser tomado como verdade absoluta, a pesquisa traz questões reais e 

práticas do dia a dia de algumas companhias e permite um entendimento sobre alguns aspectos 

que são dores comuns nas tomadas de decisões das empresas e profissionais ao tentar 

determinar a sua estratégia de fornecimento. 

Importante lembrar que muitas empresas se encontram em graus diferentes de 

maturidade e muitas vezes crescem de maneira desordenada ou sem embasamentos teóricos e 

toda a análise de material produzido pode contribuir para um entendimento das dinâmicas 

nesses ambientes. 

Auxiliar os profissionais a desempenhar suas atividades, levando em conta experiências 

similares e de alguma forma já testadas, podendo entender os benefícios já colhidos assim como 

os problemas enfrentados. 

Apresentar esse estudo e seus achados para a empresa do estudo de caso na tentativa de 

minimizar o receio que ela tem de dividir algumas informações, uma vez que aqui não foram 

trazidos dados estratégicos que possam prejudicar o negócio ou fornecer dados indevidos à 

concorrência, motivo pelo qual não foi nomeada com seu real nome fantasia ou razão social. 

Trazer um pouco da visão acadêmica e dados aqui obtidos para que ela mesma reflita se suas 

convicções estão corretas ou se é possível fazer algum ajuste que ajude seu negócio com base 

nesse estudo. 

Por fim espera-se que os líderes do futuro possam utilizar de alguma forma os dados 

compilados e caso compartilhem dos achados, que o relacionamento, a confiança e todo o 

aspecto humano devem ser tratados com sensibilidade, para gerar os resultados pretendidos e 

os bônus almejados. Caso divirjam, que possam produzir conteúdo e gerar debates que auxiliem 

no entendimento de seus próprios pontos de vista. 

 

 
6.2 Contribuição acadêmica  

 

 

Esta pesquisa pode servir como material de apoio para quem queira consultar a respeito 

das vantagens de se adotar um modelo de fornecimento único.  
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As informações trazidas, com base na empresa do estudo de caso, bem como nas 

empresas dos profissionais entrevistados trazem elementos que podem orientar sobre a 

experiência dessas empresas e alguns dos resultados possíveis com esse modelo.  

Servir de auxílio para outro pesquisador que queira efetuar um estudo de caso e possa 

compreender se esse método utilizado nesse estudo tem aderência com a proposta que tem a 

intenção de executar. 

 

 

6.3 Limitações da pesquisa  

 

    

Por se tratar de uma pesquisa feita sobre critério de confidencialidade, alguns dados não 

puderam ser amplamente obtidos e outros foram trazidos apenas em forma de percentuais de 

participação. Para um melhor entendimento, seria necessária uma verificação mais irrestrita das 

informações. 

A delimitação da pesquisa, obtendo dados do triênio 2017 – 2019 permitiu verificar 

questões específicas desse período, porém, pode ser um fator que gere distorções ao não trazer 

dados gerais sobre a empresa do estudo de caso ao longo do tempo. 

O fato de ser um estudo de caso único, não deve ser replicado sem uma análise prévia 

de adequação, mas pode ser útil como referência. 

 

 
6.4 Sugestão de pesquisa futura 

 
 

Quanto mais nos propomos a entender e pesquisar o motivo de algo maior o campo das 

possibilidades que se abrem e uma infinidade de cenários se apresentam para continuarmos o 

entendimento dos fenômenos. 

Um tema de interesse para pesquisa futura é entender sob a ótica dos fornecedores, qual 

o grau de concentração de suas carteiras de clientes e quanto isso impacta em seus negócios. 

Nesta ótica, pode-se avaliar o impacto na gestão de riscos, vantagem competitiva, 

relacionamento e formação de preços. Sabendo-se, que nesse caso, o poder está nas mãos dos 

clientes que tem a vantagem da tomada de decisão e embora haja casos pontuais onde esse 

equilíbrio seja invertido. 
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No geral, se a oferta de mercado tiver opções suficientes para as empresas trocarem seu 

fornecimento, então entender de maneira mais direta os fatores que permitem aos fornecedores 

reterem e atingirem novos negócios é algo que seria importante objeto pesquisa. 

No estudo de caso, houve a informação de que um grande diferencial foi a garantia do 

abastecimento durante o período do COVID-19. Um tema importante é entender os reflexos 

que esse período específico causará nas relações com fornecedores. 

Embora tenhamos atualmente, alguns cenários momentâneos, é viável pesquisas futuras 

para avaliar os impactos, as ações corretivas nos resultados pós pandemia. 

Importante aprender mais sobre o funcionamento da logística reversa das embalagens 

na indústria de alimentos, verificando as quantidades envolvidas nesse processo, sua destinação 

e quais as regras e impactos ambientais compreendidos nessa atividade.  

Por fim, tenho interesse em buscar por um tema que permita a aplicação de uma pesquisa 

quantitativa, pela oportunidade de aprender a lidar com um método diferente e pela 

possibilidade de abrangência da amostra em um universo mais extenso. 
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ANEXOS 

    

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 
Questionário de pesquisa – elaborado pelo autor 
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ANEXO 2 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE T.A. 
 
 

 
 

ANEXO A: Cronograma de elaboração de projeto de pesquisa - Fonte: Elaborado pelo autor 
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ANEXO 4 – FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO 
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