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RESUMO 

 

 

O evento pandêmico vivenciado em 2020 desafiou a gestão da cadeia de suprimento 

de empresas em todo mundo. Profissionais da área de Compras tiveram que enfrentar 

desafios substanciais para evitar a escassez de insumos e a escalada inflacionária. Diante 

desta complexidade, emerge a questão de pesquisa: como empresas de alimentos com 

operações no Brasil estão se relacionando com sua base de fornecedores durante a 

pandemia de COVID-19? Este estudo teve como objetivos compreender e descrever como 

tais empresas estão gerindo suas bases de fornecedores durante este momento de crise, bem 

como identificar quais lições podem ser aprendidas com tais experiências.  

Para responder à pergunta e atender ao objetivo deste trabalho, buscou-se identificar 

como nove práticas de gestão da base de fornecedores identificadas na literatura estavam 

sendo aplicadas e se foram efetivas para minimizar os impactos enfrentados.  

Durante o trabalho de campo, foram entrevistados sete profissionais de Compras de 

empresas fabricantes de alimentos com operações em território nacional e dois de Compras 

de empresas industriais do setor químico e de tecnologia, que serviam como empresas 

benchmarking na comparação entre os setores.  

Os resultados mostraram que, embora exista a adoção das práticas propostas, as 

organizações entrevistadas ainda sofrem com desafios ligados à informalidade de 

operações e planejamentos, concentração de informação de maneira tácita e forte 

dependência de pessoas que atuam na organização. Também foi observado que a adoção 

de uma base de fornecedores racionalizada e com relacionamento maduro entre as partes 

foi uma importante medida para conter riscos observados durante a crise.  

 

Palavras-chave:  

Pandemia; Compras; Base de fornecedores; Práticas de gestão; Supply Chain; 

Procurement. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The pandemic event experienced in 2020 challenged the supply chain management 

of companies worldwide. Purchasing professionals had to face substantial challenges to 

avoid scarcity and inflationary escalation. Faced with a moment of remarkable complexity, 

the question arises about a crucial social element related to the national market: how are 

food companies operating in Brazil relating to their supply base during the COVID-19 

pandemic?  

This study aimed to understand and describe how these companies are managing 

their supply bases during this time of crisis, as well as to identify what lessons to be learned 

from such experiences.  

To answer the question and meet the objective of this work, nine existing supply 

base management practices were identified in the existing literature, seeking to identify 

how they were being applied and whether they were effective in minimizing the impacts 

faced.  

During the fieldwork, seven Purchasing professionals from food manufacturing 

companies with operations in the national territory and two Purchasing professionals from 

industrial companies in the chemical and technology sector were interviewed, which served 

as benchmarking companies in the comparison between sectors.  

The results showed that, although there is the adoption of the proposed practices, 

the organizations interviewed still suffer from challenges related to the informality of 

operations and planning, concentration of information in a tacit way and a strong 

dependence on people who work in the organization. It was also observed that the adoption 

of supply base rationalization and a mature relationship between the parties were important 

measures to contain risks observed during the crisis. 

 

Keywords: Pandemic; Purchasing; Supply base; Management practices; Supply Chain; 

Procurement 
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1 INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 foi desafiador para toda humanidade diante da disseminação do 

SARS-Cov-2, um vírus que resultou em uma pandemia. Esse evento não apenas culminou 

um elevado número de mortes em todo o globo, como gerou forte impacto na cadeia global 

de fornecimento em escala mundial. Em pesquisa realizada com 559 respondentes filiados 

ao Institute of Supply Management (ISM), 95% dos participantes reportaram que sua cadeia 

de suprimento foi ou tem sido impactada pela propagação do Coronavírus e pelas medidas 

de isolamento e protocolos adotados (DOERFLER, 2020). Além disso, o mesmo estudo 

mostrou que metade dos entrevistados estimavam uma redução de cerca de 22% em receitas 

e uma redução média de investimento em capital, ou capital expenditure (CAPEX) de 

aproximadamente 27%. Os impactos não se limitam apenas a fatores financeiros. Nos 

Estados Unidos, 38% dos respondentes declararam severo impacto decorrente de restrições 

de transporte, e na Europa, 58% dos respondentes relatavam problema similar. 

No Brasil, a situação não foi diferente. Além da retração do PIB em 4,1% durante o 

ano de 2020 (IBGE, 2021), empresas como Samsung e Motorola tiveram suas operações 

paralisadas no mês de fevereiro em decorrência da falta de componentes chineses (MIGUEL; 

PAIVA, 2020). Outro exemplo é a dificuldade de empresas na obtenção de embalagens e 

outros insumos essenciais para a manutenção dos negócios, em muitos casos impulsionados 

pela alta demanda do e-commerce, conforme publicações do Jornal de Brasília (2020) e do 

Valor Econômico (2021). Se por um lado, há escassez de algumas matérias-primas, por outro 

a retração da demanda pôde aumentar estoques face à dificuldade em escoá-los (MIGUEL; 

PAIVA, 2020), fazendo com que os custos de armazém e estocagem fossem intensificados 

Diante de tamanha complexidade, a área de Compras não poderia deixar de sofrer 

com tais impactos. Ainda no ano 2020, além da pressão inflacionária com o Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGP-M) fechando o período com taxa acumulada de 23,14% (FGV, 

2020) e o câmbio rompendo a barreira dos R$ 5,90 reais por dólar estadunidense em maio 

de 2020 (BCB, 2020), os profissionais da área tiveram que lidar com renegociações de 

contratos, rupturas de fornecimento e grandes desafios para negociar preços para os 

exercícios seguintes, face a um forte incremento de custos de transportes internacionais, 

como no caso de fretes em contêineres oriundos da China, que tiveram aumento de custos 

em quase 300% por Twenty Foot Equivalent Unit (TEU)1 (CONTAINER NEWS, 2021).  

 
1 TEU: Twenty Foot Equivalent Unit – Unidade de medida comumente utilizada em estatísticas portuárias. Um 

TEU equivale a um contêiner de 20 pés. 
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Este contexto promove a reflexão sobre a importância do relacionamento com os 

fornecedores e sobre a gestão da base de fornecimento, ambas essenciais para o resultado e 

manutenção do abastecimento das empresas. Neste sentido, este trabalho buscou 

compreender como se deu a relação de empresas de alimentos com sua base de fornecedores 

durante o momento da Pandemia, quais foram as mudanças, desdobramentos e lições 

aprendidas com este evento e como a nova postura poderá impactar na gestão de Compras 

das organizações. 

Para responder à pergunta de pesquisa, foi conduzida uma pesquisa qualitativa por 

meio de entrevistas com profissionais de compras de indústrias de alimentos de diferentes 

tamanhos. Desta forma, o presente trabalho aplicado buscou averiguar os pontos comuns de 

desafios de organizações de mercado no enfrentamento da situação pandêmica e suas 

consequências. 

Na primeira parte deste trabalho, é apresentada a visão da importância estratégica do 

setor de Compras, passo este que possibilita a visão holística relacional do problema da 

gestão da base de fornecimento no momento da Pandemia. Em seguida, o estudo aponta 

como a literatura demonstra as características que devem estar presentes no relacionamento 

entre compradores e fornecedores (ARAÚJO, DUBOIS; GADDE, 1999) para adoção de 

medidas de gestão eficientes. Por fim, o referencial teórico identifica práticas de gestão da 

base de fornecimento, base para a pesquisa qualitativa.  

Em seguida, é apresentada a metodologia, baseada em entrevistas com profissionais 

do setor de Compras de indústrias de alimentos e, em seguida, a análise desses dados. Por 

fim, o estudo apresenta as conclusões obtidas.  

1.1 Questão de pesquisa 

Diante da problemática apresentada no subtópico anterior, define-se a pergunta 

seguinte como o cerne deste projeto de Trabalho Aplicado: Como empresas de alimentos 

com operações no Brasil estão se relacionando com sua base de fornecedores durante a 

pandemia de COVID-19?  

1.2 Objetivos da pesquisa 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo é compreender e descrever como empresas brasileiras 

estão realizando a gestão da base de fornecedores durante a pandemia de COVID-19 e quais 

lições podem ser aprendidas com tal experiência.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo central desta pesquisa, os seguintes objetivos específicos 

precisam ser alcançados: 

• Verificar como empresas brasileiras estão gerenciando suas bases de fornecimento 

durante a pandemia de COVID-19; 

• Identificar práticas de gestão pré-existentes;  

• Identificar novas práticas (executadas ou não) resultantes da experiência pandêmica;  

• Identificar lições aprendidas e boas práticas para crises equivalentes.  

1.3 Justificativa 

Embora a pandemia do COVID-19 seja um evento inesperado e extremo, ela não 

pode ser considerada inédita ou exclusiva. Cadeias globais convivem com desastres e 

eventos inabituais com certa frequência e com uma tendência de crescimento tanto no 

número de ocorrências como no nível de impacto (WASHINGTON et al, 2020). Estima-se 

que rupturas com duração de um mês ou mais podem ocorrer em média a cada 3,7 anos, 

sendo que, em alguns casos, esses eventos podem ser previstos com certa antecedência — 

como no caso de eventos climáticos, disputas comerciais ou crises financeiras — ou podem 

ser absolutamente imprevisíveis, como no caso de atentados terroristas ou de um ataque 

cibernético sistêmico (WASHINGTON et al, 2020). Ademais, estes eventos podem ter 

consequências financeiras. Estima-se que uma empresa pode perder mais de 40% do seu 

lucro anual a cada década em decorrência de fatores como este (WASHINGTON et al, 

2020). Com isso, uma boa gestão da base de fornecedores com desenvolvimento de 

redundâncias e aumento dessa mesma base pode ser fator crucial (WASHINGTON et al, 

2020). 

 Segundo Choi, Rogers e Vakil (2020), empresas que investiram em mapeamento de 

sua rede de suprimentos demonstraram-se mais preparadas para lidar com a Pandemia, uma 

vez que possuíam melhor visibilidade da estrutura de sua cadeia de suprimento, sabendo, 

por exemplo, quais produtos, plantas, fornecedores e quais medidas podem ser adotadas para 

mitigar rupturas e garantir a continuidade no abastecimento. 

Neste sentido, a área de Compras apresenta relevância estratégica (MONCZKA; 

TRENT; HANDFIELD, 1998), pois as empresas que se utilizam de seus recursos para 

explorar o potencial tecnológico de seus parceiros tendem a otimizar seus resultados 

(ARAÚJO; DUBOIS; GADDE, 1999). A adequada gestão da base de fornecimento pode ser 
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decisiva no processo de inovação, responsividade e custo de transação (CHOI; KRAUSE, 

2006). 

A gestão das interfaces com fornecedores pode contribuir para a definição de uma 

abordagem específica para cada tipo de produto e sua velocidade requerida, por meio do 

desenvolvimento de critérios para a adequada seleção de fornecedores e da possibilidade de 

identificar quais deles são prioritários no processo de desenvolvimento (ARAÚJO; 

DUBOIS; GADDE, 1999). 

Uma correta abordagem e gestão da base de fornecimento é fundamental, uma vez 

que a cooperação e o trabalho conjunto previamente executados favorecem o conhecimento 

das demandas e dos processos pela empresa compradora, permitindo que o fornecedor seja 

mais assertivo na identificação das demandas e proporcionando um aumento na habilidade 

da empresa compradora em criar produtos diferenciados e desenvolver maior vantagem 

competitiva (ECHTELT et al., 2006), e, nesse caso, superar momentos de instabilidade como 

os vivenciados na Pandemia. 

Portanto, diante dos aspectos mencionados amiúde, justifica-se a necessidade de 

compreender como as empresas brasileiras realizaram e estão realizando a gestão de 

relacionamento com sua base de fornecedores durante a Pandemia.  

A indústria de alimentos processados foi escolhida como objeto de estudo em função 

de sua relevância econômica e social. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria 

de Alimentos (ABIA) (2020), ela foi responsável por importante contribuição no PIB 

Nacional com uma participação de 24,4% no faturamento da indústria de transformação. 

Esse setor também foi responsável pela manutenção de 1,65 milhões de empregos (ABIA, 

2020), destacando sua importância não apenas como um importante provedor das 

necessidades da população, mas também como um segmento econômico essencial. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A importância de Compras na gestão da Cadeia de Suprimentos 

O papel estratégico de Compras tem estado cada vez mais presente nas organizações, 

de modo que os gestores dessa área são convidados a gerar e disseminar informação, tanto 

com parceiros internos como os demais envolvidos com a empresa compradora, buscando 

compartilhar conhecimento e filtrá-los em graus de valor em potencial objetivando a criação 

de valor para as organizações (HANDFIELD et al, 2015). Hoje, a carreira na área de 

Compras deixou de ser vista como uma opção não usual ou duvidosa, e o número de 

profissionais que se dedicam a essa área é cada vez maior (JOHNSEN; HOWARD; 

MIEMCZYKJ, 2019). 

Esse crescimento pode ser observado tanto no âmbito profissional como no 

acadêmico, por meio de uma grande variedade de termos/descrições que identificam a 

função. Muitas vezes, embora a descrição das atividades seja relativamente similar, alguns 

profissionais preferem usar o termo Compras, outros a palavra Aquisições, ou ainda termos 

em língua inglesa, como Purchasing, Supply Management, Procurement, Sourcing, 

Aquisition ou mesmo Buyer (JOHNSEN; HOWARD; MIEMCZYKJ, 2019). 

A complexidade no uso dos termos e a divergência nas definições são pontos comuns 

abordados por diferentes autores, como Monczka, Trent e Handfield (1998), Van Weele 

(2005), Johnsen, Howard e Miemczyk (2019) e Bäckstrand, Suurmond e Raaij (2019). Essas 

diferentes definições tendem a estar relacionadas aos processos de Compras, que segundo 

Van Weele (2005) são os seguintes: (a) determinar e especificar a demanda; (b) selecionar o 

fornecedor; (c) realizar contratos; (d) emitir ordens; (e) expedir e avaliar; e (f) acompanhar 

e avaliar. 

O modelo de processos de Compras proposto por Van Weele (2005) é linear (vide 

Figura 1 a seguir) e apresenta distintas responsabilidades e distintos usos dos termos de 

acordo com a quantidade de atividades envolvidas com o departamento ou com o 

profissional que as desenvolve.  

 



16 

 

 

Figura 1 – Modelo de processo de Compras 

Fonte: VAN WEELE, 2005. Adaptado. 

 

Conforme Van Weele (2005), a descrição Procurement apresenta a visão mais 

completa das atividades de Compras, pois engloba desde o entendimento da demanda interna 

até as questões relacionadas aos fornecedores. Semelhantemente, Johnsen, Howard e 

Miemczyk (2019) identificam a atividade de Procurement como uma versão mais completa 

das responsabilidades no processo de Compras e reforçam que o uso desse termo reflete a 

inclusão da estratégia ao conceito tradicional. Por outro lado, esses autores destacam que 

instituições acadêmicas, jornais científicos e associações, como a International Purchasing 

and Education & Research Association (IPSERA) utilizam com maior frequência o termo 

Purchasing and Supply Management (PSM) como a terminologia indicada para esse 

constructo. 

Segundo Monczka, Trent e Handfield (1998), Procurement pode ser definido como 

uma atividade funcional realizada em quase todas as organizações e relacionada ao 

gerenciamento diário do fluxo de materiais e informações. Segundo esses autores, 

Procurement é responsável por atividades como: (a) análise de commodities; (b) análise de 

mercado; (c) acompanhamento de pedidos de compras; (d) determinação das necessidades e 

especificações de clientes internos; (e) transmissão das previsões de necessidade aos 

fornecedores; (f) avaliação de desempenho de fornecedores; (g) gestão da qualidade dos 

fornecedores; (h) gerenciamento de contratos e negociações; (i) gerenciamento de 

transportes internos e externos; e (j) análise de preços e custos. 

Van Weele (2005), por sua vez, entende que Procurement é um termo mais amplo 

do que Purchasing, podendo ser entendido como a definição de Purchasing acrescida de 

responsabilidades relacionadas ao controle de qualidade, transporte, inspeções e 

armazenagem. Assim, de acordo com esse autor, Procurement pode ser definido como o 
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gerenciamento dos recursos externos de maneira a garantir que os diversos produtos, 

serviços, conhecimentos e capacidades necessários ao andamento e à manutenção da 

organização sejam garantidos de maneira favorável, havendo, ainda, a responsabilidade de 

compreender as demandas dos clientes internos, de modo a garantir a entrega do produto 

desde o fornecedor até seu destino. 

 Para Johnsen, Howard e Miemczyk (2019), Procurement pode ser definido como 

todos os processos relativos ao desenvolvimento e à implementação de estratégias para a 

gestão do portfólio de gastos de uma organização, objetivando a redução do custo total de 

aquisição e promovendo a geração de valor. Esses autores também definem Procurement 

como uma expansão das atividades de Compras, em que não apenas as funções táticas são 

desenvolvidas, como também há o desenvolvimento de estratégias relacionadas a esses 

processos. 

2.1.2 O papel estratégico de Compras  

Novos valores devem ser dirigidos e desenvolvidos diante de um ambiente massivo 

de mudanças — à exemplo do evento pandêmico já destacado na problematização deste 

trabalho. Contribuir para a reconfiguração, integração e construção de competências internas 

e externas pode ser importante para o desenvolvimento de uma direção em ambientes com 

rápidas mudanças. Nessa perspectiva, o alinhamento da gestão de suprimentos se torna 

importante e empodera o setor de Compras que realiza a interface entre as partes internas e 

externas mutuamente dependentes. (HANDFIELD et al, 2015). 

Assim, dentre as diversas atividades de Compras, Monczka, Trent e Handfield (1998) 

destacam o processo de gestão de fornecimento (Supply Management) como uma abordagem 

ligada à gestão da base de fornecedores, na qual a relação “comprador-fornecedor” passa a 

ser tratada sob um novo ponto de vista, considerando a prioridade e o investimento nas 

relações com fornecedores-chave, que possuem grande potencial de colaboração para a 

evolução e o desenvolvimento estratégico da empresa. Nesse sentido, o processo de gestão 

da base de fornecedores objetiva o melhor entendimento da demanda atual e dos cenários 

por meio da avaliação de fatores como: (a) situação atual dos itens; (b) objetivos de compras; 

(c) requerimentos de previsão (forecast); (d) situação de mercado; (e) avaliação de custo e 

preço; (f) avaliação de fornecedores; e (g) estratégia de compras (MONCZKA; TRENT; 

HANDFIELD, 1998).  
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Dentre esses fatores, destaca-se a  avaliação de fornecedores, que engloba atividades 

relacionadas à identificação das forças e das fraquezas, do potencial e das capacidades 

relacionais de um determinado grupo de fornecedores como uma maneira de aproveitar a 

experiência desses profissionais no processo de decisão entre internalização ou terceirização 

(make or buy) (MONCZKA; TRENT; HANDFIELD, 1998) e de aproveitar os recursos 

tecnológicos das empresas fornecedoras, uma vez que, segundo Araújo, Dubois e Gadde 

(1999), nenhuma empresa é capaz de controlar todos os recursos requeridos para a sua 

existência. 

 Além disso, Van Weele (2005) apresenta características básicas das quatro 

estratégias de fornecedores que são fundamentais para uma boa gestão estratégica e para 

adequada performance da área nas organizações. A tabela a seguir resume estes pontos e 

contribui para o melhor esclarecimento desta ideia;   

 

Tabela 1: Características básicas das quatro estratégias de fornecedores 

          Estratégias 

 

 

 

Características 

 

Parceria 

Licitação  

competitiva 

Fornecimento  

seguro 

Soluções de 

gerenciamento 

de categorias e 

compras 

eletrônicas 

Objetivo • Criar 

compromis

so mútuo 

no 

relacionam

ento de 

longo 

prazo 

• Obter 'melhor 

negócio' para 

curto prazo 

• Assegurar 

oferta de curto 

e longo prazo 

• Reduzir o risco 

de oferta 

• Reduzir a 

complexidade 

logística 

• Melhorar a 

eficiência 

operacional  

• Reduzir o 

número de 

fornecedores 

Adequado para • Produtos 

estratégicos 

(caixas de 

câmbio, 

eixos, 

óptica, 

motores) 

• Produtos de 

alavancagem 

(commodities, 

chapa de aço, 

fio) 

• Produtos de 

gargalo 

(sabores 

naturais, 

vitaminas, 

pigmentos) 

• Produtos de 

rotina (materiais 

de consumo, 

suprimentos) 

• Subcontrato por 

grupo de 

produtos/família 

de produtos 

• Padronizar 

variedade de 

produtos  

• Projetar 

procedimentos 

eficazes de 
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ordem interna e 

faturamento 

• Delegar 

manipulação de 

ordens para 

usuário interno 

Atividades • Previsão 

precisa de 

requisitos 

futuros 

• Análise de 

risco de 

oferta 

• Seleção 

cuidadosa 

de 

fornecedo-

res 

• Análise 

'Should 

cost' 

• Horários de 

materiais 

de 

rolamento 

• Procedime

nto eficaz 

de ordem 

de 

alteração 

• Qualificaçã

o de um 

fornecedor 

• Melhorar o 

conhecimento do 

produto/mercado 

• Busca por 

produtos/fornecedo-

res alternativos 

• Realocar volumes de 

compras sobre 

fornecedores 

• Quantidades de 

pedidos otimizadoras 

• 'Preço-alvo' 

• Previsão 

precisa 

de 

requisito

s futuros 

• Análise 

de risco 

de oferta 

• Determi

nar 

classific

ação na 

lista de 

clientes 

do 

forneced

or 

• Desenvo

lver 

medidas 

preventi

vas 

(estoque 

tampão, 

estoque 

consigna

do, 

transport

e) 

• Busca 

por 

produtos

/fornece

dores 

alternati

vos 

• Aquisição 

• Abordagem 

multifuncional 

Nível de decisão • Nível 

executivo 

• Abordagem 

multifuncio

nal 

• Nível 

executivo 

• Aquisição 

• Aquisição 

• Abordagem 

multifuncional 

 

  Fonte: Van Weele, 2005. 
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 Ainda sob o ponto de vista da contribuição de Compras para a estratégia de uma 

empresa, é possível apresentar o conceito das interfaces de Compras, que, de acordo com 

Araújo, Dubois e Gadde (1999), representam uma nova perspectiva ao tradicional modelo 

de gestão de parceiros, contribuindo para o movimento de Compras em direção a um nível 

relacional. Nessa abordagem, a empresa deve ter diferentes tipos de relacionamento para 

diferentes tipos de transação.  

2.2 A gestão estratégica da base de fornecimento 

Um importante conceito relacionado à gestão estratégica de Compras é o da base de 

fornecimento, que pode ser definida como: “Uma porção da rede de fornecimento que é 

ativamente gerida pela empresa compradora, por meio de contratos e compras de materiais, 

peças e serviços” (CHOI; KRAUSE, 2006).  

 Nesse cerne, Choi e Krause (2006) desenvolveram uma pesquisa sobre a 

complexidade da base de fornecimento e sua implicação na responsividade, no custo de 

transação e na inovação. Choi e Krause (2006) definem o termo complexidade como sendo 

o grau de elementos variados e a interação desses elementos em um sistema. Já o termo base 

de fornecimento é conceituado como sendo a porção da base de contatos com a qual uma 

empresa compradora (focal) mantém gestão ativa por meio de contratos, compras de 

materiais ou contratações de serviços. Assim, o conceito de complexidade da base de 

fornecimento pode ser apresentado como sendo o grau de diferenciação dos fornecedores de 

uma empresa focal, o número total de fornecedores e o grau de inter-relação entre eles 

(CHOI; KRAUSE, 2006). 

 Esses autores observam ainda que a dependência da empresa focal em relação à sua 

base de fornecimento aumenta à medida que o processo de outsourcing adotado por ela se 

intensifica. Assim, quanto maior a proporção de produtos comprados em relação ao custo 

total dos produtos vendidos, maior a dependência (CHOI; KRAUSE, 2006). Essa 

dependência tem em sua natureza uma certa ambiguidade, pois se por um lado o processo 

de simplificação da base de fornecimento favorece o custo de transação e aumenta a 

responsividade, por outro essa proximidade pode reduzir a capacidade de inovação, uma vez 

que a empresa compradora passa a ter acesso a um menor número de parceiros e a suas 

respectivas tecnologias (CHOI; KRAUSE, 2006). Nesse sentido, uma base simplificada 

pode gerar melhores resultados de curto prazo, mas traz dúvidas em relação às possibilidades 

de desenvolvimento futuro.   
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 Outro estudo que aborda o tema é o de Bemelmans et al (2012), que avaliou o nível 

de maturidade da gestão de relacionamento com o fornecedor de empresas da indústria 

holandesa de construção, com o objetivo de trazer à luz os obstáculos e as oportunidades 

enfrentados por ela, uma vez que boa parte das empresas não tiravam total vantagem das 

oportunidades de fazer uso de recursos externos por meio da cooperação entre comprador e 

fornecedor. Bemelmans et al (2012) observaram vários aspectos importantes para determinar 

a efetividade do relacionamento de comprador e fornecedor, tendo como uma das ações 

cruciais a otimização da sua base de fornecimento tanto em número quanto em quantidade 

de fornecedores, além de realizar a adequada gestão do portfólio de fornecedores da empresa 

compradora. Para que isso ocorra, a empresa compradora deve adotar como prática uma boa 

gestão de relacionamento e o monitoramento de performance de seus parceiros, 

possibilitando que haja uma adequada definição do número e perfil de fornecedores que 

melhor se enquadram com o perfil desejado de sua base de fornecimento de modo a otimizá-

la. 

Neste aspecto, Bemelmans et al (2012) entendem que a otimização da base de 

suprimentos pode ser definida como um processo para determinar o número correto e mais 

adequado de fornecedores para uma empresa, garantindo que a base de suprimentos seja 

atualizada. Os autores também ressaltam que a otimização da base de suprimentos pode ser 

mais bem aproveitada se dirigida por estratégia de grupos de produtos ou categorias e por 

políticas que possam definir aspectos como utilização de fornecedores regionais ou 

exigência de certificações específicas. 

Desta maneira a definição de portfólios, com uso de modelos como o de Kraljic, pode 

colaborar com a definição de um framework para a gestão de relacionamentos tanto no nível 

estratégico como no tático (BEMELMANS et al, 2012). 

Entre as práticas observadas, definir estratégias e atividades dirigidas à 

simplificação, padronização e sincronização com o processo operacional da empresa pode 

aumentar a velocidade, o suporte, o serviço e a satisfação do cliente, reduzindo custos 

logísticos e melhorando a utilização de ativos/fluxo de caixa, a velocidade do fluxo de caixa 

e relacionamentos entre empresas, a tomada de decisão e a comunicação (BEMELMANS et 

al, 2012). 

Para isso, os autores identificaram os seguintes elementos como críticos para o 

sucesso de um desenvolvimento de fornecedor: comunicação efetiva, envolvimento da alta 

gestão, times de compra na empresa, preço versus o total de custo de aquisição, perspectiva 
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de longo prazo, grande porcentagem de vendas anuais do fornecedor, avaliação do 

fornecedor e reconhecimento do fornecedor (BEMELMANS et al, 2012). 

Além disso, o estudo identificou fatores impedidores de uma gestão efetiva do 

relacionamento de compradores, segundo BEMELMANS et al, 2012, como:  

 

● Falta de um processo de seleção formal e documentado de fornecedores, focado 

nas necessidades atuais das capacidades da empresa; 

● Falta de um plano de otimização da base de suprimentos na base de um sistema 

de avaliação; 

● Falta de uma definição formal na política de Compras e em qual categoria de 

fornecedores eles deveriam ser identificados ao estabelecer relacionamentos; 

● Falta de um plano de melhoria formal, documentado e comunicado (com metas e 

público-alvo, incluindo a redução de tempo de espera e tempo de processamento 

para o seu próprio processo operacional); 

● Não tomar os primeiros passos para criar uma política ou procedimento para o 

processo de criação de valor, na qual o papel do comprador é descrito e as 

atividades e responsabilidades, para tanto o comprador como o fornecedor, são 

explicadas; 

● A falta de um sistema formal para prover medidas básicas da performance do 

fornecedor; 

● Falta de um mindset proativo referente aos fornecedores por parte dos 

compradores (visitando e auditando, avaliando, comunicando as estratégias de 

negócios e objetivos de compra) para desenvolver os fornecedores na direção 

desejada (BEMELMANS et al, 2012). 

 

Por outro lado, o estudo também identificou ações positivas e oportunidades tomadas 

pelas empresas avaliadas, a saber: 

 

● Quase todas as empresas estudadas comunicavam sobre seus fornecedores e as 

suas performances internamente, mas não com os fornecedores; 

● A maioria das empresas analisava sua base de suprimentos com a ajuda de 

modelos de compras, usando-os para analisar e desenvolver estratégias 

diferenciadas com os fornecedores; 

● Existem planejamentos estratégicos com fornecedores, mas apenas algumas 

empresas analisam os processos em conjunto e os seus custos integrais com os 

fornecedores; 

● 3/4 das empresas estudadas tinham um processo ativo para reduzir o número de 

passos logísticos, o número de invoices e estoque; 

● A maior parte das empresas indicou que estaria melhorando os processos 

operacionais internos, criando um time multidisciplinar interno; 

● Quase metade das empresas tem uma política de portas abertas ao compartilhar 

informações com os fornecedores no processo de criação de valor, porém, elas 

ainda demonstram uma lacuna na política/procedimento para o processo de 

criação de valor no qual esse deveria estar explicitamente citado e esclarecido; 

● Metade das empresas estudadas está desenvolvendo programas de melhora do 

fornecedor, mas a comunicação bidirecional com os fornecedores ainda não é uma 

prática comum desejada (BEMELMANS et al, 2012). 

 

Por fim, diversas podem ser as formas de manter uma boa gestão da base de 

fornecimento, e algumas delas serão apresentadas nos capítulos seguintes. 
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2.2.1 As interfaces de Compras 

Na abordagem das interfaces de Compras, Araújo, Dubois e Gadde (1999) avaliam 

as características e consequências dos diferentes tipos de relacionamento entre compradores 

e vendedores. Nesse sentido, a identificação das diferentes fontes de recurso dos envolvidos 

na díade passa a ser um ponto de observação fundamental, uma vez que as interfaces entre 

as organizações resultam da qualidade no relacionamento entre as empresas envolvidas 

(ARAÚJO; DUBOIS; GADDE ,1999).   

 Dessa maneira, os autores propõem a observação, dentro da base de fornecedores, 

dos tipos de relação entre os produtos e, consequentemente, com os fornecedores. Produtos 

padronizados demandam um menor nível de relacionamento com o fornecedor, pois a 

padronização (standarized) faz com que ambos tenham que se adaptar de forma 

independente — o comprador ao produto e o fornecedor ao mercado (ARAÚJO; DUBOIS; 

GADDE, 1999). Nessa primeira interface, o valor de investimento em relacionamento e o 

grau de envolvimento das organizações é menor, porém há uma maior propensão à redução 

de custos, posto que não há diferenciação e, consequentemente, não há demanda de 

investimentos distintos para ajustes específicos (ARAÚJO; DUBOIS; GADDE, 1999). Essa 

interface é característica de produtos produzidos em grande escala. 

 A segunda interface trata de produtos específicos que precisam ser desenvolvidos a 

partir de uma descrição enviada pelo comprador, sem necessariamente ter sua funcionalidade 

ou aplicação compartilhada com a empresa vendedora, havendo apenas a produção conforme 

é solicitada (ARAÚJO; DUBOIS; GADDE, 1999). Nessa interface, a firma compradora usa 

os recursos da vendedora como uma extensão de sua produção. Diferentemente da interface 

de produtos padronizados, a segunda interface requer maior relacionamento com o 

compartilhamento de demanda, a programação de produção e a coordenação entre as partes 

(ARAÚJO; DUBOIS; GADDE, 1999).  

 A terceira interface apresentada por Araújo, Dubois e Gadde (1999) refere-se à 

relação translacional2. Nela, as transações são baseadas em projetos em que o comprador 

informa ao fornecedor os objetivos esperados com o produto comprado em termos de 

performance e resultados. Nesse caso, existe uma maior interação entre a empresa 

compradora e o fornecedor no processo de descrição do que é esperado no produto oferecido. 

Todavia, cabe ressaltar que embora essa interface possibilite uma maior proximidade entre 

 
2 Relação translacional, neste caso, pode ser definida como a transmissão de um bem ou de um direito a outrem. 
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as partes, a parte compradora não consegue acessar informações e detalhes sobre as 

tecnologias empregadas pela parte fornecedora (ARAÚJO; DUBOIS; GADDE, 1999). 

Por fim, os autores em questão apresentam a interface interativa, em que existem um 

comprometimento mútuo e investimentos de ambas as partes no desenvolvimento conjunto 

do projeto. Nessa interface, a proximidade entre os envolvidos é fundamental, pois esse tipo 

de abordagem demanda constante discussão sobre diferentes soluções e decisões 

relacionadas ao projeto (ARAÚJO; DUBOIS; GADDE, 1999). Sem dúvida, essa abordagem 

é a que mais demanda uma relação próxima e de cooperação recíproca, permitindo muita 

inovação e produtividade, mas, em contrapartida, é a interface que exige maior investimento 

e seus resultados podem ser mais bem observados apenas a longo prazo (ARAÚJO; 

DUBOIS; GADDE, 1999).  

A seguir, podemos ver as consequências da adoção de diferentes categorias de 

interfaces elencadas anteriormente, relacionando-as com suas características, seus benefícios 

para o cliente com a produtividade e inovação, e na medida contrária, seus custos com esses 

mesmos aspectos, como é demonstrado de forma mais clara na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Consequências de diferentes tipos de interfaces de fornecimento de uma 

perspectiva baseada no cliente 

Categoria de 

interface 

 

Características 

Benefícios para o 

cliente - 

Produtividade 

Custos para o 

cliente - 

Produtividade 

Benefícios para 

o cliente - 

Inovação 

Custos para o 

cliente - 

Inovação 

Padronizada Sem direções. 

Nenhuma conexão 

específica entre os 

contextos do 

usuário e do 

produtor. 

Benefícios de custo da 

economia de escala e 

escopo do fornecedor, 

bem como efeitos da 

curva de aprendizado. 

A adaptação a 

soluções 

padronizadas pode 

criar custos indiretos 

em outros lugares. 

Nenhum Custos diretos. 

Permite apenas 

feedback 

indireto para 

fornecedores 

com base em 

números de 

vendas. 

Especificada Instruções precisas 

fornecidas pelo 

cliente com base 

no contexto do 

usuário e na 

funcionalidade 

necessária. 

O fornecedor pode 

agrupar pedidos 

semelhantes; economia 

de escala e escopo 

pode ser alcançada. 

Base de recursos do 

fornecedor 

“travada”. 

Possibilidades 

limitadas de 

influenciar as 

especificações. 

Mínimo (o 

fornecedor pode 

propor alterações 

nos projetos). 

Fornecedores 

usados como 

reservatório de 

capacidade. O 

desenvolvimento 

dos recursos do 

fornecedor pode 

ser prejudicado. 

Translacional Instruções 

fornecidas pelo 

cliente com base 

O fornecedor pode 

propor soluções 

eficientes que 

O fornecedor pode 

colher benefícios 

que não são 

O fornecedor tem 

alguma margem 

de manobra para 

O fornecedor 

pode não saber o 

suficiente sobre 
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no contexto e na 

funcionalidade do 

usuário. 

melhoram a sua 

produtividade e a do 

cliente. 

compartilhados com 

o cliente. 

propor soluções 

inovadoras. 

o contexto do 

cliente para 

inovar 

radicalmente. 

Interativa Desenvolvimento 

conjunto baseado 

no conhecimento 

combinado de uso 

e produção. 

A troca aberta permite 

a consideração 

completa dos custos 

diretos e indiretos para 

ambas as partes. 

Investimentos no 

conhecimento da 

melhor forma de 

utilizar os recursos 

existentes. 

O aprendizado do 

fornecedor sobre 

o contexto do 

usuário abre uma 

gama de soluções 

oferecidas. 

Requisitos de 

investimentos 

em 

desenvolvimento 

e aprendizagem 

conjunta. 

Fonte: ARAÚJO, DUBOIS E GADDE, 1999.  

 

2.2.2 A Matriz de Portfólio de Kraljic 

Um dos autores seminais na área, Kraljic (1983), ganhou destaque entre profissionais 

e acadêmicos por propor que Compras deveria se tornar gestão de fornecimento, e, portanto, 

evoluir de uma atividade operacional para estratégica. Dessa maneira, a função poderia 

atender ao desafio de garantir disponibilidade de longo prazo para materiais e componentes 

críticos em um ambiente globalizado, repleto de incertezas, complexidades e riscos.  

Para isso, propôs a reflexão sobre o real uso das oportunidades encontradas entre as 

diversas divisões ou subsidiárias de uma empresa: identificar os riscos de interrupção e 

gargalos; avaliar até que grau de risco é aceitável e equilibrar adequadamente as políticas de 

“make-or-buy” e definir a extensão das relações com fornecedores ou até mesmo 

concorrentes.  (KRALJIC, 1983). 

Essas reflexões resultaram na proposta de uma matriz 2x2 que tem por “eixo y” a 

importância da compra — medida por critérios como custos de materiais, lucro, valor 

agregado, ente outros — e o “eixo x” a complexidade de fornecimento, tendo como critérios 

condições como barreiras de entrada, complexidade logística, tecnológicas e outros aspectos 

similares (KRALJIC, 1983). Nessa lógica, a divisão da área da matriz em quatro quadrantes 

resulta na proposta de diferentes abordagens para cada ponto dentro do plano, conforme 

Figura 2: 
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Figura 2 – Matriz de Portfólio de Kraljic 

Importância da 

compra 

Critérios: custo do 

material / custos totais, 

perfil de valor agregado, 

perfil de lucratividade e 

assim por diante. 

II.  

Gestão de materiais 

 

Foco de Compras 

Itens de alavancagem 

(por exemplo, motores 

elétricos, óleo pulsante, 

hardware EDP - Serviço 

de Processamento de 

Dados) 

 

Critérios principais de 

desempenho 

Custo/preço e materiais, 

gerenciamento de fluxo 

 

Fontes típicas 

Vários fornecedores, 
principalmente locais 

 

 

 

Horizonte de tempo 

Variado normalmente de 

12 a 24 meses 

 

 

Itens comprados 

Mistura de commodities e 

materiais especificados 

 

Abastecimento 

Abundante 

 

Autoridade de decisões 

Principalmente 

descentralizado 

IV 

Gestão de suprimentos 

 

Foco de Compras 

Itens estratégicos (por 

exemplo, benzol, ciclo-

hexano, metais 

escassos, componentes 

de alto valor) 

 

Critérios principais de 

desempenho 

Disponibilidade de longo 

prazo 

 

Fontes típicas 

Fornecedores globais do 

estabelecimento 

 

 

 

Horizonte de tempo 

Até dez anos: regido pelo 

impacto estratégico de longo 

prazo (risco e mix de 

contrato) 

 

Itens comprados 

Materiais escassos e de alto 

valor 

 

Abastecimento 

Escassez natural 

 

Autoridade de decisões 

Centralizado 

I. 

Gestão de Compras 

 

Foco de Compras 

Itens não críticos (por 

exemplo, hastes de aço, 

carvão, suprimentos de 

escritório) 

 

Critérios principais de 

desempenho 

Eficiência funcional 

 

Fontes típicas 

Fornecedores locais 
estabelecidos 

 

 

 

Horizonte de tempo 

Limitado; normalmente 12 

meses ou menos 

 

Itens comprados 

Commodities, alguns 

materiais específicos 

 

Abastecimento 

Abundante 

 

Autoridade de decisões 

Unidades 

III.  

Gestão estratégica 

 

Foco de Compras 

Itens de gargalo (por 

exemplo, peças 

eletrônicas, materiais 

catalisadores, serviços 

externos) 

 

Critérios principais de 

desempenho 

Gestão de custos e 

gestão estratégica 

confiável de curto prazo 

Fontes típicas 

Global, 

predominantemente 

novos fornecedores com 

nova tecnologia 

 

 

 

Horizonte de tempo 

Variável, dependendo da 

disponibilidade vs trade-offs 

de flexibilidade de curto 

prazo 

 

Itens comprados 

Materiais principalmente 

especificados 

 

Abastecimento 

Escassez baseada na 

produção 

 

Autoridade de decisões 

Descentralizado, mas 

centralmente coordenado 

 

BAIXO 

Complexidade do  

mercado de abastecimento 

 

ALTO 

Critérios: condições de monopólio ou oligopólio de 

fornecimento, local de avanço tecnológico, barreiras 

de entrada 

Fonte: KRALJIC, 1983. 
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Sob essa perspectiva, a estratégia de fornecimento de uma empresa depende, 

basicamente, de dois fatores: (1) a importância estratégica do item, ou seja, seu impacto no 

resultado da empresa, podendo ser identificado, por exemplo, pela participação em 

porcentagem de uma matéria-prima sob o custo total de um produto, e seu impacto no lucro 

da organização; e (2) a complexidade de fornecimento do respectivo item, tal como o risco 

de fornecimento e dificuldades relacionadas às suas transações (KRALJIC, 1983). 

Dessa maneira, para uma eficiente gestão do portfólio, a proposta de Kraljic (1983) 

recomenda a correta classificação dos diferentes itens e componentes negociados pela 

organização por meio de análises de dados que permitam aos compradores o discernimento 

de opções disponíveis de fornecimento que possam colaborar com uma visão de médio e 

longo prazo no que tange a riscos de suprimento e sua consequência no resultado geral da 

companhia, definindo assim essas estratégias distintas (KRALJIC, 1983). 

Como consequência dessa classificação e o posicionamento dos itens, podem-se 

definir diferentes níveis de decisão, atividades e informações a saber: 

Itens estratégicos: esses itens apresentam alto impacto no resultado da organização e alta 

complexidade no seu abastecimento, demandando que o nível de decisão sobre o produto 

seja amparado pelos maiores níveis hierárquicos e administrado por profissionais mais 

experientes que tenham capacidade de coletar informações detalhadas de mercado, conhecer 

das tendências e curva de custos, provendo constantemente inteligência competitiva. Esses 

itens também demandam o desenvolvimento de parcerias de longo prazo, planos de 

contingência consistentes, rigorosos controles de inventário e uma previsibilidade de 

consumo acurada (KRALJIC, 1983); 

Itens alavancáveis: apresentam importante impacto no resultado da organização, porém 

apresentam baixa complexidade de abastecimento, fazendo com que as decisões sobre eles 

possam ocorrer em um nível médio da hierarquia e ser administradas por compradores que 

consigam boa informação de mercado, e apresentem capacidade de planejamento de curto a 

médio prazo, valendo-se de estratégias de negociação, divisão de volume de compras entre 

diferentes players, otimização de lotes de compra e substituição de fornecedores/produtos 

alternativos, de modo a explorar o poder de compra da organização e contribuir ainda mais 

para o resultado (KRALJIC, 1983); 

Itens não críticos: caracterizam-se por produtos com baixo impacto no resultado da 

organização e baixa complexidade no fornecimento. Para estes, menores níveis hierárquicos 

podem contribuir para o bom desempenho e tomada de decisão, pois possuem caráter 

transacional (KRALJIC, 1983); 
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Itens críticos (gargalos): Embora apresentem baixo impacto na organização, possuem alta 

complexidade no abastecimento, fazendo com que seu acompanhamento deva estar 

fortemente ligado à garantia de abastecimento, ainda que a um custo superior (quanto 

necessário) (KRALJIC, 1983). 

A Tabela 3 resume e esclarece quatro diferentes estratégias de fornecedores 

adequadas para cada posicionamento apresentado por Kraljic (1983). 

Tabela 3: Classificação de requisitos de materiais de Compras 

  

Foco de Compras Tarefas principais Informações 

necessárias 

Nível de 

decisão 

Itens estratégicos Previsão de demanda precisa. 

Pesquisa de mercado detalhada. 

Desenvolvimento de relações de 

fornecimento de longo prazo. 

Decisões Make-or-buy. Contrato 

escalonado. Análise de riscos. 

Planos de contingência. Logística, 

estoque e controle de fornecedores. 

Dados do Mercado 

altamente detalhados. 

Informações de 

tendência de oferta e 

demanda de longo prazo. 

Inteligência competitiva 

Curvas de custo da 

indústria. 

Nível superior 

(por exemplo, 

vice-presidente 

de Compras). 

 

 

Itens gargalo Seguro dos itens (com custo acima 

do valor nominal, se necessário). 

Controle de estoques. Planos de 

Backup. 

Previsões de oferta / 

demanda de médio 

prazo. Dados de 

mercado muito bons. 

Custos de inventário. 

Planos de manutenção. 

Nível superior 

(por exemplo, 

chefes de 

departamento). 

 

 

Itens de alavancagem Exploração de todo o poder de 

Compras. Seleção de fornecedores 

Substituição do produto. 

Estratégias / negociações de preços 

direcionados. Contrato de 

aquisições Otimização do volume 

de pedidos. 

Informação de mercado. 

Planejamento de 

demanda de curto a 

médio prazo. Dados 

precisos do fornecedor. 

Previsões de preço / taxa 

de transporte. 

Nível médio 

(por exemplo, 

comprador-

chefe).  

 

Itens não críticos Padronização de produtos. 

Monitoramento / otimização do 

volume de pedidos. Processamento 

eficiente. Otimização de Inventário 

Panorama do mercado. 

Previsão de demanda de 

curto prazo. Níveis de 

estoque de quantidade de 

pedido econômico. 

 

Nível inferior 

(por exemplo, 

compradores) 

 

Fonte: KRALJIC (1983) 
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Como visto, a proposta de Kraljic (1983) pôde contribuir significativamente para 

uma visão estratégica da área de Compras nas organizações, sendo um modelo predominante 

entre profissionais da área (GELDERMAN; VAN WEELE, 2003). Contudo, ainda que 

relevante, sua aplicação foi sujeita a críticas, sobretudo pela simplicidade de seu modelo. 

Gelderman e Van Weele (2003) trazem questionamentos sobre a capacidade prática 

de mensuração dos dois fatores propostos por Kraljic (1983), ou seja, as variáveis definidas 

podem não ser suficientes para uma classificação adequada do portfólio, ou ainda, 

representar números nebulosos ou definidos de maneira subjetiva. Em outras palavras, 

consideram, por meio de seu referencial teórico, que a complexidade dos negócios não 

permite uma solução simples baseada apenas em duas dimensões.  

Assim, por meio de estudo de caso profundo, Gelderman e Van Weele (2003) 

buscaram entender e identificar práticas relacionadas ao modelo de portfólios sob o ponto 

de vista da mensuração das dimensões, das estratégias aplicadas e dos movimentos entre as 

diferentes posições dos quadrantes em termos de posicionamento atual, futuro e objetivos 

estratégicos.  

Os casos estudados pelos autores revelaram maneiras distintas de métodos de 

mensuração, como: (1) consenso, onde há consenso sobre a definição do item no seu 

respectivo quadrante por meio de discussão e racionalização; (2) método um a um (item a 

item), onde há uma análise individual de cada item de modo a posicioná-lo apropriadamente; 

e (3) pontuação ponderada dos fatores, onde utiliza-se um número de fatores para cada 

dimensão, resultando em um subscore que define o posicionamento do produto nos 

quadrantes.  

Assim como Gelderman e Van Weele (2003), Montgomery, Ogden e Boehmke 

(2018) reconhecem a importância do difundido modelo de portfólio, mas também 

enfatizaram o caráter subjetivo dos dois quadrantes propostos por Kraljic (1983). Então, 

diante de um paradigma objetivista e quantitativo, propuseram uma abordagem que pudesse 

cobrir o gap observado na literatura por meio do uso de diferentes métodos, como o Multi-

Objective Decision Analysis (MODA), o Single-Attribute Value Function (SAVF), e o 

Multi-Attribute Value Function (MAVF), que podem contribuir não apenas para aumentar a 

objetividade do modelo Kraljic Portfolio Matrix (KPM — Matriz de Portifólio de Kraljic), 

mas também, para a identificação de candidatos ideais em iniciativas de fornecimento 

estratégico (MONTGOMERY, OGDEN E BOEHMKE, 2018). 

Conseguinte, é indiscutível o reconhecimento da Matriz de Portfólio de Kraljic como 

uma importante ferramenta da gestão estratégica de Compras e de sua base de fornecimento, 
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pois mesmo autores críticos ao modelo reconhecem sua relevância e propõem otimizações 

às deficiências observadas, sem descartar a validade dela. Portanto, considera-se uma 

importante ferramenta a ser observada neste estudo durante as atividades de campo — não 

apenas sobre o reconhecimento do tema, mas sobre a aplicação e as eventuais restrições ou 

vantagens observadas em seu uso.  

2.2.3 Desenvolvimento de fornecedores  

Uma vez que a empresa já possui uma adequada gestão de sua base de fornecedores 

e reconhece as diferentes interfaces que utiliza, uma etapa importante no desenvolvimento 

da estratégia de compras é o processo de desenvolvimento de fornecedores, pois é nesse 

estágio que a empresa compradora pode identificar quais parceiros poderão proporcionar o 

melhor acesso às tecnologias não obtidas pela empresa, reconhecendo possibilidades de 

sinergia tecnológica entre as partes para desenvolver benefícios de longo prazo (ECHTELT 

et al. 2006).  

 Krause, Scannell e Calantone (2000) definem o desenvolvimento de fornecedores 

como sendo qualquer atividade empreendida pela empresa compradora com o objetivo de 

aumentar tanto a performance quanto a capacidade dos fornecedores, de modo a alcançar 

suas expectativas de curto e/ou longo prazo. Para isso, esses autores sugerem que a empresa 

compradora se valha de diferentes estratégias, como: (1) avaliação de fornecedores; (2) 

promoção de incentivos por performance; (3) instigação da concorrência entre 

competidores; e (4) promoção do envolvimento direto de colaboradores da empresa 

compradora em atividades como treinamentos (KRAUSE; SCANNELL; CALANTONE, 

2000).  

2.3 A gestão da base de fornecedores durante a pandemia de COVID-19 

Como apresentado anteriormente, muitas são as formas e práticas relacionadas à 

gestão da base de fornecedores que vêm retomando destaque nas publicações relacionadas à 

Supply Chain Management nos últimos tempos. Choi et al (2020) observaram que 

informações vitais não têm sido acessíveis e têm resultado em ações reativas, pontuais e 

descoordenadas, impactando no resultado de muitas empresas. Por outro lado, empresas que 

investiram em mapeamento de sua rede de suprimentos demonstraram-se mais preparadas, 

uma vez que possuíam melhor visibilidade da estrutura de sua cadeia de suprimento, detendo 

informações como quais produtos, plantas e fornecedores estavam sendo impactados pela 
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Pandemia e quais medidas poderiam ser adotadas para mitigar rupturas e garantir a 

continuidade no abastecimento (CHOI et al, 2020) 

 Entre as principais razões pelo baixo número de empresas com adequado 

mapeamento de sua base de fornecimento, estão a relação com a complexidade e o alto custo 

envolvidos no processo de mapeamento da rede de fornecedores (CHOI et al, 2020). Além 

do custo e da complexidade, muitas empresas ainda enfrentam o fato que, geralmente, o 

conhecimento sobre a rede de fornecimento geralmente é acumulado de maneira tácita, 

fazendo com que haja alta dependência de certas pessoas e com que haja um risco 

considerável de desinformação em ocasiões como a perda de colaboradores que possuem 

este conhecimento (CHOI et al, 2020). 

 Embora a prática seja complexa e exija considerável investimento, Choi et al (2020) 

observa que, durante a Pandemia, empresas descobriram que, ainda que complexo e custoso, 

o mapeamento da rede de fornecedores pode ter seu retorno sobre o investimento garantido. 

Esse reconhecimento já foi observado em pesquisa realizada pela McKinsey, onde 93% dos 

líderes planejam aumentar a resiliência de sua Cadeia de Suprimentos, sendo que 44% 

estavam dispostos a fazê-lo mesmo que renunciando economias de curto prazo 

(WASHINGTON et al, 2020); 

 Segundo Washington et al (2020), as seguintes ações podem ser tomadas para 

aumentar a resiliência de empresas: (a) deter de fontes alternativas ou substitutas de 

fornecimento; (b) aumentar estoques de segurança de produtos críticos; (c) aproximar e 

expandir a base de fornecedores; (d) regionalizar a cadeia de suprimentos; (e) reduzir o 

número de Stock Keeping Unit (SKU) no portfólio de produtos; (f) ampliar o estoque ao 

longo da Cadeia de Suprimentos; (g) possuir plantas substitutas; e (h) aumentar o número de 

centros de distribuição. 

2.4 Principais práticas e achados da revisão de literatura 

Com base na literatura revisada por este trabalho, desenvolveu-se o resumo de 

conceitos e achados com base nas principais deduções relacionadas ao papel estratégico de 

Compras e sua importância nas organizações. 

A Tabela 4 apresenta um resumo dos principais conceitos e achados da revisão de 

literatura realizada neste projeto de Trabalho Aplicado.
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Tabela 4: Principais conceitos e achados na revisão da literatura 

CONCEITOS E ACHADOS AUTORES 

A evidência do papel de Compras se intensifica à medida que os desafios ligados à 

escassez das fontes de fornecimento aumentam. 

MONCZKA; TRENT; HANDFIELD, 1998 

Compras têm demonstrado um crescente papel estratégico nas empresas, passando de uma 

atividade administrativa para uma área potencialmente estratégica. 

MONCZKA; TRENT; HANDFIELD, 1998 

O papel de Compras é fundamental no processo de compartilhamento de recursos 

tecnológicos de fontes terceiras. 

ARAÚJO; DUBOIS; GADDE (1999); 

CHOI; KRAUSE, 2005 

Elementos críticos para o sucesso de um desenvolvimento de fornecedor: comunicação 

efetiva, envolvimento da alta gestão trans-funcional, times de compra na empresa, preço 

versus o total de custo de aquisição, perspectiva de longo prazo, grande porcentagem de 

vendas anuais do fornecedor, avaliação do fornecedor e reconhecimento do fornecedor.  

BEMELMANS et al, 2012 

Definir estratégias e atividades dirigidas à simplificação, padronização e sincronização 

com o processo operacional da empresa pode aumentar a velocidade, o suporte, o serviço 

e a satisfação do cliente, reduzindo custos logísticos e melhorando a utilização de 

ativos/fluxo de caixa, a velocidade do fluxo de caixa e os relacionamentos trans 

empresariais, a tomada de decisão e a comunicação. 

BEMELMANS et al, 2012 

Como uma das ações cruciais, a otimização da sua base de fornecimento, tanto em número 

quanto em quantidade de fornecedores, além de realizar a adequada gestão do portfólio de 

fornecedores da empresa compradora 

BEMELMANS et al, 2012 

Para uma eficiente gestão do portfólio, recomenda-se a correta classificação dos diferentes 

itens e componentes negociados pela organização por meio de análises de dados que 

permitam aos compradores discernir opções disponíveis de fornecimento que possam 

colaborar com uma visão de médio e longo prazo no que tange a riscos de suprimento e 

sua consequência no resultado geral da companhia, definindo para estas estratégias 

distintas. 

KRALJIC, 1983 

O alinhamento da gestão de suprimentos pode ser entendido como a habilidade de 

Compras para definir formalmente as necessidades internas e assegurar a comunicação e 

a compreensão dessas expectativas por fornecedores chave. 

HANDFIELD et al, 2015 
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CONCEITOS E ACHADOS AUTORES 

Diferentes estratégias de compras podem ter diferentes objetivos, tais como: (a) criar 

comprometimento mútuo e de longo prazo; (b) obter melhor negociação no curto prazo; 

(c) garantir fornecimento de longo prazo e reduzir o risco de ruptura; ou (c) reduzir a 

complexidade logística, melhorar a eficiência operacional e reduzir o número de 

fornecedores. 

VAN WEELE, 2005 

Uma porção da rede de fornecimentos que é ativamente gerida pela empresa compradora, 

por meio de contratos e compras de materiais, peças e serviços.  

(CHOI; KRAUSE, 2006). 

Diferentes tipos de produto podem demandar abordagens distintas de relacionamento. 

Essas abordagens são definidas como interfaces de Compras e podem ser divididas em: 

padrão, especifica, translacional e interativa. 

ARAÚJO; DUBOIS; GADDE (1999) 

A redução na complexidade da base de fornecedores pode levar a um menor custo de 

transação e aumentar a responsividade; por outro lado, pode reduzir a inovação. 

ARAÚJO; DUBOIS; GADDE (1999) 

Não existe um padrão para definir qual é o tamanho correto da base de fornecimento, mas 

cada organização deve encontrar um tamanho ideal com base no tipo ou na velocidade do 

produto.  

ARAÚJO; DUBOIS; GADDE (1999) 

O processo de desenvolvimento de fornecedores pode se utilizar de diferentes estratégias: 

(1) avaliação de fornecedores; (2) promoção de incentivos por performance; (3) instigação 

da concorrência entre competidores; e (4) promoção do envolvimento direto de 

colaboradores da empresa compradora em atividades como treinamentos. 

KRAUSE; SCANNELL; CALANTONE 

(2000) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Além da tabela com os principais achados, também buscou-se desenvolver outra com 

as principais práticas relacionadas à gestão da base de fornecedores (Tabela 5): 

 

Tabela 5: Principais práticas encontradas na revisão de literatura  

PRÁTICAS 

Definir fornecedores por importância, complexidade no abastecimento e impacto no negócio. 

Possuir uma base clara de fornecedores, com dados atualizados e acessíveis. 

Manter um plano de contingência para manutenção do abastecimento. 

Racionalizar a base de fornecedores de modo a manter parceiros qualificados e simplificar as 

transações. 

Possuir um processo formal de desenvolvimento de fornecedores. 

Realizar periodicamente a avaliação dos fornecedores. 

Manter cadastro detalhado dos fabricantes; considerando aspectos legais, éticos e geográficos. 

Ter clareza dos principais fatores que impactam na disponibilidade e pontualidade do 

fornecimento. 

Realizar negociações com base em termos claros e específicos (ex. variações em matérias-

primas, fretes, impostos, custos de produção, entre outros). 

Informar fornecedores sobre mudanças de demanda com antecedência. 

Enviar previsão de demanda antecipadamente, por meio de compartilhamento de “forecast”. 

Manter-se informado e informar fornecedores sobre questões que afetam ambos os negócios 

(cliente e fornecedor). 

Compartilhar informações relevantes para o planejamento mútuo (tanto de sua organização 

como do fornecedor). 

Manter troca de informações acuradas e confiáveis entre sua empresa e fornecedores. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Método utilizado 

O método é um dos principais elementos que compõem um procedimento de pesquisa. 

Nele se especificam os procedimentos de coleta de dados, a técnica e as estratégias de 

pesquisa, seus instrumentos e paradigmas (CRESWELL, 2007).  

 Dessa forma, este estudo foi desenvolvido sob a perspectiva construtivista, pois 

buscará compreender o significado historicamente construído por uma determinada 

organização (CRESWELL, 2007). 

 Além disso, este estudo adotou o paradigma funcionalista, buscando identificar 

fenômenos sob um olhar objetivista — no que diz respeito à natureza da ciência e do 

regulatório quanto à natureza social (BURRELL; MORGAN, 1979). Essas premissas são 

importantes, pois conduzirão as demais decisões metodológicas, de modo a garantir que as 

ferramentas apresentem alinhamento com a lente do pesquisador (BURRELL; MORGAN, 

1979).      

3.2 Estratégia de pesquisa  

A condição prioritária para a definição de uma estratégia de pesquisa é o tipo de 

questão escolhida para sua realização (YIN, 2001). Questões do tipo “como” ou “por que” 

estimulam o uso de casos, experimentos ou pesquisas históricas.  

 Nesse contexto, uma vez que a questão de pesquisa deste trabalho é do tipo “como” e 

tem o objetivo de compreender um fenômeno por meio da utilização da observação de uma 

realidade histórica, a estratégia de pesquisa adotada foi a entrevista qualitativa, sobretudo 

porque esta pesquisa lidou com ligações operacionais em um período e não irá se referir a 

repetições e incidências (YIN, 2001).  

 Contudo, a escolha dessa estratégia expõe a pesquisa a algumas críticas, preconceitos 

e desvantagens, pois assim como os estudos de caso, entrevistas podem ser consideradas como 

sendo de pouca base para a generalização específica, ou ainda como um método com uma 

eventual falta de rigor, quando as evidências são negligenciadas pelo viés do pesquisador 

(YIN, 2001). Todavia, questionamentos similares podem ocorrer em outros métodos, 

portanto, vale ressaltar que fatos científicos raramente se baseiam em um único experimento; 

em geral, eles têm como base um conjunto de experimentos em que o mesmo fenômeno é 

repetido em condições diferentes (YIN, 2001). 
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 Assim, para esta pesquisa, optou-se pelo uso de entrevistas qualitativas, de modo a 

permitir um maior número de evidências por meio da análise de empresas distintas, buscando, 

portanto, aumentar o rigor do estudo, de modo a minimizar as limitações e os preconceitos 

comuns a esse método.  

3.3 Coleta de dados  

Segundo Creswell (2007), uma vez definidos os aspectos metodológicos e a estratégia 

de pesquisa, o passo seguinte consiste na identificação do procedimento de coletas de dados, 

que inclui estabelecer as fronteiras do estudo, recolher informações e definir um protocolo 

para registrar as informações obtidas. Esse estágio do processo de desenvolvimento de uma 

pesquisa qualitativa também é defendido por outros autores, como Eisenhardt (1998) e Yin 

(2001). 

 Essa etapa, além de ser fundamental, apresenta considerável complexidade, pois se 

não for realizada corretamente, todo o trabalho pode ser exposto ao risco de inutilização dos 

demais esforços empregados no estudo (YIN, 2001). Nesse sentido, o autor sugere o uso de 

três princípios de coleta de dados: (a) utilizar várias fontes de evidências; (b) criar um banco 

de dados para o estudo de caso; e (c) manter o encadeamento das evidências.  

 Na presente pesquisa, foram adotados os três princípios de coleta de dados propostos 

por Yin (2001). Para isso, foi realizada a avaliação dos dados primários e secundários, das 

unidades de análise e das fontes de evidências. Os dados primários foram coletados por meio 

da técnica de entrevistas semiestruturadas realizadas por meio de reuniões de telepresença e 

questões assíncronas com os colaboradores responsáveis por Compras e/ou demais 

responsáveis pela execução diária das atividades. Os dados secundários, por sua vez, 

consistiram no uso de documentos disponíveis no site de cada empresa, com o objetivo de 

identificar as características da organização e colaborar para o esclarecimento do contexto em 

que o entrevistado está inserido. 

 Todo conteúdo das entrevistas foi gravado e transcrito em sua íntegra, fazendo parte 

dos anexos deste trabalho, de modo a permitir que eventuais questionamentos quanto à 

validade possam ser sanados.  

3.4 Unidade de análise e critérios de seleção  

A definição das unidades de análises é uma etapa fundamental em pesquisas 

qualitativas que possuem como estratégia de pesquisa entrevistas. Essa fase do processo é 
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essencial para nortear o pesquisador e garantir a confiabilidade e a credibilidade da pesquisa 

(YIN, 2001).  

 Como este estudo é de natureza exploratória, faz-se necessário apresentar a unidade 

de análise e seu respectivo perfil. Nesse contexto, definiu-se como unidade de análise a gestão 

da base de fornecedores de empresas brasileiras com o perfil específico e predeterminado, 

escolhidas por amostra intencional, sem objetivo de representatividade estatística. A seguir, a 

descrição do perfil: 

• Empresas de alimentos, com operações no Brasil, que possuam formalmente um 

departamento ou área destinada a compras, que realize compra de diferentes categorias 

de produtos e tenha uma quantidade maior do que 20 fornecedores. 

 

Justifica-se a adoção deste perfil por meio de dados do Instituto de Tecnologia de 

Alimentos (ITAL) (2021), que estima que 85,7% das empresas processadoras de alimentos 

localizadas no estado de São Paulo são de pequeno porte, possuindo de 0 a 99 funcionários 

em sua organização. Assim compreender uma amostra diferente dos grandes “cases” 

acadêmicos permite que haja maior relevância para este trabalho e uma maior contribuição 

social. Contudo, tomou-se o cuidado de selecionar empresas de diferentes perfis de modo a 

garantir uma maior diversificação da amostra e extensão do estudo. 

Com o perfil acima, optou-se por avaliar as empresas segundo critérios de tipo, porte 

e segmento, como mostra a Tabela 6: 

Tabela 6: Empresas do setor de alimentos com operação no Brasil entrevistadas 

EMPRESA PORTE TIPO  SEGMENTO 

ALFA (α) GRANDE MULTINACIONAL 

BRASILEIRA 

BEBIDAS 

BETA (β) MÉDIA MULTINACIONAL 

ESTRANGEIRA 

PRODUTOS 

LÁCTEOS 

GAMA (γ) GRANDE MULTINACIONAL 

ESTRANGEIRA 

DOCES E 

CONFEITOS 

DELTA (δ) PEQUENA NACIONAL MASSAS E SNACKS 

EPSILON (ε) MÉDIA NACIONAL BEBIDAS 

ZETA (ζ) GRANDE NACIONAL PANIFICAÇÃO 

ETA (η) GRANDE NACIONAL  PANIFICAÇÃO 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Para fins de comparação, optou-se também por entrevistar empresas de outros setores, 

de modo a identificar se as características observadas nas unidades de análise são típicas do 

setor ou se compartilham de similaridade com outras indústrias. Para tanto, optou-se por 

avaliar duas outras empresas, conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7: Empresas de outros setores entrevistadas 

EMPRESA PORTE TIPO SEGMENTO 

OMEGA (ω) GRANDE MULTINACIONAL 

BRASILEIRA 

INDÚSTRIA 3 

PSI (ψ) GRANDE MULTINACIONAL 

ESTRANGEIRA 

QUÍMICO 

Fonte: Elaboração própria. 

3.5 Fonte de dados e roteiro de entrevista 

Este trabalho utilizou três fontes de dados distintas, a saber: (1) fontes de dados 

secundárias, que serão avaliadas por meio do acesso aos dados públicos das empresas e aos 

demais documentos disponibilizados ao pesquisador por meio de compartilhamento 

autorizado pelos entrevistados; (2) observação direta dos entrevistados; e (3) fontes primárias, 

obtidas por meio de uma entrevista estruturada com base nos achados da revisão de literatura. 

3.5.1 Perfil dos entrevistados  

Com o objetivo de melhor compreender os diferentes pontos de vista de profissionais 

de Compras de distintas organizações, optou-se por entrevistar profissionais que atendam ao 

seguinte perfil: 

• Ser profissional da área de Compras, sourcing, procurement, supply chain ou áreas 

afins, que possua ao menos 3 anos de experiência e que tenha vínculo profissional com 

a empresa entrevistada. 

Inicialmente foram identificados como potenciais entrevistados os respondentes com 

o perfil descrito na Tabela 8 a seguir. 

 

Tabela 8: Perfil dos entrevistados 

 
3 INDUSTRIA: confidencial por risco de caracterização 
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ENTREVISTADO EMPRESA CARGO TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

F.V ALFA (α) GERENTE DE 

COMPRAS 

ACIMA DE 11 ANOS 

L.G BETA (β) COORDENADOR 

DE COMPRAS 

ACIMA DE 11 ANOS 

L.P GAMA (γ) ESPECIALISTA EM 

COMPRAS 

ACIMA DE 11 ANOS 

A.R DELTA (δ) COMPRADOR 

PLENO 

ACIMA DE 11 ANOS 

A.V EPSILON (ε) COMPRADOR 

PLENO 

ACIMA DE 11 ANOS 

G.C ZETA (ζ) COMPRADOR 

JUNIOR 

MENOR OU IGUAL A 

5 ANOS 

I.H ETA (η) COMPRADOR 

SENIOR 

ACIMA DE 11 ANOS 

B.W OMEGA (ω) GERENTE DE 

SUPRIMENTOS 

ACIMA DE 11 ANOS 

J.V PSI (ψ) COMPRAS ENTRE 6 E 10 ANOS 

Fonte: Elaboração própria. 

3.5.2 Validação do método e pré-teste 

Para garantir maior confiança e assertividade, os instrumentos de pesquisa foram 

submetidos a uma avaliação prévia com a participação de um profissional de supply chain, 

aluno do mestrado profissional e com experiência superior a 11 anos na área de Compras em 

grandes multinacionais. Esta etapa foi importante, uma vez que foi possível observar 

melhorias tanto no questionário como no roteiro de entrevista, consolidando as 14 práticas 

encontradas na literatura em apenas 9. Esta ação permitiu que o questionário ficasse mais 

simples, objetivo e adaptado à linguagem cotidiana dos profissionais da área, fazendo com 

que as questões pudessem ser mais bem compreendidas.  

Outro ponto valioso desta inciativa foi a possibilidade de mensurar o tempo necessário 

para aplicação da coleta de dados e permitir que o entrevistador esteja mais bem preparado 

para eventuais dúvidas e questionamentos.    
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3.5.3 Entrevistas 

Com o objetivo de aumentar a confiabilidade da pesquisa e otimizar o processo de 

coleta de dados, as entrevistas foram divididas em 3 etapas distintas de modo a aumentar a 

amplitude do estudo e diminuir risco de viés, sendo: 

• Fase assíncrona 1: Questionário on-line. Objetivou coletar dados relacionados às 

perguntas de controle e algumas das questões estruturadas para permitir ao 

entrevistador uma visão geral sobre o entrevistado e suas perspectivas. Essa etapa 

também foi importante pois contribuiu com a otimização do tempo de entrevista, 

trazendo mais produtividade, fluidez e rapport na etapa seguinte. 

• Fase síncrona: Entrevista on-line. Consistiu em coleta de dados por meio 

videochamada. Nessa etapa, o entrevistador aplicou o roteiro não estruturado de modo 

a conhecer mais profundamente sobre o fenômeno estudado. 

• Fase assíncrona 2: Acompanhamento on-line. Nessa etapa não obrigatória, o 

entrevistado pôde buscar informações adicionais a fim de esclarecer eventuais dúvidas 

ou contradições observadas entre as duas etapas anteriores.  

 

3.5.4 Fase assíncrona 1: Questionário on-line 

Para melhor esclarecimento, produtividade e assertividade, optou-se, como parte do 

processo metodológico desta pesquisa, pelo uso de um questionário preliminar que objetivava 

antecipar questões de controle e diagnostico de contexto das organizações as quais os 

entrevistados possuíam vínculo. Tal questionário pode ser encontrado na seção de anexos 

deste trabalho e foi dividido em três partes, a saber: 

 

 

 

Parte 1 - Questões de controle: 

As questões de controle (P1 a P7) solicitavam informações como: (a) nome do 

entrevistado; (b) cargo; (c) tempo de experiência; (d) porte da empresa; (e) segmento; (f) tipo 

de empresa; e (g) categoria de Compras.  
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Parte 2 - Questões de contexto organizacional: 

Na segunda parte do questionário, os entrevistados foram expostos a 9 práticas de 

gestão da base de fornecedores (P8 a P16), com a intenção de elucidar o contexto da 

organização no que diz respeito ao que mostra o Quadro 1: 

 

Quadro 1: As nove práticas de gestão da base de fornecedores 

ID PRÁTICAS DE GESTÃO DE BASE DE FORNECIMENTO E 

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 

P8 Possuir um plano estratégico de compras com definição clara de objetivos para 

cada tipo de fornecedor ou categorias de produtos. 

P9 Definir fornecedores por importância, complexidade no abastecimento e 

impacto para o negócio (mantendo estes registros disponíveis e atualizados). 

P10 Possuir uma base clara de fornecedores, com dados atualizados e acessíveis. 

P11 Manter um plano de contingência para manutenção do abastecimento, levando 

em consideração informações de sua base de fornecedores. 

P12 Racionalizar a base de fornecedores de modo a manter parceiros qualificados 

e simplificar as transações. 

P13 Realizar periodicamente a avaliação dos fornecedores, mantendo cadastro 

detalhado dos fabricantes e considerando aspectos legais, éticos e geográficos. 

P14 Ter clareza dos principais fatores que impactam na disponibilidade e 

pontualidade do abastecimento, considerando os impactos que podem ocorrer 

tanto no seu fornecedor direto, como nos fornecedores do seu fornecedor 

(diferentes níveis da Cadeia de Suprimentos). 

P15 Compartilhar previsão de demanda e informar sobre suas respectivas 

mudanças com antecedência. 

P16 Compartilhar outras informações relevantes para o planejamento mútuo (tanto 

de sua organização como fornecedor) e garantir que esta seja acurada e 

confiável. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Diante das práticas mencionadas acima, os respondentes precisaram responder quais 

das opções disponíveis melhor se enquadravam com a realidade da empresa, com base nas 

opões:  
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(a) a prática foi adotada anterior à `Pandemia — Caso sua organização já realizava a 

atividade anteriormente; 

 

(b) a prática foi adotada durante à Pandemia — Caso sua empresa tenha realizado a adesão 

ou modificação na prática apresentada. 

 

(c) a Pandemia nos fez pensar na futura adoção desta prática — Caso a prática não tenha 

sido implementada, mas projetos, iniciativas, ou intenções em implementá-la foram 

apresentados. 

 

(d) Não há pretensão em adotar esta prática no futuro — Caso a empresa não tenha 

adotado ou realizado modificações e não tenha demonstrado intensão em fazê-la. 

 

(e) Não sei informar — Caso você não conheça a prática ou não saiba se alguma ação foi 

implementada. 

 

Além disso, foi disponibilizado um campo de comentários — livre e não obrigatório 

— que permitia ao respondente adicionar informações adicionais que considerasse relevante. 

 

Parte 3 - Importância das práticas: 

 

Na terceira, e última, parte do questionário (P17 a P25), os respondentes deveriam 

responder — com base em suas percepções pessoais — qual é a importância dada pelas 

empresas para as mesmas práticas anteriores, utilizando uma escala que poderia variar de 0% 

a 100%  

3.5.5 Fase Síncrona: Entrevista on-line 

Com o objetivo de manter um sequenciamento lógico e a padronização das entrevistas, 

utilizou-se das respostas às questões previamente respondidas pelos entrevistados como 

roteiro semiestruturado de entrevista, buscando compreender o motivo das respostas, quais as 

principais dificuldades e vantagens da eventual adesão da prática e se as medidas já adotadas 

eram eficazes ou não. Também se questionou o motivo da pontuação dada a cada tópico 

apresentado.  

3.5.6 Fase assíncrona 2: Acompanhamento on-line 

Além das respostas fornecidas dentro do roteiro semiestruturado, o trabalho também 

procedeu a um acompanhamento on-line com os entrevistados, com a realização de momentos 
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de disponibilidade de modo remoto para quaisquer esclarecimentos e fornecimento de guias 

de qualquer espécie aos entrevistados para a realização da fase síncrona e da fase assíncrona 

1.  

3.6 Garantias e proteção das informações. 

Com a finalidade de garantir a proteção dos dados e a confidencialidade das empresas 

e dos respondentes, foram adotados critérios estabelecidos pelo Comitê de Conformidades 

Éticas em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – CEPH/Fundação Getúlio Vargas. Contudo, 

durante avaliação dos tópicos e da metodologia empregada na pesquisa, entendeu-se que as 

informações coletadas não demandariam de um parecer deste comitê, uma vez que não houve 

o uso de informações identificáveis sobre os indivíduos e que as informações coletadas não 

forneceriam riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. Ainda assim, os 

entrevistados receberam um Termo de Consentimento esclarecido, que apresentava 

informações sobre a pesquisa realizada, os direitos dos entrevistados, as atividades em que 

eles estariam envolvidos e os eventuais riscos incorridos da participação nesta pesquisa. Todos 

os documentos comprobatórios e de autorização também constarão na seção “ANEXOS” 

deste trabalho. 

 Quanto às fontes secundárias, esta pesquisa utilizou-se de dados públicos de fontes 

oficiais ou dados que tenham formal autorização de uso. 

3.7 Protocolo de pesquisa 

O protocolo de pesquisa é uma das táticas essenciais para aumentar a confiabilidade 

de um estudo de caso, tendo como objetivo orientar o pesquisador na condução do estudo 

(YIN, 2001). A seguir, serão apresentados os passos e seus respectivos procedimentos 

definidos para esta pesquisa. 

Passo 1 – O pesquisador deverá criar uma base de dados para arquivamento, organização e 

controle das informações coletadas, bem como para desenvolver um padrão de identificação 

de documentos que facilite o acesso em caso de consultas futuras;   

Passo 2 – O pesquisador deverá desenvolver uma tabela que correlacione as principais práticas 

identificadas na literatura, de modo a definir um roteiro para nortear os passos seguintes; 

Passo 3 – Uma vez que as inferências obtidas na revisão de literatura estejam explicitadas no 

documento descrito no passo 2, o entrevistador deverá desenvolver questões relacionadas aos 

pontos identificados, de modo a criar um padrão para o uso de dados; 
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Passo 4 – A partir do uso das questões definidas no passo 3, o pesquisador se utilizará de 

ferramentas de pesquisa no site da organização estudada para encontrar documentos e 

registros que possam colaborar com as respostas das respectivas questões. Nessa etapa, o 

pesquisador deverá registrar em colunas específicas do documento descrito no passo 3: (a) os 

resultados, de maneira resumida; (b) as dúvidas decorrentes do processo de investigação; e (c) 

a referência dos documentos auxiliares que conterão mais detalhes do campo resumido, 

permitindo o rápido acesso às informações em consultas futuras. 

Passo 5 – Após buscar informações no site oficial da empresa, o pesquisador poderá revisar 

ou buscar mais informações em outras fontes de consulta, como buscas de internet, análise de 

publicações em jornais, revistas e relatórios de consultoria. Caso seja necessário, o 

pesquisador poderá, ainda, realizar correções e adições na revisão de literatura. Esta etapa 

pode ser repetida quantas vezes forem necessárias. 

Passo 6 – Uma vez que as questões identificadas forem respondidas com o uso de dados 

secundários, o pesquisador deverá elaborar um relatório com a discussão dos resultados. Esse 

documento deverá resultar em um novo quadro, que será utilizado para a definição de um 

roteiro de pesquisa. 

Passo 7 – Com o roteiro de pesquisa em mãos, o pesquisador deverá identificar e agendar uma 

entrevista-piloto com um voluntário que não faça parte do caso (colega de turma e/ou 

orientador[a]). Esse passo é importante para que o pesquisador tenha outra perspectiva do 

roteiro e possa estar preparado para as entrevistas oficiais. 

Passo 8 – Paralelamente, o pesquisador deverá criar uma carta-convite que será enviada 

posteriormente aos participantes do estudo, juntamente com os documentos auxiliares, como 

autorizações da empresa e demais demandas solicitadas pelo Comitê de Conformidades Éticas 

em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio Vargas.  

Passo 9 – O pesquisador poderá realizar a abordagem dos participantes por meio de ligações 

e enviar o convite formal para agendar o dia e a hora da entrevista. 

Passo 10 – Com a confirmação dos participantes, o pesquisador deverá enviar o questionário 

de controle e contexto da organização que visa registrar as informações obtidas durante a fase 

assíncrona 1. Esse documento deverá conter algumas informações da empresa, o nome do 

entrevistado, sua função, o tempo de experiência e os aspectos gerais observados na literatura. 

Passo 11 – Antes de iniciar a entrevista, o pesquisador informará ao participante os aspectos 

éticos da pesquisa e verificará se o entrevistado autoriza a realização da gravação do encontro, 
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procedimento este que terá como único objetivo facilitar o registro de detalhes e otimizar o 

tempo da entrevista. 

Passo 12 – Caso o entrevistado autorize a gravação, a informação deverá ficar arquivada no 

mesmo dispositivo que gravará a conversa; caso o uso do recurso seja rejeitado, o pesquisador 

deverá se valer apenas das anotações em documento específico. 

Passo 13 – Antes de iniciar a entrevista, o entrevistador deverá explanar ao entrevistado o 

objetivo da pesquisa e apresentar informações sobre a dinâmica do encontro. 

Passo 14 – Com base no roteiro de pesquisa, o entrevistador deverá se apresentar como bom 

ouvinte e permitir que o entrevistado tenha liberdade para expressar suas opiniões sem sofrer 

retaliações. O entrevistador também deverá evitar a intervenção e a explicitação de opiniões 

sobre os assuntos abordados. Deverá, também, administrar o tempo e conduzir a conversa de 

acordo com roteiro de entrevista, de modo que o entrevistado não se sinta pressionado e, ao 

mesmo tempo, sinta-se estimulado a falar de maneira autêntica. Na ocasião, o pesquisador 

também poderá solicitar documentos adicionais ou dados que possam contribuir para a futura 

análise. 

Passo15 – Após cada entrevista, o pesquisador deverá realizar um breve resumo do encontro 

em um relatório de observação, que deverá incluir, entre ouras coisas, a percepção e a 

observação do entrevistador, bem como os pontos de destaque da conversa. 

Passo 16 – Em paralelo às entrevistas, o pesquisador deverá realizar a transcrição dos áudios 

e juntá-los aos respectivos documentos de identificação do entrevistado e do resumo da 

reunião. 

Passo 17 – Com a posse de todos os documentos citados no item 16, o pesquisador irá 

desenvolver uma matriz, destacando as principais semelhanças e contradições observadas nas 

entrevistas e irá correlacioná-las aos pontos identificados na revisão de literatura e na análise 

dos documentos secundários. Caso necessário, o pesquisador poderá realizar novas consultas 

ou ajustes, fazendo uso do relatório produzido no passo 6. 

Passo 18 – Em posse de todos os relatórios, o pesquisador deverá redigir a discussão e a 

análise das entrevistas, triangulando as informações obtidas nos processos de investigação 

com as conclusões obtidas por meio do estudo da literatura. 

Passo 20 – Por fim, o pesquisador deverá desenvolver um quadro-resumo com os resultados 

obtidos no estudo, sugerir novas oportunidades de pesquisa e apontar as limitações 

encontradas. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Análise das entrevistas: 

Nesta seção, é apresentada um breve resumo das evidências coletadas durante o 

processo de entrevista. Cada subtópico trata das informações relacionadas a cada uma das 9 

práticas apresentadas no questionário, iniciando com uma tabela resumo que apresenta: (a) O 

número da prática e o número sequencial da questão (Ex. P8/Q17); (b) a descrição da prática; 

(c) A resposta de cada entrevistado para o questionário (A, B, C, D ou E); (d) a importância 

observada pelo entrevistado aos tópicos (Ex. 70%). Com objetivo de garantir a 

confidencialidade dos entrevistados, utilizou-se siglas que pudessem simbolizar cada um dos 

respondentes, sendo que as que estão seguidas de “*” significam que fazem parte das empresas 

benchmarking. 

 A fim de facilitar o entendimento sobre os diferentes resultados obtidos entre as 

empresas do setor de alimentos e das empresas benchmarking, estes são apresentados em 

subtópicos distintos seguidos de comentários relacionados às principais inferências e 

observações de cada prática. 

4.1.1 Sobre possuir um plano estratégico de compras (P8). 

O objetivo deste tópico é identificar de que maneira a adoção prévia de um plano 

estratégico de compras com definição clara de objetivos para cada fornecedor ou categoria de 

produtos pode contribuir para a mitigação de impactos sofridos pela Pandemia, e se 

eventualmente a ausência de um plano deste tipo foi percebido como fator limitante na 

performance da empresa durante o respectivo período. Além disso também busca identificar 

eventuais pontos de melhoria, bem como de boas práticas observadas nas empresas onde os 

entrevistados exercem suas atividades. 

Para este tópico foram obtidos, por meio de questionário prévio, os seguintes 

resultados: 

Tabela 9: Resultado do questionário da prática P8 

QUESTÕES PRÁTICA ENTREVISTADO: F.V L.G L.P A.R A.V I.H B.W J.V 

P8/Q17 
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objetivos para 

cada tipo de 
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fornecedor ou 

categorias de 

produtos; 

RESPOSTA: A C A A D A A A 

IMPORTÂNCIA: 70% 50% 90% 80% 50% 95% 100% 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Segundo o entrevistado L.V., a empresa ALFA pôde se beneficiar da adoção anterior 

da prática P8, entendendo que parte dos impactos puderam ser evitados diante da robustez do 

plano estratégico de compras. Além disso, a Pandemia promoveu revisões em alguns aspectos, 

como análises de risco e revisão da Cadeia de Suprimentos. 

 Contudo, em sua percepção, muitas das ações possuíam características unilaterais e 

pareciam proteger apenas a companhia, e não pensar em ações que pudessem ser positivas 

para ambos — empresa e fornecedores. O entrevistado também entende que um ponto 

importante de melhoria seria um estreitamento no relacionamento com os fornecedores, 

sobretudo com uma relação menos impositiva, que decorre de uma postura relacionada ao 

tamanho da organização. 

Outro fator observado é que a organização demonstra maior ênfase para as categorias 

de diretos, fazendo com que haja uma maior deficiência nas categorias de produtos indiretos. 

 

“[...] eu vejo que é muito por imposição, e essa posição torna sempre o fornecedor 

com medo, arredio, nem sempre traz as melhores condições que ele pode [...]” (L.V.) 

 

“Existe um plano bem complexo, não só das negociações, mas também de Compras 

[...] Eu sinto que grande parte dos impactos foram evitados exatamente porque tinha uma 

robustez muito grande do plano estratégico no geral [...]” (L.V.) 

 

“[...] Se a gente for olhar para o mundo de indiretos, acho que pouca coisa é feita 

nesse sentido, principalmente nos pequenos fornecedores.” (L.V.) 

 

Segundo o entrevistado L.G., a Pandemia fez com que a companhia BETA passasse a 

pensar na possibilidade de adoção de um plano estratégico de compras. Ele também 

mencionou que a empresa observou real risco de desabastecimento durante o evento 

pandêmico e isto fez com que a adoção de um plano estratégico fosse pensada, sobretudo 

porque, tradicionalmente as ações eram tomadas apenas com base nas experiências anteriores. 

Uma das dificuldades comentadas sobre a não adoção de plano estratégico de compras se dá 

pela falta de consistência em ações que visam esta prática. 

“A empresa vai trabalhando meio em questões práticas e do dia a dia, e com 

a COVID nós percebemos um risco real de possibilidade de 

desabastecimento, principalmente naquele primeiro momento, onde isso era 
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muito aventado, e aí se sentou para discutir essa possibilidade. [...] e agora, 

com a COVID, a tendência é realmente pôr esforços nisso.” (L.G) 

 
“Não tinha um plano estratégico claro; baseia-se só nas suas experiências 

anteriores. [...] eu acho que a empresa se preocupa, mas ela não consegue 

ter consistência nisso.” (L.G.) 

 

Segundo o entrevistado L.P., a empresa GAMA já fazia uso de um plano estratégico 

de compras, porém em processo de ajustes e formalização diante de necessidades resultantes 

de uma recente aquisição por um grupo estrangeiro. Contudo, em decorrência da Pandemia, 

ela passou a intensificar o relacionamento com fornecedores e a ser mais adepta de inovação, 

principalmente no que diz respeito a produtos alternativos.  

Outros aspectos, como acompanhamento de tendências de mercado, safras e outros 

indicadores econômicos também passaram a ser observados com maior intensidade. 

“[...]o que mudou foi uma maior proximidade com os nossos parceiros ali, 

com os nossos fornecedores. Até então era com preço, cotação, então mudou 

um pouco[...] então, o que acontece, ‘Olha, essa [Matéria-prima] daqui a 

dois meses vai faltar. O que a gente vai fazer para isso?’. Então a gente 

partia já para o desenvolvimento de alternativas.” (L.P.) 

 

 Segundo A.R., entrevistado da empresa DELTA, a empresa usa de um plano 

estratégico informal, uma vez que o volume de compras é relativamente pequeno e, 

normalmente, compram dos mesmos fornecedores. Embora ele tenha respondido no 

questionário que a prática já existia, suas limitações com pessoal e estrutura não permitem que 

os processos sejam formalizados, e por este motivo, não houve alterações de estratégia durante 

a Pandemia.   

 Segundo A.V., a Empresa EPSILON não possui planejamento estratégico de compras. 

Sua gestão é composta por membros da família que sempre visam o curto prazo e, por 

consequência, estão expostos a mais riscos.  

Parte dessa exposição se dá pela situação econômica atual da organização, que busca 

se reestabelecer economicamente após impactos passados. A entrevistada também destacou 

que, durante a Pandemia, tiveram considerável aumento de demanda, e que, ainda assim, 

conseguiram manter o abastecimento, porém comprando produtos mais caros.   

“[...] Uma empresa familiar, uma empresa de médio porte, onde [...] 

familiares[...] trabalha hoje na gestão da fábrica. Então [...] não visa o 

longo prazo [...] se você não tem um planejamento, você corre vários riscos. 

[...] Você corre o risco de acabar vendendo mais e não ter como abastecer, 

você corre o risco de faltar material e você não ter [...]” (A.V.) 

 
“[...] Falar que a gente teve problema com abastecimento? nós temos; mas 

nós pagamos [...] nós pagamos o preço pela falta de planejamento.” (A.V.) 
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Para I.H., da empresa ETA, o plano estratégico pode contribuir para a performance da 

empresa. Ele entende que essa prática é bem-feita na organização e não apresenta pontos 

deficientes. Ele inclusive alegou que o uso das estratégias elaboradas no plano foi importante 

para o enfrentamento dos desafios da Pandemia. 

 Segundo B.W., da empresa benchmarking OMEGA, a organização havia passado por 

um importante processo de restruturação e organização diante de um possível processo de 

fusão. Isso fez com que os processos fossem amadurecidos e pudessem ser muito importantes 

durante o período da Pandemia. Ele destacou que o fato de terem adotado um plano estratégico 

de compras antes da Pandemia permitiu que eles pudessem se concentrar em outras questões 

exclusivas a essa fase, como a adaptação para o trabalho remoto, além de permitir decisões 

melhores e mais rápidas. 

“[...] foi muito construído pelo histórico da empresa, [...] ela estava 

passando por uma negociação com a EMPRESA X, que nos fez ter uma 

análise mais profunda, e aí, no meio, entrou a Pandemia, então a gente 

estava estruturado com esse viés, de a gente ter que parar por um período 

anterior à Pandemia as operações da empresa pra fazer a separação do que 

é que ia ficar… na parceria com a EMPRESA X… então a gente teve como 

se tivesse uma parada, né? Não foi Pandemia, mas a gente teve uma parada 

de operação que acabou ajudando nesse processo depois. [...] ajudou ali, 

bastante, pra não ter isso dentro da Pandemia, né. Mas, mesmo assim, a 

gente é sempre surpreendido [...]” (B.W.) 

 

Segundo J.V., da empresa benchmarking PSI, a empresa já tem um plano estratégico 

adotado há muito tempo. Esse plano é bem completo e atende todas as diferentes categorias, 

incluindo produtos de classe C e D. A adoção dessa estratégia não evitou eventuais ajustes, 

mas nada tão significativo. Ele ainda mencionou que o plano estratégico de compras é o que 

realmente faz com que Compras possa agregar valor para a empresa. 

“[...] eu entendo que é onde você consegue ter, de fato, trazer valor como compras. 

Não simplesmente entender o material, mas sim entender toda a cadeia e ter uma 

estratégia por detrás disso [...]” (J.V) 

 

Com a informação coletada, podemos entender que seis das oitos empresas 

entrevistadas já faziam uso de um plano estratégico de compras, porém apenas 4 delas 

consideravam que o plano adotado era maduro e duas faziam uso dessa prática de maneira 

informal. Entre as duas empresas que não tinham um plano definido, uma declarou que a 

prática poderia ter colaborado durante a Pandemia diminuindo o risco de ruptura e a outra 
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considerou que, diante do porte atual e perfil de Compras da empresa, a adoção desta prática 

não parecia ser algo viável. 

 Das principais vantagens observadas pelas empresas que já possuíam um plano 

estratégico, pode-se observar que a adoção prévia de um plano estratégico pode minimizar o 

risco de ruptura, permitir maior velocidade na tomada de decisão e aumentar o foco em 

desafios específicos da crise enfrentada.  

 Como pontos que podem colaborar para a melhoria de um plano desse tipo, pode-se 

observar que um melhor relacionamento com fornecedores, uma consistência e persistência 

na manutenção das atividades e uma ampliação da cobertura desse plano para outras áreas 

poderiam ter contribuído ainda mais para as empresas que já o haviam adotado. Outro ponto 

observado é que o perfil da gestão geral da organização aparentemente impactou na 

maturidade de gestão das compras, uma vez que as empresas que não faziam uso da prática 

acima mencionada possuíam uma característica em comum: ambas são empresas familiares e 

com estrutura menos sofisticada. Outro fator observado foi a declaração da empresa 

EPSILON, que embora não tivesse a prática em vigor na organização durante a Pandemia, 

disse não ter sofrido com desabastecimento; contudo declarou ter realizado negociações piores 

e pagando mais para se proteger de eventuais riscos. Ainda outro fator interessante sobre a 

mesma empresa é o impacto econômico da organização no processo de amadurecimento de 

gestão dos processos de Compras, uma vez que as alternativas possíveis são limitadas à uma 

empresa que vive em crise financeira. 

4.1.2 Sobre definir fornecedores por importância, complexidade no abastecimento e 

impacto para o negócio (P9) 

 O objetivo deste tópico é identificar se a empresa em que os entrevistados atuam 

mantém registros disponíveis e atualizados de fornecedores classificados por importância, 

complexidade no abastecimento e impacto para o negócio. Também buscou-se identificar de 

que maneira esta prática pôde ser positiva para a organização durante a Pandemia, bem como 

quais os pontos de melhorias observados. 

Para este tópico foram obtidos, por meio de questionário prévio, os seguintes 

resultados: 
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Tabela 10: Resultado do questionário da prática P9 

QUESTÕES PRÁTICA 
ENTREVISTADO

: 
F.V L.G L.P A.R A.V I.H 

B.

W 
J.V 
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Fonte: Elaboração própria.  

 

 F.V., da Empresa ALFA, destacou que a prática mencionada nesse tópico já havia sido 

implementada, ainda assim teve que passar por diversas modificações durante a Pandemia, 

uma vez que a definição de complexidade e importância de alguns itens foi alterada.  

Além disso, algumas áreas da organização ainda apresentavam certa defasagem na 

adoção das práticas, como no caso de Manutenção, Reparo e Operações (MRO), serviços 

operacionais, manutenção e até mesmo tecnologia. 

 

“[...] realmente, mudou, a mudança foi o paradigma de revisar todas 

aquelas informações, de correr atrás de todos os pontos, mas essa já era 

uma função implementada antes mesmo da Pandemia. Tiveram um grande 

retrabalho ali, o time de diretos, para revisitar tudo isso [...]” (F.V.) 

 

 

“[...] Agora, você vai para algumas áreas mais simplistas, como a MRO , 

que tem uma grande complexidade, número de fornecedores, isso já não 

existe. Alguns serviços mais operacionais ou de mantenimento [sic] de 

estrutura, pintura, essas coisas, é muito a critério da fábrica, é um controle 

quase que zero, eu vou chamar aqui.” (F.V.) 

 

Embora o entrevistado da empresa BETA tenha mencionado em questionário que a 

prática já havia sido implementada, ele destacou que ela ainda existe de maneira informal e 

pouco estruturada, fazendo com que ainda haja uma importante dependência dos gestores para 

a definição das prioridades e das estratégias. Com a Pandemia, o entrevistado reconheceu a 

importância da formalização e disponibilização dessa prática para que ações possam ser 

tomadas em menor tempo. 

“[...] nessa forma de catalogar não existe uma matriz, algo considerável e 

que possa ser consultado pelos demais ou que tenha isso estruturado, 
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entendeu? Também está nas questões práticas. Então, quando a gente vai 

tomar uma decisão, a gente já está acostumado, e vai priorizando essas 

categorias, mas estão internalizadas, não estavam expressas [...]A gente 

tem procedimentos das tarefas, mas nessa parte mais estratégica isso não 

está estruturado [...]” (F.V.) 

 

Para o entrevistado L.P., da empresa GAMA, essa é uma prática comum e revisada 

anualmente. Ele destacou a importância da prática sobretudo por aspectos geográficos e 

logísticos relacionados a questões de safra e outras questões ligadas a sazonalidade. Ele 

também enfatizou a importância dada aos fornecedores “críticos”, para os quais ele mantém 

uma constância de negócios de modo a garantir o fornecimento e relacionamento. 

 Já o entrevistado A.R., da empresa DELTA, declarou que a adoção anterior da prática 

também não ocorria de maneira formal, mas que a empresa tinha consciência da importância 

e complexidade dos produtos, o que pode ajudá-los a resolver questões de desabastecimento 

em produtos críticos. Essa situação também fez com que eles decidissem se preparar melhor 

para situações semelhantes.   

“A gente já ficou mais “antenado”, sabendo que a reposição da matéria-

prima não ia ser tão fácil quanto antes da Pandemia, o cenário, né? Por que 

ia ficando mais caro, ficando mais complexo, mais dificultoso […]” (A.R.) 

 

O entrevistado A.V., da empresa EPSILON, destacou que a não adoção da prática é 

uma característica resultante do histórico econômico da empresa, no qual a definição de 

fornecedor ou mesmo de definições estratégicas acabam sendo limitadas devido a questões de 

crédito e afins. 

“[...] a gente tem alguns fatores do passado que, hoje, impedem a gente de 

ter um, um melhor negócio, é... um planejamento mais detalhado, 

negociações melhores; mas isso são problemas que vêm lá do passado [...] 

tem que acabar comprando com “A” porque o “B” não te fornece, porque 

você tem essas restrições.” (A.V.) 

 

I.H., da empresa ETA, declarou que a organização já fazia distinção de fornecedores 

por categoria e complexidade no abastecimento. Essa prática permitiu uma melhor análise do 

risco de desabastecimento, fazendo com que as políticas de compras fossem ajustadas 

rapidamente para itens com maior risco de ruptura. 

“[...] foi modificado durante a Pandemia [...] nós nos precavemos… e 

colocamos pedidos futuros com mais prazo pela frente. Um exemplo, se a 

gente colocava um pedido pra dois, três meses, nós acabamos colocando aí 

pra cinco, até seis meses pela frente. Justamente pra tentar evitar algum 

desabastecimento.” (I.H.) 
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Segundo B.W., da empresa OMEGA, a prática já havia sido adotada pela empresa, 

porém precisou passar por diversos ajustes, uma vez que a criticidade e importância de alguns 

itens foi modificada diante do cenário pandêmico. 

“[...] A gente não tinha essa visão, se alguns fornecedores, eles eram tão 

críticos como eles se tornaram na nossa análise de risco. A gente deu uma 

“gerenciada”, algo que a gente ajustou, e conseguiu, ali, focar [...] Quando 

entrou a Pandemia, a gente, realmente, teve que reavaliar se alguns 

fornecedores que não eram considerados críticos… Vou dar um exemplo: o 

fornecedor de álcool em gel, fornecedor de limpeza, ele se tornou um 

fornecedor crítico, por que o negócio… isso se tornou um negócio crítico 

pra empresa.” (B.W.) 

 

Para J.V., da empresa PSI, definir fornecedores por importância, complexidade no 

abastecimento e impacto para o negócio sempre foi uma prática comum na empresa. Essas 

informações são claras e extremamente importantes para a organização, e ele reforça que a 

adoção dessa prática foi fundamental durante a Pandemia ao ponto de reconhecer que, de fato, 

estavam fazendo a coisa certa. 

 

“Eu acho que sim, ele é eficaz, não só foi, mas… na Pandemia, eu acho que 

evidenciou mais ainda que a gente tem uma estratégia pro fornecedor, tem 

uma estratégia bem definida na cadeia de fornecimento, ela é, ela é 

extremamente importante por que te faz ou te fomenta buscar fornecedores 

que tenham uma qualidade, que conseguem te atender e que estão 

predispostos a fazer, não só comercialmente, mas também 

operacionalmente.” (J.V.) 

 

Com base nas informações anteriormente apresentadas, concluiu-se que apenas uma 

das oito empresas declarou que não havia adotado a prática, uma vez que o perfil de gestão da 

empresa e situação financeira não favoreciam o uso desse modelo. Das sete restantes, duas 

declararam que os processos eram informais, sendo destacadas dificuldades como alta 

concentração de demanda dos gestores que, de maneira tácita, sabem quais são os principais 

pontos de atenção nas operações de compras.  

Já para as empresas que já realizavam a categorização dos seus fornecedores antes da 

Pandemia, o enfrentamento dessa crise fez com que essas categorizações precisassem ser 

revisadas, pois os conceitos de complexidade e criticidade foram modificados. Quanto às 

vantagens da prática, observou-se que a prática possibilitou ajustes de políticas de compras e 

maior contribuição para análises de risco, com otimizações não apenas comerciais como 

operacionais. 
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4.1.3 Sobre possuir uma base clara de fornecedores (P10) 

O objetivo deste tópico era identificar se as empresas possuíam clareza de sua base de 

dados e saber se essas informações eram atualizadas e acessíveis aos demais membros da 

organização. Também objetivou saber se a adoção dessa prática foi eficaz e contribuiu de 

maneira positiva para a superação dos desafios vivenciados durante a Pandemia. 

 Para este tópico foram obtidos, por meio de questionário prévio, os seguintes 

resultados: 

Tabela 11: Resultado do questionário da prática P10 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Durante a entrevista, foram coletadas as seguintes informações: 

F.V., da empresa ALFA, destaca que, embora a empresa tenha adotado a prática (P10), 

ainda existem diversos desafios para que o seu uso seja considerado prático. A empresa é 

muito grande, fazendo com que o número de transações e suas complexidades sejam de um 

grande desafio, principalmente no que diz respeito à padronização dos procedimentos de 

compras. 

O entrevistado comentou que, em alguns casos, a informação fica retida com 

funcionários específicos, aumentando a dependência da organização com determinadas 

pessoas, e no caso de saída de algum colaborador, algo pode ser perdido. Um exemplo 

mencionado é que algumas análises relacionadas aos participantes da base de fornecedores, 

como no caso de Supplier Relationship Management (SRM) ou análise de risco, são 

desenvolvidas de forma individual e informal.  

Segundo F.V., ainda que haja um bom relacionamento com o cliente interno, a falta 

de uniformidade dos processos ainda é um dos pontos a ser melhorado. 

 

“A dificuldade que eu acho que tem ali no dia a dia é realmente, não unificar 

o processo, que eu acho que não tem necessidade, mas garantir que as 
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partes principais do processo, elas sejam feitas da forma mais padronizada 

possível. Não vamos chamar aqui de “uniformes”, porque tem 

peculiaridades bem complexas. Mas é isto: falta ligar os pontos. Eu acho 

que, não vou colocar só com o requisitante interno, mas falta realmente ter 

um padrão nas negociações, na gestão dos dados etc.” (F.V.) 

 
“É muito assim, eu brinco e brincava que em algumas empresas, se todo 

mundo ganhar na Mega Sena, no dia seguinte você não sabe para que lado 

você olha, porque realmente não tem os dados estruturados da companhia.” 

(F.V.) 

 

 Para L.G., da empresa BETA, a adoção da prática (P10) foi importante para a 

companhia, sobretudo por permitir identificar de maneira rápida os parceiros que são mais 

seguros. O entrevistado mencionou, por exemplo, que nos últimos 2 anos, eles realizaram um 

processo de revisão e estruturação da base, porém diante das incertezas da Pandemia, eles 

utilizaram do acesso às informações estruturadas da prática acima mencionada para identificar 

fornecedores com menor risco de ruptura no abastecimento. 

“A gente realmente tem essa base bem estruturada, bem antiga, parceiros bem antigos 

e funcionam, e isso é importante.” (L.G.) 

 

Conforme resposta do entrevistado L.P., da empresa GAMA, a adoção da prática (P10) 

é muito importante e pode contribuir com a rápida substituição de produtos que sofreram com 

indisponibilidade durante a Pandemia. Segundo o entrevistado, a estruturação da base é muito 

bem-feita e faz parte da inteligência do setor. Ele também mencionou que os registros dessa 

base levam em conta questões como aspectos geográficos, matérias-primas dependentes e 

caraterísticas do fornecedor, como saber se ele é importador, processador, ou outra categoria 

equivalente. 

“Então a gente tenta fazer todo esse mapeamento aí para que se der algum 

problema na cadeia a gente tentar identificar e ter outras alternativas. [...] 

. É essa inteligência que a gente vem buscando aí e ela está toda mapeada 

já.” (L.P.) 

 

A.R., da empresa DELTA, destacou que a base é clara, e que não houve alterações 

durante a Pandemia, principalmente pelo fato de trabalharem com uma base pequena. Porém, 

ainda assim, sofreram com algumas dificuldades, mas que ele considera que ocorreram por 

questões que impactaram a todos e não por uma eventual deficiência na gestão da sua base. 

 
“[...] a gente tem todos atualizados no nosso sistema. [...] a gente sempre 

mantém o contato assim… sempre tá se falando com o fornecedor… e a 

prática foi efetiva.” (A.R.) 
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A.V., da empresa EPSILON, destacou que fazer uso de uma base atualizada e clara foi 

importante durante a Pandemia, pois permitiu que qualquer pessoa da organização pudesse 

compreender quais seriam as alternativas disponíveis para fornecimento de diversos itens, 

possibilitando, por exemplo, uma visão rápida de fornecedores alternativos. 

 

“Então eu tenho uma base de dados onde eu sempre faço, eu 

mesma faço a atualização pra que, tanto eu como outra pessoa que precisam 

ter acesso, ela tem claramente lá os dados que ela vai precisar, que vai 

necessitar naquele momento.” (A.V.) 

 

I.H., da empresa ETA, informou que a base de fornecedores é clara e bem definida. 

Normalmente eles têm um número específico de opções de fornecimento para cada item, uma 

vez que o processo de homologação é bem complexo e relativamente lento. 

 Para B.W., da empresa OMEGA, a gestão da base de fornecedores é adequada, porém 

ainda há uma deficiência entre a relação dessa base com a base de contatos (supply network), 

na qual novos entrantes não possuem registros claros a ponto de beneficiar uma relação entre 

eles e os atuais participantes da base de fornecedores. Com essa deficiência, observou que 

ainda existe dificuldade de encontrar fornecedores alternativos no caso de alguma ruptura, 

fazendo com que se limitem apenas aos participantes da base atual. 

 

“O fornecedor que a gente tem recorrente, ele tem uma base clara. Mas 

novos entrantes, processo de cadastro e a utilização do que tem mais novo, 

isso é um déficit que a gente tem que trabalhar e a gente identificou isso 

claramente no processo. A hora em que você tem que procurar mais 

fornecedores, porque aqueles começaram a não ter mais capacidade, a 

gente viu um déficit na área pra essa busca. Então a base que eu tenho 

escalada como fornecedora recorrente, sim, mas o cadastro, a entrada, os 

novos agentes não têm um processo tão bem delineado, sendo sincero. Ele 

ainda é frágil.” (B.W.) 

 

J.V., da empresa PSI, comentou em entrevista que, embora a organização em que ele 

atue tenha uma base organizada, eles estão sempre diante do desafio de mantê-la atualizada. 

Ele entende que a base é “viva”, e essa característica faz com que sua atualização seja 

desafiadora. Por outro lado, embora ele considere a prática importante, ele acredita em uma 

eventual deficiência nela, que não prejudicaria o resultado, mas ainda assim não faz significar 

que ela não seja importante. 

 

“Agora, a tua base, porventura, se você não tiver isso atualizado, ou se 

estiver faltando alguma informação, isso pode sim impactar, mas eu não 

acho que é isso que vá fazer o seu resultado cair, por exemplo.” (J.V.) 
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Com base nas informações coletadas, podemos entender que todos os respondentes 

declararam que possuem uma base de fornecedores com dados atualizados e acessíveis, a 

única objeção foi observada na empresa OMEGA, que conforme mencionado por B.W., ainda 

possui deficiência quanto à relação com as bases (de fornecedores e de potenciais 

fornecedores). Outro aspecto observado, especialmente como a empresa ALFA, expôs que 

diante do tamanho da organização e da variedade de categorias, muitas informações ficam 

retidas com algumas pessoas da operação que acabam realizando avaliações individuais e 

isoladas. Outro ponto comum entre os entrevistados é a percepção que as informações 

referentes à base ainda são acumuladas de maneira tácita, de modo que a dependência de 

gestores e outros funcionários seja grande.  

Outro aspecto recorrentemente comentado é sobre a dificuldade de manter a base 

atualizada, diante do dinamismo dos negócios. Já quanto às vantagens da prática P10, tivemos 

a velocidade na tomada de decisões, aumento na visibilidade das opções e a importância de 

informações geográficas que influenciam em decisões logísticas.    

4.1.4 Sobre manter um plano de contingência (P11) 

O objetivo deste tópico foi identificar se na organização dos entrevistados existe a 

adoção de planos de contingência de modo a garantir o abastecimento, bem como saber se 

essa prática pode colaborar com o enfrentamento dos desafios da Pandemia. 

Para esse tópico, foram obtidos, por meio de questionário prévio, os seguintes 

resultados: 

Tabela 12: Resultado do questionário da prática P11 

QUESTÕES PRÁTICA ENTREVISTADO: F.V L.G L.P A.R A.V I.H B.W J.V 

P11/Q20 
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RESPOSTA: A C A C D A C A 

IMPORTÂNCIA: 50% 70% 85% 90% 50% 95% 80% 75% 

Fonte: Elaboração própria.  

Durante a entrevista foram coletadas as seguintes informações: 

Para F.V., da empresa ALFA, o plano de contingência é fundamental para o perfil de 

negócios da organização, não apenas durante a Pandemia, mas em todos os demais períodos. 
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Isso porque existem grandes variações na produção, o que faz com que um planejamento 

realmente preciso seja difícil de alcançar. Por essa incerteza, a manutenção de um bom plano 

de contingência pode permitir que ele acesse outras fontes de maneira mais rápida. 

 

“A grande dificuldade é que a própria produção muda muito. Então, você 

tem um mix de produtos muito complexo, você tem escassez, independente 

[sic] de pandemia, de produtos, considerável nesse tipo de mercado, então 

você precisa mexer muito nesse mix de produtos e aí acaba ocasionando 

uma revisão a cada... semanal, quinzenal, de todo o planejamento da 

empresa. Durante a Pandemia foi acentuado, mas como já é uma dor latente 

do modelo de negócios, não vou chamar nem da empresa — eu acho que 

todas as empresas do mercado devem sofrer com algo parecido, se acentuou 

bastante, mas eles já tinham diversas notas e planejamentos e, enfim, 

execuções ali desse mesmo âmbito.” (F.V.) 

 

Segundo L.G., a empresa BETA não possui um plano de contingência formal, uma 

vez que eles têm como estratégia a concentração de volume em parceiros específicos, com o 

objetivo de conseguir melhores condições comerciais por volume de compras e um maior 

estreitamento das relações. Porém o entrevistado comentou que, diante das dificuldades 

observadas durante a Pandemia, a empresa passou a considerar outras fontes de fornecimento 

com alternativa. Nesse sentido, a organização otimiza sua base de contatos (supply network), 

mas não necessariamente os tem como parte de sua base de fornecedores. 

 L.P., da empresa GAMA, entende que um plano de contingência é importante para a 

manutenção dos negócios em níveis saudáveis. Ele comentou que um trabalho realizado no 

passado com matéria-prima produzida com fonte alternativa foi uma das soluções encontradas 

durante a crise, mas não apenas durante ela, uma vez que o perfil de produtos que ele compra 

tem relação com temas agrícolas que são muito expostos a questões climáticas e eventos 

naturais. 

“[...] Então a gente tenta fazer todo esse mapeamento aí para que se der 

algum problema na cadeia a gente tentar identificar e ter outras alternativas 

[...] a gente está sempre tentando entender a cadeia do fornecedor para nós 

aqui, quando vermos o problema, tentarmos dar uma opção. É essa 

inteligência que a gente vem buscando aí e ela está toda mapeada já.” (L.P.) 

 

Para A.R., da empresa DELTA, a empresa não possui um plano de contingência 

formal, mas tem fornecedores alternativos com esse objetivo. Segundo o entrevistado, o custo 

desses fornecedores alternativos é mais elevado e, portanto, só devem ser utilizados em 

momentos de maior dificuldade. 
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 Para A.V., da empresa EPSILON, a situação econômica da empresa é um dos fatores 

limitantes para o desenvolvimento de um plano de contingência. Segundo ele as opções de 

fornecimento são escassas mesmo em situações de normalidade, fazendo com que as compras 

sejam concentradas em alguns poucos fornecedores que já estão habituados com a situação da 

empresa, mas o desenvolvimento de novas alternativas é realmente desafiador. 

“[...] a gente tem esses pontos de operação, então a gente fica meio, vou 

dizer pra você, meio travado nas negociações. [...] Um plano de 

contingência, hoje, pra uma empresa que tá em recuperação, dificilmente 

‘cê vai conseguir ter.” (A.V.) 

 

B.W. informa que o plano de contingência adotado pela empresa prioriza o 

desenvolvimento de fornecedores alternativos dentro dos parceiros integrantes da base. Ele 

entende que essa é a maneira mais rápida de atender a uma demanda urgente ou inesperada, 

porém enfatiza que uma análise cuidadosa deve ser realizada após a normalização da condição 

que demandou a ação do plano, uma vez que esse fornecedor alternativo pode não ser a melhor 

escolha dentre as possibilidades do mercado. Nesse sentido, embora tenham um plano maduro, 

ele ainda demanda melhorias. 

“Agora eu tenho fornecedores alternativos dentro da minha base. 

[...] Pra uma rápida atuação, realmente é o que funciona. [...] Agora depois 

pra dar continuidade, talvez não seria o melhor modelo, não seria o melhor 

prestador, a melhor continuação de contrato.” (B.W.) 

 

Para J.V., ainda que a empresa PSI tenha processos muito maduros, o plano de 

contingência é uma prática que demanda constante supervisão e atenção. Ele entende que é 

um processo “vivo” e por esse motivo sempre está sujeito a melhorias. Ele pode ser muito útil 

em tempos difíceis, mas não quer dizer que sempre será, pois os riscos muitas vezes são menos 

previsíveis. 

“[...] o plano de contingência, pra mim, não que ele não é importante, é algo 

que ele é vivo. Então, por ser vivo, eu entendo que você precisa sim, 

trabalhar nele constantemente, mas você vai ter alguns pontos falhos. Por 

que você não consegue ter isso atualizado todos os dias [...]” (J.V.) 

 

Com base nas informações coletadas, podemos entender que, das 8 empresas 

entrevistadas, apenas 5 utilizam um plano de contingência para garantir a manutenção do 

abastecimento. As empresas que não adotaram a prática declaram que a principal alternativa 

é apenas a identificação de fornecedores alternativos. Para as outras 5 empresas que aderem a 

prática, a principal alternativa é a definição de fornecedores alternativos e trabalhos conjuntos 
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com outras áreas na busca por produtos alternativos que possam suprir as demandas de itens 

que passam por dificuldade.   

4.1.5 Sobre racionalizar a base de fornecedores (P12) 

Neste tópico, as questões aos entrevistados visam identificar se a empresa realizou 

alguma modificação na base de fornecedores e saber se a empresa já mantinha uma base 

racionalizada de modo a manter parceiros qualificados e simplificar transações. Buscou-se, 

também, identificar se a prévia adoção dessa prática pôde contribuir de maneira significativa 

no momento de crise e o que poderia ser melhorado neste contexto. 

Para este tópico foram obtidos, por meio de questionário prévio, os seguintes 

resultados: 

Tabela 13: Resultado do questionário da prática P12 

QUESTÕE

S 
PRÁTICA 
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F.V L.G L.P A.R A.V I.H 

B.

W 
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Fonte: Elaboração própria.  

 

Durante a entrevista foram coletadas as seguintes informações: 

 Sobre a prática (P12), o entrevistado F.V., da empresa ALFA, declarou que não 

percebe que a organização conseguirá avançar nesta prática. Segundo seu ponto de vista, 

houve várias tentativas de racionalização da base de fornecedores, porém não existe um 

trabalho dedicado à contenção de novos parceiros. No caso de indiretos, o processo de seleção 

para alguns casos demanda baixa complexidade e algumas áreas da organização possuem 

grande autonomia para decidir qual parceiro irá fornecer ou prestar algum serviço. Essa 

facilidade faz com que as tentativas de racionalização da base de fornecedores sejam 

frustradas. Contudo, a Pandemia promoveu alguns avanços, sobretudo pela necessidade de 

maior cuidado com aspectos relacionados à capacidade dos fornecedores em manter uma 

entrega estável diante de desafios financeiros eventualmente enfrentado por estes. 

“Então, eles acabam sempre optando, toda vez que surge esse assunto, opta-

se por deixar isso para mais para frente, quando unificar os sistemas, 
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quando... o que muito provavelmente vai demorar bastante para acontecer. 

Então eu sinto que existe o interesse, mas quando vai realmente para as vias 

de fato, não se tem um plano estratégico para implementar isso.” (F.V.) 

 

Sobre ter uma base de fornecedores racionalizada, L.G., da empresa BETA, comentou 

que essa prática foi muito importante e garantiu a continuidade no abastecimento durante a 

Pandemia. Segundo ele, uma base enxuta e com bom relacionamento proporcionou garantias 

e facilidade na troca de informação. Essa característica está alinhada com a estratégia da 

organização que opta por uma operação mais simples e com relações mais fortes. 

“Então, essa base racionalizada nos trouxe a garantia de os nossos 

fornecedores nos atenderem. Então, aquilo que eu citei que nós não tivemos 

ruptura foi em função disso. Poucos fornecedores, pouco custo de aquisição, 

poucos contatos, tudo isso foi importante para o negócio.” (L.G.) 

 

Para L.P., a racionalização da base de fornecedores já havia acontecido e é uma das 

diretrizes estratégicas da organização.  

Ele entende que uma base mais enxuta permite com que os relacionamentos sejam 

mais próximos e positivos. O entrevistado atribuiu o sucesso no abastecimento da empresa 

durante a Pandemia à proximidade e confiança que ele desenvolveu com os seus fornecedores, 

que sempre eram tratados de maneira justa e sem oportunismo. 

 

“[...] Como a gente já vem fazendo um trabalho de filtro ali de fornecedores 

e de potencial, então a gente acabou estreitando um pouco mais a 

quantidade de base de fornecedores [...]” (L.P.) 

 

 

“[...] eu acho que o relacionamento ajudou. Essa questão de manter poucos 

parceiros com relevância e mantendo negócios com eles no rotativo traz um 

pouco mais de confiança [...] O que nos trouxe a matéria-prima e fez com 

que não nos faltasse nada foi esse relacionamento [...] eu ouço muito dos 

próprios fornecedores que fulano de tal veio fazer compra e nunca pediu 

nada, mas eu vou priorizar os meus parceiros. Então nosso relacionamento 

mudou muito, porque antigamente nós tínhamos para um produto dez 

fornecedores aprovados, mas com a compra mesmo, a gente fez o 

mapeamento, eram comprados três, quatro, então vamos desenhar nosso 

escopo com base nisso e vamos manter negócios com cada um deles. Isso 

nos traz até o feedback positivo [...] então, assim, vai além do preço. Eu 

estou falando um pouco mais de relacionamento e de confiança. Então isso 

nos trouxe aí durante a Pandemia uma garantia de abastecimento [...] A 

gente não parou nenhuma linha de produção por falta de produto. Então eu 

atribuo a esse relacionamento. O que eu quero dizer: eu não preciso 

comprar tudo de um cara só. Comprar um pouquinho de cada um, eu vejo 

que para eles é importante manter essa parceria, não oportunismo. Isso 

ajudou muito.” (L.P.) 

 

Segundo A.R., da empresa DELTA, a racionalização da base é quase que natural, uma 

vez que o número de fornecedores que eles utilizam para cada matéria-prima é pequena. Ele 
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também mencionou que, durante a Pandemia, teve algumas dificuldades em itens específicos, 

mas que conseguiu superar com outros fornecedores alternativos sem grandes dificuldades. 

 A.V., da empresa EPSILON, disse que a empresa manteve a estrutura de sua base de 

fornecedores, principalmente pelos fatores limitantes já mencionados nos tópicos anteriores. 

 Para I.H., a racionalização da base de fornecedores é uma prática benéfica para a 

companhia, uma vez que isso permite uma melhor negociação com seus parceiros. Quando 

perguntando se essa base racionalizada poderia comprometer o abastecimento, o entrevistado 

mencionou que, embora haja uma racionalização na base, existe um número adequado de 

participantes para o mesmo item, o que permite que possa ser realizado uma movimentação 

entre diferentes participantes em momentos de maiores dificuldades com o abastecimento. 

“[...] eu acredito que seja positivo sim. Porque, eu tendo menos 

fornecedores, e eu consigo negociar melhor. O fornecedor consegue captar 

uma quantidade maior com preço melhor. [...], mas o que a gente consegue 

é aumentar o volume e negociar melhor o preço. [...] o ideal é você ter uma 

prática assim, um número médio de fornecedores, mas muito também, às 

vezes, não ajuda.” (I.H.) 

 

B.W. declarou que a racionalização da base de fornecedores pode colaborar com as 

condições comerciais e com o relacionamento entre as empresas, mas alerta sobre o risco de 

dependência, sugerindo que um mapeamento de alternativas poderia ser uma maneira de 

mitigar eventuais riscos. Durante a Pandemia, não houve redução da base, mesmo diante de 

uma retração no volume de negócios. 

“Eu acho que dá pra otimizar um pouco mais, mas ter esse mapeamento 

alternativo, pra não ficar dependente, minha preocupação é sempre a 

dependência, mas eu acho que quanto mais você consolida você tem 

melhores condições comerciais, e você trabalha uma parceria ali também, 

e, inclusive, ajuda os fornecedores.” (B.W.) 

 

Para J.V., da empresa PSI, a racionalização da base de fornecedores é importante não 

apenas para a otimização dos negócios e estreitamento dos relacionamentos, mas para uma 

melhor gestão de parceiros no que diz respeito ao alinhamento estratégico e de visão entre as 

organizações. Uma base enxuta e constantemente revisada permite que você possa entender 

se o parceiro está alinhado com os anseios da organização, bem como com o seu padrão de 

compliance. Porém, ainda que a empresa possua processos maduros e muito bem estruturados, 

ainda assim enfrentaram dificuldades em abastecimento durante a Pandemia. 

“Então eu entendo que, sim, é…, obviamente, se você tem o rastreio de tudo 

isso, é muito importante você racionalizar. Porque você vai trabalhar com 

parceiros que, de fato, tão dentro das mesmas políticas que você tem. 

Obviamente, de tempos em tempos, você precisa reavaliar, pra que você não 
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possa, é…, deixar de fora, mas alguns pontos são críticos e são chaves, 

então por exemplo, compliance, se o cara falhou em compliance, esse cara 

tá fora e esse cara não pode voltar. Se o cara falhou em entregas, bom, como 

que eu posso reavaliá-lo? E aí eu acho que, por isso que essa base, ela é 

viva, ela é, sim, super importante [...]” (J.V.) 

 

 Com base nas informações coletadas, pôde-se entender que a prática já era adotada por 

todos os entrevistados, com ressalvas observadas pelo entrevistado F.V., da empresa ALFA, 

que informou que várias tentativas de racionalização da base de fornecedores foram frustradas, 

uma vez que não havia políticas de controle para a entrada de novos integrantes. Para B.W., 

da empresa OMEGA, o risco de dependência deve ser um fenômeno observado de perto, para 

que as vantagens de uma base enxuta não sejam reprimidas. Entre os entrevistados, houve 

consenso sobre a relação entre a base de fornecedores enxuta versus uma maior proximidade 

e qualidade no relacionamento com os parceiros. Também foi destacado que a adoção dessa 

prática pode contribuir para uma melhora significativa nas negociações, diminuição de riscos 

de ruptura e alinhamento operacional e estratégico. 

4.1.6 Sobre realizar periodicamente a avaliação dos fornecedores (P13) 

O objetivo deste tópico foi identificar se a empresa onde o entrevistado atua realiza 

periodicamente a avaliação dos fornecedores e mantém os cadastros detalhados dos 

fabricantes, considerando aspectos legais, éticos e geográficos, bem como saber se estas 

avaliações foram positivas para a organização durante a Pandemia. Buscou-se também 

identificar quais aspectos poderiam ser melhorados. 

 Para este tópico foram obtidos, por meio de questionário prévio, os seguintes 

resultados: 

Tabela 14: Resultado do questionário da prática P13 

QUESTÕES PRÁTICA ENTREVISTADO: F.V L.G L.P A.R A.V I.H B.W J.V 

P13/Q22 
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IMPORTÂNCIA: 10% 80% 100% 80% 91% 95% 50% 100% 

Fonte: Elaboração própria.  
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Durante a entrevista, foram coletadas as seguintes informações: 

 Conforme observações do entrevistado F.V., da empresa ALFA, a organização possui 

um nome de respeito e prestígio no mercado, fazendo com que muitos fornecedores queiram 

tê-la como clientes. Essa característica faz com que a rotatividade de fornecedores seja grande, 

uma vez que a disponibilidade de fontes seja abundante (principalmente em indiretos). Essa 

característica faz com que a empresa não tenha uma preocupação de longo prazo com alguns 

parceiros, de modo que a avaliação periódica não se torne tão comum. Há intenções de 

implementar projetos nesse sentido, porém ainda se observa baixos investimentos e barreiras 

culturais que impedem evoluções significativas. 

 L.G., da Empresa BETA, declarou que a realização periódica de avaliação de 

fornecedores, além de ser um prática pré-existente na organização, é muito importante para 

que sejam evitadas rupturas ou problemas inesperados. Essa atividade é levada muito a sério 

pela organização, sobretudo por entenderem que um bom trabalho nesse sentido pode garantir 

qualidade de seus produtos, manutenção no abastecimento e garantir que a empresa atenda a 

todos os aspectos legais necessários para a indústria de alimentos. Quanto a avaliação de 

aspectos geográficos, o entrevistado alega que diante da estratégia de centralização dos 

negócios em poucos fornecedores, não existem muitos aspectos a serem considerados, uma 

vez que esse ponto pode ser facilmente observado de maneira informal. 

“[...] fazemos ele porque nós somos uma empresa de estrutura pessoal 

enxuta, então você tem que acertar mais do que errar na hora de escolher, 

então fazemos todos os levantamentos possíveis na prévia. [...] é importante, 

porque evita de você cair em armadilhas. Às vezes você traz alguém, 

acreditando que ele vai te fornecer bem, e você esqueceu de checar alguma 

coisa que vai te gerar essa bendita ruptura, que vai te encarecer no 

momento, ou é alguém que não conseguiria te atender plenamente.” (L.G.) 

 

As avaliações de fornecedores na empresa GAMA são realizadas há muito tempo. 

Segundo L.P., essas avaliações levam em consideração os aspectos legais, éticos e técnicos 

dos produtos comprados pela organização. A empresa, inclusive, está investindo em uma 

ferramenta que melhore a integração com os fornecedores e permita que esses dados sejam 

disponibilizados de maneira mais rápida e prática. 

“[...] a gente tem isso muito rigoroso, cara. Isso já tem já um bom tempo já 

e funciona bem [...] com isso, a gente consegue qualificar o fornecedor, 

elimina alguns pontos e enfim, isso está muito bem detalhado em um banco 

de dados [...]  e a gente está trabalhando agora numa ferramenta para que 

haja uma interação maior entre fornecedor e empresa, de maneira que você 

vai lá e inputa todos os dados via e-mail como é hoje, então você está 

trabalhando para criar uma base de dados mais robusta.” (L.P.) 
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O entrevistado A.R., da empresa GAMA, informou que a prática não é adotada na 

empresa devido ao tamanho do negócio e o volume de negociações, que ele considera 

pequeno, mas ainda assim ele acredita que, em outras circunstâncias, é uma prática importante. 

 “Não estou dizendo que ela não seja importante, ela é importante sim, 

mas… na nossa realidade, é um pouco diferente, sabe?” (A.R.) 
 

Para A.V., da empresa EPSILON, realizar avaliações periódicas é importante para a 

empresa devido às exigências técnicas e legais do setor. Essa prática é levada a sério na 

organização e permite que informações dessa natureza sejam compartilhadas de maneira 

adequada com diversas áreas. 

 A avaliação de fornecedores é antiga na empresa ETA. I.H. mencionou que a 

organização, inclusive, realizou alguns ajustes com base nas informações obtidas com essa 

prática. Segundo ele a empresa tem buscado fornecedores que estão mais próximos das 

fábricas, pois o desafio logístico tem sido um dos fatores relevantes durante a Pandemia. 

 B.W., da empresa OMEGA, comentou que a prática não era comum na empresa, e 

que, durante a crise da Pandemia, perceberam que estavam expostos a alguns riscos antes não 

previstos. Acontece que, com a Pandemia, alguns de seus fornecedores perderam contratos 

que impactaram na saúde financeira da empresa fornecedora e isso se tornou um risco para a 

empresa ETA, que se viu diante da possibilidade de perda de qualidade ou até mesmo de 

fornecimento por conta de fatores que poderiam ter sido melhor analisados em uma avaliação 

periódica. 

 Para J.V., a avaliação periódica dos fornecedores, do mesmo modo que a gestão da 

base, é importante para garantir que haja o alinhamento estratégico e ideológico das empresas, 

sem deixar de lado a avalição de aspectos ligados à performance e capacidade de atender a 

empresa PSI de maneira satisfatória. 

“[...] estar alinhado com os teus valores te traz muita confiança, de que você está 

com parceiros corretos, em momentos de dificuldade, esses parceiros tão dispostos 

a te ajudar e, mais do que isso, você constrói uma base de confiança, né? Então eu 

acho que as avaliações, elas sim, são necessárias, eu acho que sim, devem ser 

considerados os aspectos que você trouxe, eu acho que tem um aspecto, que esse 

não é negociável, que é compliance, então esse aspecto… se, porventura, houver 

uma falha, essa empresa, ela sim, tem que ser penalizada e tem que ser tirada da 

base de dados, mas aspectos relacionados a serviço, esses sim têm que ser 

reavaliados e têm que ser entendidos, é…, em como a gente pode auxiliar; e mais, 

né, o que a empresa tá fazendo pra conseguir melhorar.” (J.V.) 

 

Com base nas informações coletadas, 5 entrevistados que alegaram realizar avaliação 

periódica de seus fornecedores, o principal motivo é a busca pela manutenção de padrões de 
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qualidade e de aspectos legais necessários para as empresas. Para as empresas que não 

adotaram a prática, a justificativa apresentada tem relação com o porte da empresa ou 

característica do negócio. F.V., da empresa ALFA, entende que o porte da empresa e seu poder 

faz com que haja muitos fornecedores interessados em fornecer para a empresa. Já A.R., da 

empresa DELTA, atribui a não adoção da prática ao fato de a empresa ser pequena. 

4.1.7 Sobre ter clareza dos principais fatores que impactam na disponibilidade e 

pontualidade do abastecimento (P14) 

O objetivo deste tópico foi identificar se as organizações onde os entrevistados 

trabalham têm clareza dos principais fatores que impactam na disponibilidade e pontualidade 

do abastecimento, considerando os impactos que podem ocorrer tanto no seu fornecedor 

direto, como nos fornecedores do seu fornecedor (diferentes níveis da Cadeia de 

Suprimentos). Também buscou-se identificar se a adoção dessa prática pôde contribuir para a 

empresa enfrentar o momento pandêmico. 

 Para este tópico foram obtidos, por meio de questionário prévio, os seguintes 

resultados: 

Tabela 15: Resultado do questionário da prática P14  

QUESTÕES PRÁTICA ENTREVISTADO: F.V L.G L.P A.R A.V I.H B.W J.V 

P14/Q23 
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IMPORTÂNCIA: 80% 75% 90% 90% 81% 95% 60% 100% 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Durante a entrevista foram coletadas as seguintes informações: 

 F.V., da empresa ALFA, menciona que, para produtos estratégicos e matérias-primas 

principais, a organização possui um mapeamento muito bem estruturado, inclusive com 
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programas maduros de colaboração com esses fornecedores. Nesse trabalho, são mapeados 

todos os elos da cadeia de fornecimento chegando até os cultivadores de matérias-primas. Ele 

também ressaltou que a Pandemia realçou outros itens que não estavam sob esta análise, 

aumentando o número de produtos e o grau de acompanhamento dos fatores que podem causar 

impacto no abastecimento. 

Para L.G., da empresa BETA, a organização possui uma visão dos fatores que podem 

impactar nos abastecimentos, porém de maneira limitada e não estruturada. Eles possuem 

algumas informações que, em alguns casos. contribuem para as negociações, mas ainda 

considera que a limitação de visão em outros elos das cadeias faz com que outras decisões 

melhores não sejam tomadas. Nesse sentido, entendem que uma melhor estruturação seria 

valiosa em termos de resultados. 

“[...] a gente tem um grau de participação, não tem um domínio, mas pelo 

menos tem informações e o que pode melhorar é exatamente entender 

melhor em quanto tempo o mercado reage, porque às vezes o fornecedor de 

origem, ele vai ter que aumentar por causa do dólar, mas ele já está com 

matéria-prima do custo normal, já dá para repassar para o meu fornecedor, 

e ele já consegue passar para mim, e se você não tiver muita clareza disso, 

a cadeia começa a fazer os repasses meio apavorada, às vezes mais 

apavorada do que o custo real. Então, a gente entende que a gente vai ter 

que aprimorar depois da COVID e aumentar o nosso leque de visão mesmo 

de maneira mais técnica.” (L.G.) 

 

Segundo o entrevistado L.P., da empresa GAMA, acompanhar os fatores que possam 

impactar no abastecimento da organização é uma prática bem difundida pela empresa e que 

pôde contribuir de maneira importante durante a crise de 2020. Ele informou que existem 

vários indicadores para monitoramento que estão atrelados a índices de bolsa, tendências de 

safra e de mercado. Além disso, a empresa adota uma rotina quinzenal de compartilhamento 

de informações com seus fornecedores de modo a ter visão externa sobre os dados analisados 

internamente, além de extrair outras informações relevantes e específicas dos seus parceiros. 

“[...] acompanhar isso através de indicadores, acompanhar a Bolsa, 

acompanhar como é que está a safra. Então, o que fazemos é o 

monitoramento de cada matéria-prima. [...] isso é importante para você 

minimizar qualquer risco aí na sua cadeia de abastecimento. [...] Então, 

isso ajuda, e a gente só consegue isso através do monitoramento, do 

acompanhamento de mercado, atrelado sempre a uma prática que a gente 

está fazendo agora de ter um bate-papo aí a cada 15 dias, pelo menos, com 

o fornecedor, e entender a cadeia como um todo, para amenizar alguns 

impactos que a gente prevê para o futuro. Isso ajudou.”(L.P.) 

 

A.R., da empresa DELTA, informou que não existe um trabalho focado na 

compreensão dos fatores que podem prejudicar o abastecimento da organização. Segundo ele, 
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nunca tiveram problemas de desabastecimento, uma vez que seus fornecedores demonstram 

compromisso com os acordos firmados entre as empresas. 

“Eu não tenho essa preocupação hoje […] Passo o pedido 

pro cara e, no dia seguinte, os caras vão lá e entregam. Então, a 

gente tem essa tranquilidade em relação a eles por que sabe da 

pontualidade, do compromisso deles [...]” (A.R.) 

 

Segundo I.H., na empresa ETA, existe uma ideia dos fatores que impactam o 

abastecimento, mas os registros relacionados a eles poderiam ser melhores. O entrevistado 

também comentou que há uma troca de informações com os principais parceiros, mas que 

muitas vezes observa uma deficiência de gestão dessa prática nos seus fornecedores, que, 

segundo ela, poderiam ter desenvolvimentos de fornecedores alternativos para que pudessem 

garantir o abastecimento dela. 

 B.W, da empresa OMEGA, declarou que, para algumas categorias da empresa, essa 

visualização faz mais sentido do que para outras. Ele entende que, para o caso de indiretos, as 

opções de alternativas são maiores e a visibilidade de outros níveis da cadeia não mudaria o 

resultado, pois seriam impactos incontroláveis. 

“[…] indireto a gente tem que saber até onde você vai colocar tanto 

controle, tanta análise… o quanto você vai precisar disso pra 

gestão e qual a utilidade de troca de um fornecedor [...]” (B.W.) 

 

Com base nas informações coletadas, 7 das 8 empresas consideraram a prática P14 

importante durante a Pandemia, uma vez que a visibilidade dos fatores que poderiam impactar 

na disponibilidade dos produtos permitiu que ações fossem implementadas no sentido de 

minimizar riscos. Para a maior parte dos entrevistados (5/8), a adoção da prática já estava na 

rotina da empresa e, em muitos casos, de maneira madura e muito bem estruturada. Para os 

demais, o que existe é apenas organizações informais e especificas para alguns produtos. A 

empresa DELTA, por sua vez, alegou que seu volume pequeno de compras é a justificativa de 

não adotarem a prática na rotina. 

4.1.8 Sobre compartilhar previsão de demanda e informar sobre suas respectivas 

mudanças com antecedência (P15) 

O objetivo deste tópico de entrevista foi identificar se a companhia realizava o 

compartilhamento de demanda e informava seus fornecedores sobre respectivas mudanças 
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com antecedência. Buscou-se também identificar quais pontos poderiam ser melhorados e de 

que maneira a eventual adoção prévia dessa prática pôde ser relevante para a performance da 

empresa durante a Pandemia. 

 Para este tópico foram obtidos, por meio de questionário prévio, os seguintes 

resultados: 

Tabela 16: Resultado do questionário da prática P15 

QUESTÕES PRÁTICA ENTREVISTADO: F.V L.G L.P A.R A.V I.H B.W J.V 
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IMPORTÂNCIA: 50% 50% 90% 40% 71% 95% 20% 100% 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Durante a entrevista foram coletadas as seguintes informações: 

De acordo com a resposta de F.V., da empresa ALFA, existe sim, um sistema que 

permite o compartilhamento de informações de demanda com empresas parceiras, porém a 

maior dificuldade está nas constantes variações de produção e demanda, de modo que o 

sistema não seja totalmente eficaz. 

Sob o seu ponto de vista, o entrevistado entende que mais investimento em tecnologia 

e adesão de uma cultura mais voltada a tecnologia, poderia ser um importante propulsor de 

resultados. Ele ainda observa que esses investimentos em tecnologia não precisariam ser em 

estruturas muito modernas ou disruptivas, mas simplesmente alguns avanços na troca de 

dados, com informações mais precisas e objetivas. Além disso ele ressalta que um melhor 

alinhamento interno entre a área de compras e de planejamento poderia ser um importante 

aliado na busca por um compartilhamento de dados mais precisos com os fornecedores. 

 

“Então, essa informação ela existe com carinho e uma profundidade muito 

grande. O problema são [sic] as mudanças, são as interferências do 

negócio, que são super brutas. Você vê às vezes uma oscilação de produção 

de quase 200% numa semana, com mudanças de mixes ali infundáveis. 

Então, eu sinto que a demanda em [sic] construir aquilo existe, o que falta, 

realmente, é olhar com profundidade alguns pontos passados, entender 

padrões, entender... implementar algumas tecnologias que poderiam aguçar 

ali as contas, que em grande parte são feitas manualmente; existe muito erro 

de digitação etc.” (F.V.) 
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“Então, eu vejo que falta um pouco, no geral, investimento em tecnologia 

[...] a tecnologia seria um grande motivador aí de resolução. E não é 

tecnologia inovativa, é tecnologia básica mesmo. Começar a cuidar um 

pouquinho de dados, coisas mais básicas para depois ir para uma 

robotização de algo, inteligência artificial.” (F.V.) 

 

Segundo L.G., da empresa BETA, não existe um modelo formal de compartilhamento 

de demanda com os fornecedores, o que eventualmente ocorre é um troca informal de 

intenções de compra de curto prazo. O principal limitador para avanços na prática está na 

cultura da empresa, que entende que não cumprir com uma previsão compartilhada poderia 

comprometer o relacionamento entre as empresas. Por outro lado, a Pandemia fez com que 

essa postura fosse repensada, uma vez que a troca de informações poderia municiar o 

fornecedor de informações relevantes ao planejamento, permitindo maior capacidade de 

abastecimento. 

“[...] Com a COVID, a gente vê que isso pode cair por terra, principalmente 

no que eu citei na questão anterior de custos e de programação de 

abastecimento. Se você compartilha o dado e o fornecedor for um 

fornecedor parceiro mesmo, ele vai te dizer qual pedido ele ainda tem de 

atende nas condições atuais, a partir de quando ele vai ter que mudar 

porque já não tem mais matéria-prima, ele consegue aproveitar melhor essa 

etapa. [...] a programação vai acabar sendo uma vantagem superior do que 

o medo de não compartilhar. Então, compartilhar informação é algo 

importante neste momento.” (L.G.) 

 

Na empresa GAMA, representada pelo entrevistado L.P, o compartilhamento das 

previsões de demanda e suas respectivas modificações é prática comum com os fornecedores. 

O entrevistado reforçou que esta prática permite que seus relacionamentos sejam mais 

confiáveis e aumenta a transparência entre as organizações. Este aumento de transparência, 

resulta em maior confiança e consequentemente um maior suporte durante momentos de 

escassez; 

“O que a gente aprendeu com isso: compartilhar a nossa visibilidade com 

antecedência [...] Agora, postergações e antecipações a gente tenta sempre 

dar visibilidade, a gente procura sempre mostrar [...] Então eu estou sempre 

tranquilo, porque eu tento entender como estão os prazos para mim [...]” 

(L.P.) 

 

A.R., da empresa DELTA, informou que seu consumo é regular e que não tem o hábito 

de compartilhar previsões. Houve um caso excepcional onde um fornecedor exigia essa 

informação, mas este item não está mais sendo consumido. Por outro lado, durante a 

Pandemia, o entrevistado começou a perceber a importância dessa troca de informações e 
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observou que, em virtude disso, passou a ter maior contato com alguns fornecedores 

específicos. 

 Para A.V., a troca de informações sobre demanda é uma prática importante, mas dentro 

da organização não existe uma formalidade neste processo. Toda troca de informações ocorre 

de maneira informal e, de certa maneira, acabam tendo êxito devido ao longo tempo de 

parceria com os principais parceiros. 

 O compartilhamento de previsão de demanda acontece na empresa ETA, porém ainda 

de maneira menos estruturada. Normalmente a troca é realizada sob demanda do fornecedor. 

Durante a Pandemia, a solicitação desse tipo de informação aumentou e eles tiveram que 

intensificar essa atividade.   

Pelo perfil da empresa OMEGA, o compartilhamento de demanda com parceiros — 

no caso de indiretos — não pareceu ser uma boa opção quando considerado o retorno sobre o 

investimento na atividade. Isso também é claro quando considerado o seguimento de atuação, 

que não constitui uma produção em grande escala de um determinado item, mas de produções 

mais complexas. 

“[...] a gente faz uma pesquisa na fábrica, junto aos almoxarifados, e, eles 

nos passam uma previsão, aí a gente consegue trabalhar isso junto com o 

fornecedor. [...] passando pra eles a previsão, eles conseguiram se 

programar, a gente também [...] o que é que eu faço? Eu passo isso pra 

minha produção e a produção tenta mudar o produto que vai ser fabricado 

pra que a gente não tenha parada na produção — Pra não ter impacto, não 

haver paradas. Então o que é que eles fazem? Eles trocam o tipo de produto 

que vai ser produzido, e não tenha essa matéria-prima específica que vai 

atrasar.” (A.V.) 

 

 

“[...] a gente tem essa dificuldade, pelo volume enorme da empresa, então… 

pelas várias unidades que ela possui, por ser indireto, por a gente não ter 

um planejamento integrado, e tudo isso custa o custo de isso, talvez, não vá 

refletir no ganho vai ter. Então… de fato não é algo que a empresa está 

olhando agora, não é prioridade.” (A.V.) 

 

Com base nas informações coletadas, o compartilhamento de previsões de demanda 

esteve presente em 5 de 8 empresas e mesmo dentre as que fazem uso da prática ainda se 

observa que o compartilhamento ocorre de maneira informal ou demandando uma melhor 

estruturação. Uma das vantagens destacadas é o aumento do grau de confiança na relação 

cliente-fornecedor, demonstrando ser muito benéfica para a empresa GAMA, que declarou 

que ter recebido um bom suporte durante os momentos de escassez. Já quanto às dificuldades, 

observa-se que a insegurança com relação à confiabilidade da informação trocada, ou do uso 
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indevido dela para alterar o rumo das negociações, aparenta ser a preocupação das empresas 

que não aderiram a prática. 

4.1.9 Sobre compartilhar outras informações relevantes para o planejamento mútuo 

(P16) 

O objetivo deste tópico de entrevista foi identificar se a companhia realizava o 

compartilhamento de outras informações relevantes para o planejamento mútuo (tanto de sua 

organização como fornecedor) e garantir que essa troca fosse acurada e confiável. Buscou-se 

também identificar quais pontos poderiam ser melhorados e de que maneira a eventual adoção 

prévia dessa prática pôde ser relevante para a performance da empresa durante a Pandemia. 

Para este tópico foram obtidos, por meio de questionário prévio, os seguintes 

resultados: 

Tabela 17: Resultado do questionário da prática P16 

QUESTÕES PRÁTICA ENTREVISTADO: F.V L.G L.P A.R A.V I.H B.W J.V 
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RESPOSTA: A D A C A A A A 

IMPORTÂNCIA: 50% 30% 95% 40% 75% 95% 50% 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Durante a entrevista foram coletadas as seguintes informações: 

 Para F.V., da empresa ALFA, a troca de outras informações existe, porém em uma 

escala ainda reduzida. Ele comentou que a Pandemia ajudou a impulsionar ações desse tipo, 

incluindo a criação de programas de treinamentos, cartilhas de boas práticas, workshops e 

aumento de proximidade com alguns parceiros específicos, mas, ainda assim, a mudança 

acentuada para este caminho é observada apenas em alguns nichos da organização. 

“[...] a Pandemia, ela acentuou bastante essa relação. Então, começaram a 

ter alguns treinamentos, algumas cartilhas, alguns contatos, workshops, 

para ajudar o pequeno negócio a saber como gerir seu negócio, quais são 

os principais padrões ali de mercado que precisavam ser implementados 

dentro das empresas de diferentes segmentos. Eu vi também uma 

proximidade muito forte com a parte de serviços. Eu vi uma mudança de 

tendência da área de tecnologia, por exemplo, para negociações fora do 
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Brasil, começar a ter algumas negociações para fora do Brasil, enfim, 

começou bastante, a Pandemia acho que a empresa passando por uma 

mudança de cultura, o departamento está passando por uma mudança de 

cultura, e a Pandemia veio para acentuar e acelerar essa mudança, e eu 

acho que muito também no sentido de que, mostrando que quem não se 

mexe, quem não muda, daqui a um pouco está ficando para trás e quem sabe 

está até fechando as portas [...]” (F.V.) 

 

Conforme L.G., da empresa BETA, compartilhar informações não faz parte da cultura 

organizacional e, portanto, não é uma prática estruturada. Por outro lado, alguns gestores 

entendem que esse compartilhamento pode trazer benefícios para o negócio. Então o 

compartilhamento segue de maneira informal e dentro dos limites éticos que lhes são 

permitidos. 

“[...] o mercado de fornecedores se fala muito, então se você abre muito a 

questão, eles podem, também, pactuar algumas coisas e definir áreas onde 

um não invade a área do outro para não competir. Isso a gente vê na nossa 

prática. E como gestor, eu já procuro compartilhar, sim, então não 

compartilho aquilo que é estratégico, que poderia trazer problema para 

minha companhia e para mim mesmo, uma vez que a diretriz da companhia 

é “se possível não compartilha”. Mas, nos bate-papos informais, no 

telefonema, é onde você sente essas questões, entendeu? [...] Então, a gente 

na prática do dia a dia acaba fazendo. Então, eu acho que o desafio e a 

COVID trouxeram isso. Eu, como gestor, levar para a empresa mais essas 

questões para pôr em pauta que tipo de informações realmente são, porque 

não adianta você ter uma diretriz e achar que não vai fazer, e a base estar 

fazendo.” (L.G.) 

 

L.P., da empresa GAMA, comentou que outras informações também são 

compartilhadas e que esse compartilhamento permite maior estreitamento nas relações e 

assertividade nas compras, que de certo modo retroalimenta o processo e gera um círculo 

virtuoso. 

“O que ajudou, o que foi bom? O relacionamento e a transparência com 

antecedência das informações [...] então você ter informação e dividir com 

o seu fornecedor é extremamente relevante. E isso você não precisa esperar, 

você pode provocar através das informações que você tem de mercado.” 

(L.P.) 

 

A.R., da empresa DELTA, informou que, semelhante ao compartilhamento de 

previsão de demanda, essa prática também não era comum na empresa, mas passou a ser 

observada como uma parte importante da relação com os fornecedores. 

 Para A.V., a troca de outras informações ocorria de maneira informal, mas ainda assim 

eram muito importantes para o planejamento e performance da empresa. 

“Como eu te falei, como havia... eu recebia muitas informações, 

informalmente, então... sempre estava, eu ficava muito antenada no 

mercado, o que que vai acontecer, o que que tá acontecendo, o que é que 
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fulano tá falando, o que é que fulano tá fazendo, pra mim evitar riscos e 

falta de abastecimento.” (A.R.) 

 

I.H. mencionou que a troca de informações acontece, porém com limitações. Ele 

entende que poderia haver um melhor nível de informações por parte de seus fornecedores 

que eventualmente deixam de produzir um determinado produto sem considerar o impacto 

que isso poderia causar na empresa ETA. Outro ponto é que os fornecedores poderiam estar 

mais próximos para contribuir com o desenvolvimento de soluções que pudessem trazer um 

melhor resultado para a empresa. 

 Para B.W., da empresa OMEGA, a troca de informações com os fornecedores foi uma 

prática muito importante para o momento da Pandemia. Principalmente pela facilidade de 

compreensão dos fornecedores sobre o momento enfrentado pela empresa, o que permitiu que 

o processo de renegociação de contratos fosse facilitado e que os fornecedores pudessem se 

preparar com certa antecipação. 

“[...] a gente não faz pra todos, a gente faz para aqueles maiores. Foi bem 

importante a gente saber a situação das empresas, as dificuldades dos fornecedores. 

Eles saberem como é estava a situação da nossa empresa e o cenário que a gente 

tava vivendo antes, né? Acho que foi até mais importante eles terem o conhecimento, 

nas reuniões, de como a gente tava, facilitou muito o depois, os cancelamentos que a 

gente teve que fazer, poderia ter muitos questionamentos de penalidade, e a gente 

teve um movimento muito mais tranquilo em relação a isso, por que existia essa visão 

mais integrada.” (B.W.) 

 

Com base nas informações coletadas, observou-se que seis das oito empresas 

entrevistadas declararam realizar troca de outras informações com seus fornecedores. Na 

metade dos casos, a Pandemia fez com que essa prática fosse intensificada ou observada como 

relevante para a organização. Outro aspecto importante é que entre os entrevistados é visível 

a necessidade de uma maior troca de informações, não de forma unilateral, mas que 

contemple, inclusive, um bom feedback dos fornecedores, como no exemplo citado pela 

empresa ETA, que teve grandes desafios em substituir matéria-prima que o fabricante tirou 

de linha repentinamente. 
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5 DISCUSSÃO 

Esta seção tem por objetivo interpretar os resultados e compará-los com a teoria 

previamente apresentada neste trabalho, buscando enfatizar as principais mudanças ocorridas 

na gestão da base de fornecedores das empresas durante o período da Pandemia. 

De acordo com a teoria apresentada por este trabalho, um dos primeiros aspectos a 

serem observados é a crescente importância da área de Compras para a gestão estratégica das 

organizações. Todos os entrevistados demonstraram, em diversos trechos de entrevistas, que 

ações tomadas pelo time responsável pelas compras da empresa foram fundamentais para a 

continuidade e abastecimento, corroborando o fenômeno já observado por Handfield et al 

(2015), que destaca a crescente importância de Compras nas organizações objetivando a 

criação de valor. Do mesmo modo, Monczka, Trent e Handfield (1998)evidenciara a maior 

contribuição estratégica, de modo que as atividades administrativas dessem espaço a uma 

maior participação de profissionais compradores, além do aumento da visibilidade destes em 

momentos de escassez de fontes, reforçando as inferências de Kraljic (1983), que propunha 

uma mudança de paradigma de modo a levar a compra de materiais a um nível de gestão de 

fornecimento. 

Ainda sobre as contribuições de Kraljic (1983), foi observado que a maioria dos 

profissionais entrevistados tinham noção da importância da gestão de compras por portfólio. 

Essa característica foi observada de maneira formal em 5 das 8 empresas, e de maneira 

informal em 7 de 8 entrevistados, onde se pôde observar, inclusive, a preocupação de alguns 

no que diz respeito à atualização do conceito de complexidade, e de importância e impacto 

para o negócio diante das significativas mudanças enfrentadas pela Pandemia. Essa 

maturidade em termos de rápida adaptação a mudanças de cenário foi observada em empresas 

como a ALFA, ETA, OMEGA e PSI. Outro fator importante a se destacar é a unanimidade na 

adoção desta prática pelas empresas benchmarking, que demonstraram considerável 

maturidade com o tema, evidenciando até a subdivisão de departamentos voltados a categorias 

de produtos específicos. No entanto, ainda que a adoção de procedimentos ligados a essa 

prática tenha se demonstrado comum, nota-se uma necessidade de melhoria constante, com 

destaque a deficiências levantadas anteriormente, citadas nas entrevistas demonstradas. Outro 

fato destacado por alguns entrevistados foi a importância dada a alguns itens que outrora eram 

classificados como não essenciais e que se tornaram obrigatórios e muito escassos durante a 

Pandemia, como no caso de EPI’s ou mesmo produtos de embalagem que costumavam ter 
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várias fontes alternativas de fornecimento e em um curto espaço de tempo tornaram-se um 

grande desafio para os compradores. 

Sobre a prática P10, possuir uma base clara de fornecedores, com dados atualizados e 

acessíveis, observou-se que todos os respondentes declaram que ela era uma prática comum 

antes da Pandemia e que foi de suma importância para a rápida adaptação da organização 

frente aos novos desafios enfrentados. Entretanto, foram observadas deficiências como o 

acúmulo de conhecimento de forma tácita, a dificuldade de manter a base fielmente atualizada 

diante do volume de parceiros e a velocidade de mudanças até mesmo de uma falta de relação 

entre a base de fornecedores ativas versus a rede de contatos de compras. Ambos os aspectos, 

tanto positivos, como negativos estão em linha com a literatura apresentada neste trabalho 

como no caso de Choi et al (2020), que evidenciaram o quão vital é manter informações da 

base atualizada e que sua ausência e a baixa acessibilidade resulta em ações reativas, pontuais 

e descoordenadas impactando no resultado de muitas empresas. Os mesmos autores também 

consideram que um dos principais motivos da ineficiência desta prática em compras está no 

alto custo e complexidade, sobretudo pelo fato de que geralmente o conhecimento sobre a rede 

de fornecimento geralmente é acumulado de maneira tácita, fazendo com que haja alta 

dependência de certas pessoas e com que haja um risco considerável de desinformação em 

ocasiões como a perda de colaboradores que possuem este conhecimento (CHOI et al, 2020). 

Outra prática importante identificada na literatura é a definição de plano de 

contingência de modo a garantir a continuidade no abastecimento. Nessa perspectiva, 5 das 8 

empresas declaram fazer uso desta ação na tentativa de minimizar os riscos observados 

durante a Pandemia. Para a maior parte dos entrevistados, a principal estratégia adotada foi a 

de desenvolver fontes alternativas de fornecimento, tanto dentro da base de fornecedores, 

como na rede de contatos de compras, onde a primeira opção apresentou ser a mais adequada 

diante da velocidade da possível mudança. Um ponto importante e que destaca a importância 

desta prática, foi observado na declaração do entrevistado da empresa BETA que, por política 

da empresa, adota a concentração de seus negócios em um número restrito de fornecedores, 

e, que, diante da Pandemia, passou a pensar em um plano que inclua, mesmo que 

minimamente outras empresas. Além disso, vale destacar outra orientação clara da literatura, 

que diz respeito ao alinhamento interno da empresa com outras áreas, como na alternativa 

apresentada pelo entrevistado L.P. que expôs o trabalho conjunto com a área técnica na busca 

de fontes alternativas, reforçando a proposta de Washington et al (2020) sobre desenvolver 

fontes alternativas, ou ainda o atendimento à proposta de  Handfield et al (2015) que vê o 
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alinhamento como a habilidade de compras para definir formalmente as necessidades internas 

e assegurar a comunicação e a compreensão dessas expectativas por fornecedores chave. 

A prática P12, identificada pela literatura deste trabalho, recomenda a racionalização 

da base de fornecedores como uma alternativa que permite uma maior proximidade entre as 

partes e que pode contribuir para um aumento no relacionamento comprador-fornecedor. 

Neste aspecto, Bemelmans et al (2012) entendem que uma das ações cruciais na gestão de 

compras está ligado à otimização da sua base de fornecimento tanto em número, quanto em 

quantidade de fornecedores. Van Weele (2005) também defende a adoção desta racionalização 

como um dos objetivos estratégicos de compras que pode culminar em uma melhor eficiência 

operacional mediante redução da complexidade nas transações. Neste aspecto, foi possível 

identificar que as ações da amostra entrevistada nesta pesquisa demonstraram alinhamento 

com a pesquisa, uma vez que todos os entrevistados declararam ter adotado a racionalização 

de sua base de fornecedores destacando como vantagem uma maior proximidade e qualidade 

no relacionamento com seus parceiros, além de poder colaborar com uma melhora 

significativa nas negociações, diminuição de riscos de ruptura e alinhamento operacional e 

estratégico.   

Quanto à prática P13, realizar periodicamente a avaliação dos fornecedores, mantendo 

cadastro detalhado dos fabricantes e considerando aspectos legais, éticos e geográficos, notou-

se que, nas 5 empresas que declararam realizar a atividade regularmente de maneira formal, o 

principal motivo da realização está ligado à demandas legais e técnicas e não do 

reconhecimento da importância desta prática como uma ação para uma melhor gestão 

estratégica dos fornecedores, como defendido por Krause, Scannell e Calantone (2000) como 

sendo uma das estratégias de desenvolvimento de fornecedores que tem por objetivo aumentar 

a performance e a capacidade dos fornecedores para alcançar expectativas de curto e/ou longo 

prazo.   

Sobre ter clareza dos fatores que impactam o na disponibilidade e pontualidade do 

abastecimento (P14), pôde-se observar que 7 das 8 empresas consideram a prática 

fundamental para a manutenção do abastecimento diante dos entraves encontrados durante o 

período de crise. Assim, nota-se que este é um fator que apresenta clara relevância e 

considerável maturidade em boa parte das empresas entrevistadas, fazendo com que as ações 

pontuais e descoordenadas declaradas por Choi et al (2020) possam ser evitadas. 

Já sobre compartilhar previsão de demanda e informar sobre suas respectivas 

mudanças com antecedência (P15), nota-se que algumas empresas ainda demonstram 
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insegurança com o compartilhamento desse tipo de informação por entender que poderiam 

estar se expondo ações oportunistas de fornecedores que poderiam fazer mal uso deste 

esclarecimento, ainda assim a maioria da amostra (5 de 8 entrevistados) declarou realizar a 

prática constantemente — mesmo que de maneira informal. Eles ainda reconheceram que essa 

troca de informações pôde colaborar significativamente com a manutenção do abastecimento, 

estando alinhados com Monczka, Trent e Handfield (1998), que defende a prática como uma 

maneira de permitir que o fornecedor possa estar preparado para avaliar os cenários possíveis 

e se antecipar com ações que possam contribuir com a empresa que compartilhou tal 

informação. 

Por fim, quanto a prática P16, pode-se dizer que está foi a prática que teve maior 

adesão durante a Pandemia, uma vez alguns entrevistados declaram que o nível de 

relacionamento com os fornecedores foi intensificado durante o período da crise e que este 

aumento foi visto de maneira benéfica e em alguns casos pôde antecipar riscos que permitiram 

ações mais assertivas e corretivas.  

5.1 Da comparação do setor com as empresas benchmarking   

Uma das estratégias de análise desta pesquisa foi a comparação entre o setor objeto 

deste estudo com empresas de outros stores, que apresentem considerável complexidade nas 

transações e ao mesmo tempo tenham processos de gestão de compras maduros e com 

objetivos bem definidos. Esta decisão buscou identificar as principais diferenças entre os 

setores e buscar colaborações externas para soluções de problemas encontrados na indústria 

de alimentos. Neste sentido, foram avaliadas duas empresas multinacionais, sendo a primeira 

(OMEGA) uma importante indústria de bens duráveis de alta tecnologia e capital nacional, e 

a segunda (PSI) uma empresa química com plantas produtivas em diversos países e uma 

grande variedade de produtos que atendem desde o agronegócio até o setor aeroespacial.  

Em primeira análise, já se pôde observar uma diferença significativa no que diz 

respeito a característica dos produtos e a interface de Compras com base em Araújo, Dubois 

e Gadde (1999). As indústrias de alimentos, possuem em comum a demanda por produtos 

padronizados com eventual especificidade relacionada aos órgãos regulatórios, que 

determinam exigências sanitárias equivalentes a todas as indústrias do setor, como no caso de 

definições de níveis aceitáveis de microbiologia, metais pesados e outros fatores técnicos que 

podem influenciar na saúde dos consumidores. Dessa forma, e com base em Araújo, Dubois 

e Gadde (1999) a interface deste setor se assemelha muito mais à interface “Especificada”, 



79 

 

 

uma vez que seus produtos possuem características especificas do setor alimentício 

demandando um certo grau de coordenação entre as partes, característica também observada 

na empresa PSI. Por outro lado, a empresa OMEGA, lida com projetos de alta complexidade 

que envolvem uma série de customizações necessitando de uma forte colaboração entre os 

times de engenharia e serviços assemelhando-se a uma interface interativa.  

 Nesse sentido, observa-se que as contribuições da empresa PSI ao setor aparentam 

estar mais alinhadas às práticas relacionadas às demandas de produtos diretos e as 

contribuições da empresa OMEGA, podem ser melhor associadas às demandas de indiretos e 

serviços. 

 A principal contribuição dada pela empresa PSI, no que cerne à gestão da base de 

fornecedores, está na capacidade de fazer gestão das diferentes categorias de compras e dos 

fornecedores, buscando, não somente o alinhamento operacional, mas principalmente o 

alinhamento entre os objetivos éticos e valores, que segundo o entrevistado permitem que a 

organização possa criar relações mais duradouras com empresas que compartilham de 

ideologias comuns, no que diz respeito às questões de sociais e de compliance.  

 Já a empresa OMEGA pôde colaborar sobre a importância de um bom trabalho de 

gestão prévio às situações de crise, como no caso da organização, que já havia realizado esse 

processo por outros motivos e que durante a Pandemia pôde focar em demandas mais pontuais, 

como a adaptação ao trabalho remoto e a modificação do conceito de complexidade de 

determinados itens. Outra contribuição significativa foi no que diz respeito ao melhor 

aproveitamento do potencial de empresas pertencentes à base de fornecedores de maneira 

rápida, permitindo que a empresa pudesse substituir lacunas encontradas durante o momento 

de crise sem maiores prejuízos. 

 Com relação aos demais aspectos, observou-se semelhança no que diz respeito a 

dificuldade em manter uma adequada comunicação entre as partes, desafios ligados a 

velocidade de modificação da base de fornecedores - e como mantê-la atualizada - e questões 

como a mudança do conceito de criticidade dos produtos comprados e indisponibilidade de 

materiais específicos como no caso de embalagens e EPIs.  

No fim dessa discussão, o que se observou é que há uma convergência das eficácias 

das práticas utilizadas e das deficiências apresentadas mesmo em setores diferentes, o que 

prova a pertinência do uso das medidas sugeridas na literatura quanto à gestão da base de 

fornecedores. Tanto as empresas do setor de alimentos quanto as de benchmarking apresentam 

pensamento similar em relação ao uso e importância das práticas em seu exercício diário, e o 
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impacto maior ou menor da Pandemia em sua gestão, seu abastecimento e funcionamento 

esteve diretamente associado à execução dessas práticas. O que se evidencia para além da 

teoria é que os contextos e vivências são tão diversos quanto as empresas envolvidas, o que 

torna imprescindível a adaptação, a avaliação em caráter de unicidade em cada caso, e o uso 

adaptado das práticas de gestão adequado ao contexto de cada organização quanto ao tamanho 

e peso no mercado, sendo o relacionamento entre o próprio comprador e fornecedor afetado 

por tal contexto. Tal reflexão pede e justifica o próximo tópico deste trabalho, que trata das 

recomendações gerenciais. 
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6 RECOMENDAÇÕES GERENCIAIS 

Com base na literatura, resultados de entrevista e discussão, pôde-se identificar 

algumas recomendações gerenciais que poderão contribuir para os profissionais da área, ao 

promover reflexões sobre principais lições aprendidas e erros que poderão ser evitados no 

futuro. 

Em primeiro lugar, recomenda-se a adoção das 9 práticas de gestão da base de 

fornecedores já apresentadas exaustivamente nesta obra. A adoção delas mostrou importante 

contribuição para a manutenção do abastecimento e eficácia de Compras durante períodos de 

crise com o de COVID-19. Isso ficou claro, não apenas pelas inferências resultantes da revisão 

de literatura, mas pelo alto índice de adesão dos entrevistados, que relataram terem superado 

importantes dificuldades por meios do reconhecimento e aplicação destas ações. Isto 

demonstra que além de um importante alinhamento entre a teoria e a prática, estas ações 

possuem benefícios claros aos que as adotaram. 

Outro aspecto importante, observado neste trabalho, está ligado à importância dada à 

comunicação e relacionamento, tanto intraorganizacional como extraorganizacional. Isso fica 

claro quando se observam, em vários trechos, menções de sucesso ou de dificuldades 

relacionados a este tema. Assim sendo, recomenda-se que os profissionais da área de Compras 

busquem medidas que possam minimizar estes impactos nas organizações. Estas, não 

necessariamente, precisam ser altamente complexas ou demandar investimentos vultuosos, 

mas cabe aos profissionais adotarem práticas simples que podem ser a adoção de aplicativos, 

softwares, ou mesmo a definição de políticas de compras e de comunicação, que mantenham 

padrões claros e definições específicas de quais conteúdos devem ser observados e até mesmo 

compartilhados. Outra vertente importante é o contínuo desenvolvimento do relacionamento 

entre compradores e fornecedores, de modo que a relação entre estas partes deixe de ser 

transacional e passe a ter características relacionais, por meio de contato constante e 

compartilhamento de concepções que sejam benéficas para ambas as organizações, 

respeitando sempre os padrões éticos e de compliance de ambas. Resultados neste aspecto 

podem ser alcançados através da definição de agendas que promovam o encontro e debates 

entre as partes em momentos diferentes dos de negociação, incentivando, sempre que possível, 

visitas, eventos sociais, programas de treinamento e demais ações que permitam um maior 

estreitamento dos laços entre ambos. 
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Em terceiro lugar, recomenda-se que os profissionais de Compras desenvolvam 

mecanismos para melhor identificar os diversos materiais que compõem o produto comprado, 

bem como os fatores que possam impactar em toda a cadeia. Sabe-se que esta atividade é 

significativamente complexa, porém poderá colaborar não apenas com a prevenção de 

rupturas, mas também com um melhor esclarecimento do produto comprado, que por 

consequência permitirá negociações mais maduras e com termos claros, permitindo que o 

contato entre provedor e comprador seja para discutir mais sobre as variáveis que compõem 

o preço do produto do que seu preço em si. Desta maneira, pode-se minimizar a insegurança 

relacionada a ações oportunistas ou de poder que costumam estar presentes em negociações 

menos maduras. Estas ações podem ser colocadas em prática por meio de reuniões e 

compartilhamento de informações com os parceiros da organização compradora, de modo a 

identificar quais são as principais matérias-primas empregadas na produção do produto 

comprado, bem com identificar os principais gastos com esta operação, construindo modelos 

que permitam a visão do custo total de aquisição, ou - Total Cost of Ownership(TCO). De 

certo modo, grande parte dos insumos utilizados por empresas de alimentos estão fortemente 

relacionados à cadeia das soft commodities, com predominância em produtos agrícolas, que 

possuem diversas fontes de informação públicas, indo desde o histórico de cotações e de 

preços futuros em bolsa de commodities à informações públicas da Receita Federal do Brasil, 

que apresentam informações de importação e exportação de diversos produtos classificados 

pela posição NCM4, como no caso do SISCORI5, da Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO)6, e COMEX STAT7, além de informações de renomadas 

instituições de ensino como FGV8 e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(CEPEA)9, que apresentam índices de preços de diversos produtos e podem ser importantes 

ferramentas para compradores experientes.    

Por fim, a construção de base de conhecimentos e de procedimentos de maneira 

explicita e estruturada é de considerável importância, uma vez que esta ação permite que haja 

uniformidade nos processos e agilidade no acesso de informações fundamentais para a tomada 

de decisão em momentos de crise. Além disso, esta iniciativa permite que haja menor 

 
4 Nomenclatura Comum do Mercosul 

5 https://siscori.receita.fazenda.gov.br/apoiosiscori/  

6 http://www.fao.org/statistics/databases/en/ 

7 http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home 

8 https://portalibre.fgv.br/indices-de-precos 

9 https://cepea.esalq.usp.br/br  
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dependência de colaboradores e gestores e melhor visão organizacional sobre os temas 

relacionados ao setor, permitindo que o profissional seja menos demandado em questões 

menos importante e possa se concentrar em adversidades maiores. De maneira prática, 

profissionais da área de Compras devem investir em ferramentas que permitam o registro de 

interações com os seus parceiros. Neste sentido, pode-se encontrar diversas ferramentas dessa 

natureza que garantem uma entrega adequada a custos módicos, permitindo que mesmo 

organizações de menor porte possam usufruir de seus efeitos. Basta, portanto, que esses 

compradores busquem constante atualização, sobretudo em ferramentas de TI, que possam 

permitir considerável evolução sem demandar grandes esforços ou procedimentos 

burocráticos.  
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7 CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo geral compreender e descrever como empresas 

brasileiras estão realizando a gestão da base de fornecedores durante a pandemia de COVID-

19 e quais lições puderam ser aprendidas com tais experiências, respondendo à questão: Como 

empresas de alimentos com operações no Brasil estão se relacionando com sua base de 

fornecedores durante a pandemia de COVID-19? 

Então, de um modo geral, pôde-se entender que as empresas entrevistadas 

apresentaram alinhamento com as práticas de gestão da base de fornecedores identificadas na 

literatura deste estudo. Pôde-se observar, também, que as práticas foram adotadas mesmo 

antes da crise vivenciada pela Pandemia e sua adoção prévia foi fundamental para o adequado 

enfrentamento do período pandêmico. 

Nesse discernimento, foi possível identificar que as empresas entrevistadas possuíam 

um plano estratégico de compras com definição de objetivos e que, na maioria dos casos, os 

fornecedores são definidos por importância, complexidade no abastecimento e impacto para 

o negócio, além de possuírem uma base clara e racionalizada de fornecedores com uma 

considerável troca de informações entre as partes. Ainda assim, pôde-se perceber que fatores 

como tamanho da empresa e perfil familiar ou profissional de gestão têm uma forte relação na 

maturidade e adesão dos processos de gestão estratégica da base de fornecedores. Empresas 

de menor porte, com estrutura de gestão familiar ou que enfrentam desafios associados à 

condição financeira tendem a encontrar maior dificuldade na adoção destas práticas. Isso pode 

estar relacionado com uma estrutura simples por conta de uma eventual limitação de 

investimento em pessoas que possam dar maior suporte na formalização de processos e de 

ações que possam garantir um planejamento de médio e longo prazo para o negócio. O que se 

constata neste caso é que estas empresas de menor poder de capital passam boa parte de seu 

tempo buscando atender demandas de curto prazo e, por essa causa, uma maior dependência 

de colaboradores específicos pode ser gerada, fazendo com que o conhecimento relacionado 

às ações estratégicas esteja limitado de uma maneira tácita. Isso mostra que ainda existem 

avanços necessários para que as empresas possam estar mais bem preparadas para momentos 

de desafios, principalmente no que diz respeito a uma maior formalização de suas atividades 

cotidianas, bem como um maior esclarecimento explícito das estratégias de Compras e de 

gestão da base de fornecedores.  
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Já as empresas de maior porte enfrentam problemas relacionados à dificuldade de gerir 

um grande volume de transações em um ambiente organizacional muito mais complexo. Nota-

se que em alguns casos existe um desalinhamento entre as diferentes áreas no que diz respeito 

aos objetivos específicos de cada função. Um exemplo deste desalinhamento é enfatizado pela 

empresa ALFA, que declara que ações relacionadas à racionalização da base de fornecimentos 

tiveram diversas tentativas frustradas diante de uma falta de restrições de novos entrantes que 

é resultado de uma maior autonomia dada a outros departamentos. Complexidades como esta 

fazem com que, de certa forma, a gestão de compras tenha que superar a ambiguidade entre 

ter poucos recursos ou ter que trabalhar bem para que estes – quando disponíveis – estejam 

alinhados. 

Outra característica observada é que a adesão de uma avaliação periódica de 

fornecedores pelas empresas entrevistadas aparenta ser uma ação mais ligada à questão 

legalista do que o genuíno reconhecimento da importância desta ação para a organização, uma 

vez que a maior parte das evidências tratam sobre a importância de observação de questões 

técnicas e legais e menos de contribuições estratégicas, com exceção da empresa 

benchmarking PSI, que reforça a importância dessa atividade como uma importante maneira 

de manter o alinhamento ético e filosófico das empresas.  

Com relação ao impacto da Pandemia na gestão da base de fornecedores das empresas 

entrevistadas, constatou-se que uma das principais mudanças esteve no modo como as 

empresas se comunicam com seus fornecedores. Neste estudo pôde-se compreender que o 

momento de escassez não apenas vez com que a área ganhasse evidência na organização, 

como também fez com que os profissionais tivessem que desenvolver um relacionamento mais 

estreito com seus fornecedores, de modo que fosse possível encontrar maior clareza dos 

fatores que pudessem impactar no andamento das operações, tanto da organização dos 

entrevistados como de seus fornecedores. Nesse sentido, é perceptível a relevância do 

relacionamento entre as empresas e isto foi claramente evidenciado neste estudo. 

Outro aspecto observado é que, assim como orientado pela literatura, as empresas que 

possuíam uma base de fornecedores mais enxuta declararam que isso foi um fator benéfico 

que permitiu que houvesse um maior estreitamento entre as partes e uma maior relação de 

confiança que pode colaborar de maneira importante com a manutenção do abastecimento. 

Como principais lições aprendidas e implicações práticas, podemos entender que a 

formalização da estratégia de gestão da base de fornecedores e de compras de maneira 

explícita pode ser fator determinante para o sucesso de uma organização, sobretudo para a 
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superação de períodos de crise como o vivenciado pela pandemia de COVID. Um 

relacionamento estreito e de confiança também aparenta ser importante, independente do 

momento enfrentado pela empresa, uma vez que em nenhum momento esta ação foi 

evidenciada como inadequada ou como ineficiente tanto pelos entrevistados como na 

literatura estudada, contrariamente, o relacionamento foi mencionado exaustivamente como 

aspecto fundamental nesta fase. 

Abordando especificamente o tema da COVID-19, pôde-se identificar que a Pandemia 

proporcionou grandes desafios, além de profundas reflexões e avanços nas organizações. 

Estas passaram a aumentar sua atenção aos diferentes ‘tiers’ da cadeia de suprimentos e 

demais aspectos externos à organização. Buscaram intensificar seus relacionamentos, 

processos e comunicação, além de adotarem iniciativas inovadoras, não apenas no modo de 

exercer o ofício, mas em ações criativas que aceleraram processos de desenvolvimento de 

produtos e fontes alternativas.  

Como limitações identificou-se a não generalização dos resultados obtidos que apenas 

representam uma fração específica da realidade. Também se observou outras limitações, como 

o pouco tempo disponível por parte dos entrevistados e a realização das entrevistas por 

telepresença, o que, de certo modo, reduziu a construção de rapport e limitou as observações 

de comunicação não verbal.  

Além disso, durante a condução da pesquisa, pôde-se observar que o contexto das 

organizações e a categoria de Compras em que o entrevistado está familiarizado pode 

influenciar na percepção dos respondentes. Os respondentes não foram convidados a discutir 

sobre relacionamentos com fornecedores específicos ou produtos com características 

diferentes, como perecibilidade ou sazonalidade. Neste contexto sugere-se que novas 

pesquisas sejam realizadas com uma seleção de amostras mais bem delimitada, permitindo 

que os resultados obtidos sejam menos generalizados e possuam maior confiança e rigor 

acadêmico.    

 Ademais, um eventual viés pode ser refletido em alguma das etapas do processo, pois 

pesquisas dessa natureza estão sujeitas a esse fenômeno. 

Oportunamente, sugere-se que outros estudos quantitativos possam ser executados de 

modo a identificar se estes aspectos identificados neste estudo apresentam representatividade 

estatística no setor, uma vez que diante do tipo de pesquisa e tamanho de amostra não permita 

generalizações. 
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Por fim, o correto direcionamento e adequada gestão estratégica de compras, em 

ambientes com grandes desafios, têm como essencial o bom relacionamento interno e externo 

e a clareza de toda rede de suprimentos. 
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ANEXOS 

A gestão da base de fornecedores durante a pandemia de COVID-19 (Fase assíncrona) 

  



92 

 

 

 

  



93 

 

 

 

  



94 

 

 

 

  



95 

 

 

 

  



96 

 

 

 

  



97 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

  



98 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

Roteiro de entrevista 

 


