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RESUMO 

 

A greve dos caminhoneiros no Brasil, ocorrida em Maio de 2018 foi um evento 

catastrófico para a economia nacional e a maior parte das grandes empresas foi surpreendida 

naquele momento com a paralisação das principais rodovias do país por 11 dias. Entretanto, 

as grandes empresas e seus sistemas de gerenciamento de riscos poderiam prever a greve? O 

mercado de transporte rodoviário brasileiro não dava sinais de colapso? Como este evento 

trouxe mudanças para o sistema de gerenciamento de riscos das grandes empresas? Buscando 

responder estas questões, foi elaborado uma pesquisa qualitativa com entrevistas de oito 

líderes de grandes empresas nacionais de vários segmentos, de indústrias até o varejo, de 

modo a entender como elas estavam preparadas para lidar com eventos desse tipo e o que 

mudou no pós-greve. O estudo aponta que são necessárias algumas mudanças nos sistemas de 

gerenciamento de riscos das grandes empresas, principalmente na identificação e planos de 

mitigação, além do aprofundamento das empresas no entendimento da realidade do mercado 

de transporte rodoviário brasileiro. É esperado que o estudo possa contribuir para a evolução 

da relação entre contratantes de transporte e transportadores, bem como o aumento da 

resiliência das cadeias logísticas das empresas. 

 

Palavras-chave: Transporte rodoviário, Riscos, Greve de 2018, Contratação de 

Transportadores, Mitigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The strike of truck drivers in Brazil, which occurred in May 2018 was a catastrophic event 

for the national economy and most large companies were surprised at that time, with the 

stoppage of the main highways in the country for 11 days. However, could large companies 

and their risk management systems predict the strike? Didn't the Brazilian road transportation 

market show signs of collapse? How did this event bring changes to the risk management 

system of large companies? In order to answer these questions, a qualitative research was 

conducted with interviews with eight leaders of large national companies from various 

segments, from industries to retail, in order to understand how they were prepared to deal with 

events of this type and what has changed in the post-strike. The study points out that some 

changes are necessary in the risk management systems of large companies, mainly in the 

identification and mitigation plans, in addition to the deepening of companies in 

understanding the reality of the Brazilian road transportation market. It is expected that the 

study can contribute to the evolution of the relationship between transport contractors and 

haulers, as well as increasing the resilience of companies' logistics chains. 

 

Keywords: Road transportation, risks, 2018 strike, transportation contracting, mitigation  
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. QUESTÃO DE PESQUISA E OBJETIVO PRIMÁRIO 

 
A gestão de riscos na cadeia de suprimentos é um tema cada vez mais relevante para 

as empresas e possui um crescente número de publicações no meio acadêmico nos últimos 

anos, como exemplificado por Ho, Zheng, Yildiz e Talluri (2015), que apontaram entre 2003 

e 2013 um crescimento de quatro vezes no número desses tipos de estudos. O interesse vem 

das constantes mudanças às quais as cadeias vêm sofrendo, por conta de eventos como a 

globalização, a internet e as mudanças de comportamento dos consumidores. 

Há também o aumento de riscos sistêmicos, tais como ataques terroristas, catástrofes 

climáticas, pandemias, greves e protestos. Por exemplo, a crise do subprime americano de 

2008, que se espalhou pelo mundo e causou impactos profundos no final dos anos 2010, 

foram precedidas de várias análises que demonstravam uma eminente crise, porém, poucos 

preferiram acreditar nelas (TALEB E MYTH, 2011).  

Sobre catástrofes naturais, o furação Floyd que atingiu a costa leste americana em 

1999, provocou uma inundação na fábrica de suspensões da Daimler-Chrysler no estado da 

Carolina do Norte e com isso provocou um reação em cadeia, resultando no fechamento de 

mais sete unidades por sete dias em outras partes dos Estados Unidos (NORMAN E 

JANSSEN, 2004).  

Outro exemplo, agora relacionado à demanda, foi o caso da Cisco em 2001, onde a 

queda da demanda por componentes com demanda já contratada, levou à empresa a uma 

baixa forçada de estoque na ordem de US$ 2,5 bilhões (NORMAN E JANSSEN, 2004). 

           Embora riscos sistêmicos possam parecer imprevisíveis para a maioria, existem autores 

que tratam do tema principalmente em sistemas complexos e defendem que esses tipos de 

eventos são propensos a ocorrerem de tempos em tempos, principalmente se, estiverem num 

contexto de sistemas estáveis, forçadamente assim às custas de restrições e ações artificiais 

(TALEB E MYTH, 2011). 

No Brasil, a greve dos caminhoneiros em 2018, foi um exemplo recente e muito claro 

de como um risco externo à organização (CHRISTOPHER E PECK, 2004) pode afetar de 

maneira crítica uma cadeia logística e ainda, paralisar um país por pouco mais de dez dias, 

com reflexos econômicos que duraram meses. Existem diversos fatores para que a greve 

eclodisse, os quais serão discorridos neste trabalho em posterior seção. 



 
 

13 

 

Diante disso, a questão de pesquisa que o presente trabalho pretende responder é: 

como a greve dos caminhoneiros de 2018, no Brasil, modificou a gestão de riscos relativas ao 

transporte rodoviário de cargas nas empresas brasileiras? 

O objetivo principal é entender como a greve dos caminhoneiros trouxe mudanças na 

forma das empresas gerenciaram seus riscos em cadeias logísticas, focado principalmente no 

elo do transporte rodoviário. Isso significa identificar as ações tomadas em mudanças de 

processos de gestão de riscos e na forma de contratação e relacionamento para o transporte 

rodoviário. 

 

1.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS E ESCOPO DO TRABALHO 
 

Considerando que a greve dos caminhoneiros de 2018, foi motivada principalmente 

por fatores políticos e econômicos aliados a questões próprias do mercado de transporte 

rodoviário brasileiro (MOURA et al. 2018), existem questões sob a sua inevitabilidade por 

parte dos órgãos competentes e se as empresas de alguma forma contribuíram para tal evento, 

através do tipo de relacionamento mantido com seus transportadores. 

 Outro ponto relevante, a qual este estudo buscará dar luz, é entender o que as empresas 

possuíam em seus planos de gerenciamento de riscos para cadeia de suprimentos, e se estes 

possuíam mapeamentos para eventos externos com a magnitude da greve de 2018, como teste 

para uma cadeia resiliente (FIKSEL et. al., 2015). 

 O relacionamento com os transportadores rodoviários será também um ponto para 

investigação. Modelos com redundância e os baseados em colaboração podem ser adotados 

como estratégias diferentes, sendo em algumas empresas complementares e em outras 

antagônicas quando se trata da mitigação de riscos. A forma como cada empresa classifica a 

categoria transporte em seu portfólio de relacionamentos (BENSAOU, 1999) pode ser 

correlacionado com a gestão de riscos em cadeias. 

 Através desses entendimentos, será possível compreender a resposta além da questão 

principal do trabalho, como as empresas podem se preparar melhor para eventos adversos 

externos, além de lançar um olhar sobre o relacionamento com transportadores rodoviários e 

se existem medidas que possam contribuir para que novas greves possam ser previstas e no 

caso de uma eventual repetição se existem medidas eficazes de remediação. 

 
 Em resumo, os objetivos secundários seriam: 
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- Entender os fatores políticos e econômicos da greve dos caminhoneiros no Brasil em 
2018, e como isso foi percebido pelas empresas; 
 

- Aprofundar-se em como os sistemas de gerenciamento de riscos das empresas 
estavam montados para detectar e lidar com eventos sistêmicos, como uma greve nacional; 
 

- Entender como os modelos de relacionamento com transportadores rodoviários, 
influenciaram as ações das empresas durante e após a greve; 
 

- Como e o que as empresas adotaram como medidas para melhorar seus sistemas de 
gestão de riscos em cadeias logísticas; 
 
1.3. JUSTIFICATIVA 
 

Este trabalho se mostra relevante em seu propósito em virtude de tratar de um tema 

com crescente importância no meio acadêmico e empresarial, que é a gestão de riscos, 

associado a um evento que teve um impacto econômico muito forte no Brasil no ano de 2018 

e trouxe reflexos sentidos nos anos subsequentes, principalmente pelas transformações legais 

a qual trouxe como consequência ao setor de transporte rodoviário. 

Existem ainda, até a presente data, poucos estudos dentro da área de administração, 

nas bases de dados pesquisadas sobre esse evento em particular, com trabalhos ainda muito 

voltados para as consequências sociais e macroeconômicas, tais como Moura et. al (2018).  

Portanto, trazer o tema à luz e investigar como a greve dos caminhoneiros em 2018 

trouxe impactos às grandes empresas, sem dúvidas poderá trazer lições que podem ser 

valiosas para que sejam replicadas na detecção ou tratativas em novos e futuros eventos 

similares, tornando as cadeias mais resilientes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nesta seção, será realizada a revisão da literatura existente sobre a gestão de riscos na 

cadeia de suprimento bem como as estratégias para a colocação em prática dessa gestão. Após 

isso, haverá a discussão sobre a realidade do transporte rodoviário no Brasil e os fatores que 

levaram à greve dos caminhoneiros de 2018. 

Esses tópicos são fundamentais para o presente trabalho, de modo a levar o 

entendimento dos construtos que regem a gestão de riscos e como ela se conecta ao transporte 

rodoviário, dentro da realidade brasileira, em que pode-se assim chegar ao entendimento do 

que seria desejável num modelo de gestão de riscos voltado para o transporte.   

 
2.1. RISCOS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
 

As cadeias logísticas têm se tornado cada vez mais complexas na atualidade em 

virtude de novas tendências na forma de se fazer negócios no mundo. (HARLAND, 2003). 

Nos últimos anos, mudanças na forma de gerenciá-las, com a utilização de menos recursos 

humanos e redução de capital empregado, principalmente em estoques, fez essas cadeias se 

tornarem mais complexas pela presença de mais players, globalizadas de tal maneira que 

componentes agora podem ser produzidos e transitados entre diferentes continentes e com 

fluxos de informações mais intensos e em tempo real  (KNEMEYER, ZINN e EROGLU, 

2009). 

Com isso, os riscos de disrupções para essas cadeias aumentaram consideravelmente e 

tem exigido das empresas a montagem de fluxos aptos a responder às demandas que mudam 

dinamicamente, além de serem resilientes e capazes de suportar riscos em diferentes 

contextos. (CLEMONS, 2000). Somado a isso, a busca por reduções de custos através de 

ressuprimentos mais rápidos com incremento de receitas, também pressionaram as cadeias 

logísticas e tornam eventos de disrupções altamente críticos, mais do que outrora, quando 

operações eram menos espalhadas geograficamente e os níveis de estoques podiam ser mais 

altos (SODHI et al., 2011). 

No entanto, o que seria o risco? Conceitualmente, risco pode ser assim definido, de 

maneira científica: 

 
A probabilidade de um evento adverso particular ocorrer, durante um 

período estabelecido de tempo ou resultados de um desafio particular. Como 
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uma probabilidade no sentido teórico da estatística, o risco obedece a todas 
as leis formais de combinações probabilísticas. (ROYAL SOCIETY, 1992,  
p.4, tradução nossa) 

 

 Esse conceito de risco combinado à gestão de cadeias pode ser entendido como 

qualquer adversidade que impeça a entrada de recursos para alimentar o fluxo interno de 

produção para permitir que as operações ocorram (MEULBROOK, 2000).  

Uma definição quantitativa de riscos em cadeias de suprimentos pode ser expressa 

como a probabilidade (de um evento) multiplicada pelo impacto no negócio (ou severidade) 

deste evento (BRINDLEY, 2004). 

Para Tomás e Alcântara (2013) o conceito vai mais além e pontuam que o 

gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos envolve os riscos internos e externos que 

podem afetar a cadeia inteira e abrangem a coordenação entre os membros, deixando evidente 

que num contexto de mundo globalizado, o desafio de se gerenciar riscos fica realmente 

bastante complexo considerando elos espalhados por diversos países. Essas cadeias ficaram 

mais suscetíveis a ações de desastres naturais em várias partes do mundo de acordo com a 

localização dos fornecedores, ações intencionais de agentes externos e encurtamento do ciclo 

de vida dos produtos trazendo assim maiores e complexos elementos a serem gerenciados 

pelas empresas, mais do que a coordenação entre seus elos (SODHI et al., 2011). 

Mesmo assim, é importante ressaltar que ainda existe um gap de definição sobre os 

riscos na cadeia de suprimentos e seu gerenciamento. Como colocado por Sodhi et al. (2011), 

existem autores que tratam o tema com um escopo limitado, tratando de eventos raros, porém 

com potencial muito alto de impactos para as empresas, como atentados, terremotos ou outros 

desastres disruptivos. Por outro lado, vários autores pontuam que entram também no escopo 

do gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos, as incertezas sobre demanda e estoques, 

que possuem impactos relativamente menores, mas possuem uma frequência mais alta. 

 Essa definição sobre os tipos de riscos em cadeias de suprimentos são elementos 

cruciais para a montagem de uma estratégia correta de gerenciamento destes. Christopher e 

Peck (2004), classificam os tipos de riscos em três grandes categorias e as dividem em 

subcategorias, a seguir: 

-Internos à organização: 

-Processos 

-Controles 

-Externo à organização, mas interno à cadeia de suprimentos: 
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-Demanda 

-Oferta de suprimentos 

-Externo à organização: 

-Ambientais 

 Já para Chen, Sohal e Prajogo (2013), há uma simplificação na categorização e 

existem apenas dois tipos de riscos nas cadeias de suprimentos, os riscos operacionais e os de 

disrupções.  

Disrupções, por definição acadêmica, são eventos aleatórios ou estocásticos, que 

causam uma interrupção na cadeia de suprimentos de maneira completa ou parcial, por um 

período geralmente indefinido (SNYDER et. al., 2016).  

Os riscos de disrupção já tratam de eventos externos causados por ações humanas 

como greves e ataques terroristas ou desastres naturais como terremotos e enchentes. Esses 

riscos, em tese, são mais complexos e menos controláveis do que os riscos operacionais. Os 

riscos operacionais tratam de falhas em processos de coordenação entre demanda e oferta de 

suprimentos (CHEN, SOHAL e PRAJOGO, 2013).  

Esse ponto é relevante para a avaliação do tema, visto que nos últimos anos, começou 

a ocorrer uma diferenciação mais clara entre esses tipos de riscos. 

 O interesse no assunto vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, como 

mostrado na figura 1, e de acordo com Pournader, Kach e Talluri (2020), a simples busca por 

Supply Chain Risks na base de dados Scopus, revela mais de 900 artigos nos últimos 20 anos. 

 

 

Figura 1 – Número de papers sobre disrupções na cadeia de suprimentos. Fonte: Adaptado de 

Snyder et. al. (2016). 
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 Como pontuado anteriormente existem abordagens que categorizam os riscos de forma 

mais detalhada, pontuando os riscos do lado do suprimento ou que afetam a entrada de 

recursos chamada de logística inbound, os riscos de processos que abrangem as chances de 

perda de capacidade pela empresa em transformar seus insumos em produtos, os riscos do 

lado da demanda, que afetam a saída de produtos ou serviços das empresas, os riscos de 

logística, que afetam outros elos da cadeia à qual a empresa está inserida, e finalmente, os 

riscos ambientais ou externos, que tratam de mudanças macroeconômicas, legais ou desastres 

que afetam a capacidade da empresa de operar. (SHABAZ et al. 2019). 

 Sobre os riscos ambientais ou externos, Taleb e Myth (2011), discorrem e apontam a 

incapacidade dos sistemas atuais, tanto econômicos e políticos, de preverem eventos humanos 

que podem causar rupturas catastróficas. A estabilidade, provocada por ações artificiais que 

encobrem oscilações em sistemas econômicos ou sociais, como por exemplo, intervenções 

governamentais na economia, como controle de preços sobre determinais bens ou ainda 

incentivos para consumo, acabam gerando a longo prazo, problemas que levam à eclosão de 

crises econômicas como a do subprime americano em 2008. 

 De maneira prática, existem diversos casos mundo afora de disrupções em cadeias 

provocadas por problemas operacionais e também por problemas externos às empresas, em 

linha com as teorias pautadas. A Mattel, fabricante norte-americana de brinquedos, precisou 

fazer um recall em 2007 de 19 milhões de brinquedos por presença de chumbo nas tintas e por 

imãs soltos. A Dell, gigante global de montagem de computadores, fez um recall de 4 milhões 

de laptops por problemas com baterias produzidas pela Sony e a Ericsson reportou em 2000, 

perdas de US$ 2,3 bilhões em sua divisão de telefones celulares após a fábrica de 

semicondutores de um de seus fornecedores principais pegar fogo (SODHI et al. 2011). 

 Essas crises, num mundo cada vez mais complexo e interconectado, acabam por gerar 

eventos catastróficos, difíceis, entretanto não impossíveis de serem previstos. (TALEB e 

MYTH, 2011). 

 

2.1.1. ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 
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 Numa cadeia de suprimentos, existe um fluxo de materiais que passam de uma 

empresa a outra e chegam até o consumidor final. As empresas que compõem a linha por onde 

se dá esse fluxo, bem como seus gerentes, devem buscar entender a extensão total dessa 

cadeia e explorar essas interligações, buscando identificar suas vulnerabilidades. É através 

disso que as empresas montam suas estratégias de gerenciamento de riscos em cadeias. 

(CHRISTOPHER e PECK, 2004) 

 Fatores externos à empresa focal como desastres naturais, ação humana disruptiva 

propositada, falhas no outsourcing global e pressões de mercado para um ciclo de vida menor 

para os produtos, aumentaram a exposição das cadeias logísticas ao risco e para reduzir a 

vulnerabilidade destas, passou-se a encontrar cada vez mais na literatura acadêmica as 

chamadas por “resiliência” e “robustez” (SODHI et. al., 2011). 

 Fiksel et. al. (2015, p.82) define resiliência como: 

  

 A capacidade de uma empresa de sobreviver, se adaptar e crescer face 
uma mudança turbulenta. (FIKSEL et. al., 2015, p 82, tradução nossa) 

 

 Já a robustez, é classificada por Tang (2006), como um atributo que permite às 

empresas gerenciarem os riscos de maneira eficiente e sustentável ao se depararem com 

disrupções relevantes se recuperando rapidamente. 

 A gestão de riscos na cadeia de suprimentos (SCRM), assim como a própria gestão de 

riscos, vem ganhando espaço no meio acadêmico, conforme a figura 2,  e despertado cada vez 

mais interesse nas empresas. De acordo com a SODHI et al. (2011), citando uma pesquisa da 

Computer Science Corporation 60% das empresas pesquisadas acreditavam que suas cadeias 

de suprimento eram vulneráveis. Executivos da IBM, empresa norte-americana de tecnologia, 

acreditavam em 2008 que o gerenciamento de risco em cadeias de suprimentos era o segundo 

maior problema para eles. No entanto, poucas empresas ainda haviam tomado medidas 

concretas para melhorar o quadro. (SODHI et al. 2011) 
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Figura 2 – Número de papers publicados sobre Gerenciamento de Riscos em Cadeias de 

Suprimentos. Fonte: Oliveira et al., (2018). 

 

 Após os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2011 em Nova Iorque nos Estados 

Unidos e eventos como o furacão Katrina em 2005, no mesmo país, fez crescer o interesse em 

estudos pelo impacto de desastres causados por ação humana. Empresas como a Hewlett-

Packard, fabricante norte-americana de computadores, tomaram medidas como a formação de 

um grupo de gestão de riscos em fornecedores (NAGALI et. al, 2008). Cisco, outra empresa 

norte-americana da área de tecnologia, formou um grupo para avaliar a resiliência de sua 

cadeia de suprimentos e após os impactos causados pelo Katrina, empresas como a Procter & 

Gamble, Walmart e SYSCO começaram a dividir seus processos de gerenciamento de riscos 

na cadeia de suprimentos. (BEDNARZ, 2006). 

 O gerenciamento de riscos, então, é um processo no qual as decisões são feitas para 

aceitar e reconhecer os riscos avaliados e a implementação de ações para reduzir as 

consequências o a probabilidade de ocorrências. As consequências e impactos na cadeia de 

suprimentos são focadas geralmente em custos e qualidade, além de saúde e segurança. 

(NORMAN e JANSSON, 2004).  

 A estratégia é que irá definir o conjunto de guias que irão influenciar as decisões e o 

comportamento dos líderes das empresas na busca de seus objetivos. (LEVY, 1995). Sendo 

assim, as estratégias de gerenciamento de riscos em cadeias procuram antever os riscos 
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internos e externos e de modo a fornecer ao corpo gerencial as diretrizes e ferramentas 

necessárias para que a empresa focal ou o grupo de empresas que compõe a cadeia, tenham 

alternativas de operação caso problemas venham a ocorrer. (TOMAS e ALCANTARA, 

2013).   

 Sodhi et al. (2011), elaboraram uma revisão de literatura sobre o gerenciamento de 

riscos em cadeias de suprimentos, abrangendo artigos até 2010. Nessa revisão, constataram 

que um sistema de gerenciamento possui basicamente quatro elementos: identificação dos 

riscos (1), avaliação de riscos (2), mitigação de riscos (3) e responsividade aos riscos de 

incidentes (4). Essa última etapa, poderia ser subdividida em duas partes, sendo uma para 

riscos operacionais (riscos frequentes para problemas inerentes às incertezas de demanda e 

suprimentos), e outra parte para riscos catastróficos (causados por desastres naturais ou 

provocados por ações humanas). Esse processo, fica alinhado assim, com os conceitos de 

riscos, apresentados na seção anterior, de Chen, Sohal e Projogo (2013) e de Tomás e 

Alcantara (2013). 

 No entanto, cabe pontuar que Sodhi et al. (2011) avaliaram que a maior parte dos 

artigos revisados são conceituais e poucos abrangem o quarto elemento, a responsividade, de 

maneira suficiente para ter embasamento teórico robusto. Sendo assim, ainda existe uma 

lacuna na literatura sobre a resposta aos riscos, pois poucos artigos abrangem o tema até esta 

etapa. 

De qualquer modo, as indicações sobre as estratégias para o gerenciamento de riscos 

na cadeia de suprimentos, seguem de maneira geral, uma sequência que consiste em ter um 

processo para identificar os riscos, ferramentas de avaliação do potencial de danos desses 

riscos, planos e ações para mitigá-los e planos de respostas para caso ocorram 

(KLEINDORFER e SAAD, 2005) e (WILSON, 2007).  

Essas indicações, mesmo sendo conceituais ou ainda pouco aplicadas na prática, 

fornecem aos gestores, informações valiosas de como decisões difíceis devem ser tomadas 

sob cenários de avaliação de riscos catastróficos, seus planos de mitigação e aderência desses 

planos em suas cadeias de suprimentos. (KNEMEYER, ZINN e EROGLU, 2009). A figura 3 

ilustra um esquema de um processo de planejamento para gerenciamento de riscos:   
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Figura 3 – Processo para planejamento para um sistema de gerenciamento de riscos em 

cadeias de suprimentos. Fonte: Adaptado de Knemeyer, Zinn e Eroglu (2009). 

 

 Na literatura, ainda existem discussões sobre os tipos de estratégias e seus trade-offs, 

as quais a empresa deve escolher, para um gerenciamento de riscos eficaz. Dependendo da 

complexidade do mercado, tamanho da cadeia e estratégia de rede, alguns autores defendem 

que as empresas devem reexaminar o trade-off eficiência versus redundância, ou seja, 

determinados recursos sejam produtivos, humanos ou de transportes, devem ser trabalhados 

com alguma folga ou opcionalidade, que apesar de minarem a eficiência em alguns momentos 

e deixarem um custo adicional nas operações, seriam uma forma de reação rápida ou plano de 

contingência, no caso de eventos adversos ocorrerem (CHRISTOPHER e PECK, 2004). 

 Derivadas dessa estratégia vêm medidas tais como estoques extras, múltiplas fontes de 

fornecimento, criação de áreas de gerenciamento de riscos, sistemas de informática paralelos, 

bem como outros exemplos de acordo com Norman e Jansson (2004). 
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 Autores como Norrman e Lindroth (2002), entendem que a definição de 

gerenciamento de riscos em cadeias de suprimentos, seja: 

 

Gerenciamento de riscos em cadeias de suprimentos é colaborar com 
parceiros na aplicação de ferramentas de processos em cadeias de 
suprimentos para lidar com riscos e incertezas causadas por, ou impactadas 
em, atividades ou recursos relacionadas à logística. (NORMAN E 
LINDROTH, 2002 in Norman e Janssen, 2004, p.436, tradução nossa) 

  

 A citação anterior é um exemplo das abordagens que sugerem a maior integração e 

colaboração com os outros elos da cadeia, buscando observar todos os riscos nos 

relacionamentos interempresas. Autores como Christopher e Lee (2004) e Chen, Sohal e 

Prajogo (2013) bem como Ali e Shukran (2016) argumentam que relacionamentos de longo 

prazo e integração com fornecedores e clientes, baseados em ações de colaboração como 

compartilhamento de informações, decisões sincronizadas, alinhamentos incentivados e 

comunicação colaborativa, podem levar as empresas a perceberem a lidar melhor com os 

riscos internos e externos.  

Desafios ainda existem para líderes empresariais e pesquisadores sobre as tentativas de 

descobertas de oportunidades para mitigação de riscos com custos eficientes ao processo 

logístico, equilibrando a realização de investimentos e custos com seguros versus as 

consequências de uma possível disrupção na cadeia. Soma-se a isso, o número de players cada 

vez maiores, além da distribuição globalizada destas cadeias (KLEINDORFER e SAAD, 

2005). 

No tocante à probabilidade de disrupções às cadeias de suprimentos, eventos 

considerados catastróficos possuem baixa chance de ocorrerem, porém, seus impactos podem 

ser altíssimos, devido ainda a incapacidade das empresas em mensurar os impactos 

corretamente e também de prever por quanto tempo estes eventos podem perdurar 

(KNEMEYER, ZINN e EROGLU, 2009). 

As evidências científicas demonstram que os líderes empresariais entendem que 

eventos com baixa probabilidade podem causar grandes impactos, porém, numa perspectiva 

mais ampla, olhando a cadeia como um todo, esses eventos podem ocorrer em qualquer etapa 

desta. Por conta de restrições orçamentárias e avaliações ainda pouco amplas sobre os riscos 

na cadeia como um todo, líderes empresariais têm problemas em selecionar os tipos de 

eventos disruptivos que pretendem atacar, e em qual etapa da cadeia devem focar 
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(KNEMEYER, ZINN e EROGLU, 2009). A falta de dados históricos de eventos disruptivos e 

a resistência entre empresas participantes da cadeia em fornecer dados sobre esses tipos de 

eventos aos outros elos, contribui para a ampliação desta dificuldade. (SNYDER et al., 2016). 

Na literatura, podem ser encontrados modelos para estratégias de mitigação e respostas 

às disrupções sendo capaz de ocorrer nas cadeias de suprimentos. Kleindorfer e Saad (2005), 

pontuam que essas estratégias focam em três vulnerabilidades que abrangem o design do 

produto suportado pela cadeia de suprimentos, a própria cadeia de suprimentos em si e sua 

modelagem de rede e o controle operacional da cadeia e seus esquemas de resposta às 

emergências. A estratégia visa reduzir a frequência e a severidade dos riscos identificados e 

aumentar a capacidade de reação e de absorção dos riscos dos participantes da cadeia como 

um todo. 

Snyder et al. (2016) apresenta estratégias de mitigação para as disrupções possíveis 

através de cinco dimensões: via inventários (revisão contínua, periódica ou multiescala dos 

níveis de inventários), via fornecimento e flexibilidade na demanda (trabalhando com um 

número maior ou redundante de fornecedores), via demanda (trabalhando preços), via 

posicionamento das plantas (modelando cenários) e via relacionamento com fornecedores 

externos (trabalhando tipos de contrato). 

O presente estudo, parte de um evento que causou disrupção para as cadeias logísticas, 

que foi a greve dos caminhoneiros brasileiros em 2018, considerado catastrófico, visto sua 

magnitude nacional, com a quase completa paralisação das atividades de transporte de 

impacto alto e relevante para todas as cadeias logísticas das empresas brasileiras. Entender 

como a visibilidade e a capacidade de antecipação mediante informações disponíveis e 

construção de cenários fazem parte de uma gestão de riscos bem trabalhada em cadeias 

(SNYDER et al, 2016), e isso deverá ser explorado nesse estudo através da investigação sobre 

a gestão de riscos das empresas estudadas. 

 

2.2. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 

 

 A literatura sobre relacionamento com fornecedores em cadeias logísticas é bastante 

ampla e com diversas obras que ao longo dos últimos anos vêm consolidando o conhecimento 

nesta área. O trabalho de Kraljic (1983), se tornou um marco para os estudantes da área e é 
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chave para entendimento desses relacionamentos, uma vez que os categorizou baseados em 

importância da aquisição de materiais e bens versus complexidade do mercado supridor.  

Os riscos às cadeias de suprimentos já naquela época, no final dos anos 1970 e início 

dos anos 1980, em que a globalização começava a ganhar força e as turbulências políticas 

começaram a se intensificar, fizeram com que as empresas passassem a lidar com cenários de 

negócios mais conturbados. Diante disso, o autor elaborou quatro quadrantes de classificação 

de sofisticação das aquisições, que resultam numa matriz, conforme mostrado na figura 4: 

gerenciamento de materiais, gerenciamento de fornecedores, gerenciamento de compras e 

gerenciamento de abastecimento. (KRALJIC, 1983).  

 A ideia central do modelo de Kraljic (1983) é reduzir o risco no fornecimento para 

empresa compradora usando o máximo do poder de barganha. Considerando as forças do 

comprador versus a força do mercado de suprimentos, três posições básicas de poder são 

identificadas e associadas: balancear relacionamentos, explorar relacionamentos e diversificar 

relacionamentos (GELDERMAN e WEELE, 2003). 

 

 

Figura 4 – Matriz de Kraljic (1983). Fonte: Adaptado de Kraljic, P. (1983), tradução nossa. 

 

A matriz consequentemente leva a um tipo de postura em relação aos fornecedores e 

consequentemente impacta em forma de se relacionar com os fornecedores. 
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Considerando isso, Bensaou (1999), categorizou esses relacionamentos, através de 

comparações entre a indústria automobilística norte-americana e japonesa, no tocante ao 

tratamento dado a seus fornecedores, sob a ótica de investimentos específicos do comprador 

ou do próprio fornecedor. O resultado foi uma evolução na matriz de Kraljic (1983), em que 

os quadrantes passaram a refletir a frequência dos relacionamentos, resultando em: compras 

cativas, trocas de mercado, quando observados os investimentos específicos do comprador em 

especial e fornecimento cativo e parceiros estratégicos, quando observado o investimento 

específico do fornecedor (BENSAOU, 1999). A figura 5, ilustra essa matriz: 

 

 

Figura 5 – Matriz de Bensaou. Fonte: Adaptado de Bensaou, M. (1999), tradução 

nossa. 

 

Em linha com Bensaou (1999), o trabalho de Tang, também do mesmo ano, classifica 

os fornecedores praticamente da mesma maneira. No entanto, olhando aspectos como a 

frequência de negócios, duração de contratos, nível de troca de informações, esquemas de 

precificação e exclusividade no fornecimento, que esses fornecedores possuem com a 

empresa compradora. As classes são: fornecedor comum, fornecedor preferencial, fornecedor 

exclusivo e parceiro (TANG, 1999). 
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Entretanto, existem trabalhos críticos a classificações de relacionamentos em matrizes 

de portfólio de compras, haja visto, que a complexidade de relacionamentos vai além da 

relevância da compra e da complexidade de mercados, na qual a categoria do produto a ser 

comprado se encontra e de investimentos conjuntos entre as empresas. A importância da troca 

em si e o potencial de geração de benefícios do relacionamento, são fatores que extrapolam 

estes as matrizes tradicionais e que devem ser considerados (DUBOIS e PEDERSON, 2002). 

Existem também críticas à aplicação do modelo de Kraljic (1983) e Bensaou (1999) 

para serviços, cuja complexidade varia de acordo com as especificações e o consumo deste é 

simultâneo à aquisição, como é o caso do transporte rodoviário. Andersson e Norrman (2002), 

além de Gould (2003), são exemplos de estudos que tratam de serviços logísticos. 

Vários trabalhos vieram em paralelo e posteriormente, tratando de relacionamentos 

cooperativos entre compradores-fornecedores como Ring e Van de Ven (1994), Dyer e Singh 

(1998), Cannon e Homburg (2001), Ulaga e Eggert (2006) e Song, Song e Benedetto (2011). 

Especificamente para o transporte rodoviário, há necessidade de se avaliar o tipo de 

serviço, com características como tamanho dos embarques, rotas, números de localizações ou 

sites para atendimento. Além disso, a complexidade da compra, como nova contratação ou 

renovação de contrato e principalmente o tipo de relacionamento que se pretender ter com o 

transportador, se mais distante ou mais próximo, para trabalhos em conjunto com troca 

constantes de informações (ROGERSON, ANDERSSON E JOHANSSON, 2013). 

O trabalho de Rogerson, Andersson e Johansson (2013), transformou o portfólio de 

Kraljic em uma matriz dupla com oito situações específicas para a contratação de transportes 

combinando os fatores citados anteriormente, que combina o tipo de serviço, com a 

complexidade da compra e o tipo de relacionamento. Isso complementa a categorização do 

transporte feita na matriz de Kraljic, ajudando as empresas a distinguir as diferenças relativas 

aos seus contextos. (ROGERSON, ANDERSSON E JOHANSSON, 2013) 

Mais recentemente, a criação de valor relativo gerada pela díade entre compradores, 

fornecedores e também para a cadeia como um todo, passou a ser considerada como um fator 

importante na manutenção dos relacionamentos e no entendimento do conceito de 

colaboração. A divisão de benefícios entre compradores e fornecedores na prática, pode ser 

enxergada em alguns casos como uma “concorrência” por margens (CHEUNG, MYERS e 

MENTZER, 2011), gerando conflitos e problemas na colaboração interempresas, travando, a 

real criação de valor e a colaboração completa. 
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Em suma, o relacionamento com fornecedores dependerá do grau de oferta que o 

produto ou serviço a qual ele vende apresenta, o grau de maturidade de ambas as empresas em 

compartilhar informações e realizar trabalhos conjuntos e finalmente o grau de poder, 

governança e valor na colaboração que esse relacionamento pode ter (BRITO e MIGUEL, 

2017). 

A ligação entre o relacionamento com fornecedores e gerenciamento de riscos, a qual 

está relacionada com o escopo do presente trabalho, também foi e ainda é alvo de vários 

estudos. Autores como Sodhi et al. (2011), argumentam que a divisão de benefícios além de 

riscos aos participantes da cadeia de suprimentos, é fator chave para um gerenciamento que 

ajude a mitigar perigos, principalmente externos à empresa focal. 

O trade-off entre relacionamentos estáveis e duradouros, que sugerem contratos de 

exclusividade e redução da gama de fornecedores para a empresa compradora versus a 

flexibilidade de contratos de curto prazo relacionados a variações de preços e ofertas de 

mercado é um fator crucial na montagem de uma estratégia de gerenciamento de riscos em 

cadeias de suprimentos (TANG, 1999). 

A expansão global de determinadas empresas pode levá-la a ter uma cadeia com 

fornecedores também globais. Dependendo do produto ou serviço necessário, a empresa pode 

contratar fornecedores locais para obter reduções de custos em transportes, reduzir tempos de 

ressuprimentos e estoques. Consequentemente, isso leva a ter múltiplos fornecedores para 

estes determinados produtos ou serviços, que podem por um lado reduzir riscos de disrupção 

dado as fontes múltiplas ou podem aumentar outros tipos de riscos, como os de coordenação 

entre estes membros, deixando a cadeia subótima (TANG, 1999). 

Encontrar o ponto de equilíbrio nesse trade-off entre possuir poucos fornecedores com 

contratos de longo prazo e maior integração versus contratos de curto prazo e fornecedores 

múltiplos, é um desafio para as empresas. Cohen e Agrawal (1999) desenvolveram um 

modelo analítico para avaliar a questão, em que num primeiro momento constataram que os 

líderes empresariais possuem dificuldades em mensurar quanto e quando contratos de longo e 

os de curto prazo são adequadamente melhores.  

Essa visão é confirmada por Brito e Miguel (2017), em um estudo com 24 empresas 

brasileiras sobre poder, governança e criação de valor, foi constatada que a interdependência 

não é vista como uma questão positiva entre os gerentes entrevistados, em função do aumento 

da percepção de riscos, quando o número de transações entre as empresas aumentam. 
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Zsidisin, Panelli e Upton (2000), em seu trabalho, também constataram a falta de 

habilidade das empresas em avaliar todos os riscos a qual sua cadeia de suprimentos está 

sujeitas, dado a escassez de recursos para fazer esta avaliação. Com isso, a estratégia de 

seleção e manutenção de fornecedores fica comprometida, podendo levar a utilização de uma 

base de fornecedores mais ampla do que o necessário e incorrendo em custos de prevenção de 

riscos maiores do que o necessário para remediá-los caso ocorressem. 

 

2.3. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO BRASIL E A GREVE DOS CAMINHONEIROS 

EM 2018 

 

 Nesta seção, será mostrado o panorama atual do mercado de transportes brasileiro e os 

fatores que levaram ao evento disruptivo da greve dos caminhoneiros de Maio de 2018, que 

paralisou as principais rodovias brasileiras por 11 dias. 

 

2.3.1. PANORAMA ATUAL DO MERCADO DE TRANSPORTES BRASILEIRO 

 

 O transporte de cargas no Brasil é um dos principais setores econômicos do país, 

representando um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 256,08 bilhões, que é quase 4% do PIB 

brasileiro (CNT, 2020). 

 Dentro desse setor, historicamente o transporte rodoviário de cargas é peça 

fundamental na logística brasileira, representando um dos pilares do desenvolvimento 

econômico nacional dado a sua representatividade na participação entre os modais utilizados 

atualmente em 61,1% (CNT, 2020). 

 Esses setores são altamente geradores de empregos no país, com quase 2.176.500 de 

vagas, conforme figura 6, sendo aproximadamente 1.600.000 somente no transporte 

rodoviário, abrangendo desde motoristas até auxiliares, conferentes, ajudantes entre outros. 

Além disso, existe todo um ecossistema econômico que gira em torno do transporte, como por 

exemplo, postos de gasolinas em rodovias, oficinas, restaurantes, alojamentos, entre outras 

que têm como público alvo caminhoneiros e empregados de transportes rodoviários (CNT, 

2017). 

 Considerando esses dados e a relevância do setor para o país, principalmente no modal 

rodoviário, a infraestrutura necessária para que o transporte ocorra com eficiência e segurança 
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é alta. No entanto, existem diversos problemas relacionados principalmente à deficiência 

estrutural, insegurança nas estradas, mercado hipertrofiado, entre outros, que causam 

insatisfações e movimentos como o que culminaram com a greve de 2018 (CNT, 2020).  

 

 

 

Figura 6 – Estoque e variação de empregos do setor de transporte e logística no Brasil. Fonte: 

CNT (2017). 

 

 As rodovias brasileiras totalizam 1.717.018 quilômetros (km) de malha, porém apenas 

211.370 km são pavimentadas, ou seja, apenas 12,3%. Destas 20.745 km são administradas 

por empresas privadas através de concessões governamentais e possuem pedágios e condições 

de infraestrutura mínimas para que os motoristas de caminhões possam ter locais para parada, 

descanso e alimentação adequados, além de apoio em caso de problemas com seus veículos. 

O risco de acidentes nessas condições é alto e um fator preocupante para todos os usuários 

dessas vias. Estes pontos são grandes pontos de insatisfação para a classe de motoristas 

autônomos, que encabeçaram a greve de 2018 (CNT, 2020). 

 O investimento público federal em rodovias no Brasil, vem caindo nos últimos anos, 

em % total em relação ao PIB, como mostra a figura 7,  o que faz com que a visão futura de 

modernização das vias e de melhorias relevantes para empresários do setor de transportes e 

principalmente usuários, seja bastante desanimadora (CNT, 2017). Já os investimentos 

privados, que são apontadas pelas principais entidades que representam empresas e 

caminhoneiros, como a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e a Associação 
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Brasileira dos Caminhoneiros (ABCAM), como uma saída para acelerar a modernização das 

rodovias brasileiras, são relevantes, porém se limitam apenas ao que já foi concedido. É 

necessário, na visão dessas entidades, que o governo federal continue com as concessões 

(CNT, 2017). A figura 8, mostra que ainda o investimento público é maior do que o privado. 

 

 

Figura 7 – Evolução do investimento público federal em infraestrutura do transporte 

rodoviário em relação ao PIB brasileiro – 2001 a 2016. Fonte: CNT (2017). 

 

 

 

Figura 8 – Investimento público federal e privado em rodovias, de 2012 a 2016. Fonte: CNT 

(2017). 

 

 Além disso, a insegurança é apontada como outro fator de insatisfação dos motoristas 

que comumente são vítimas de assaltos, sequestros relâmpagos, além de abordagens 
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indesejáveis de traficantes para oferta de drogas ou ainda usuários buscando dinheiro (CNT, 

2019). A figura 9, mostra os principais problemas, na visão dos caminhoneiros dos problemas 

da profissão. Na pesquisa, eles poderiam escolher mais de um fator. 

 

 

Figura 9 – Principais problemas na atividade de caminhoneiros. Fonte: CNT (2019). 

 

 A percepção dos caminhoneiros sobre o valor do frete, considerado baixo na visão 

deles, é fruto de fatores mercadológicos, aliado à falta de conhecimento por boa parte destes 

profissionais sobre a composição de custos de um caminhão (ARAUJO, BANDEIRA e 

CAMPOS, 2013).  

No final da década de 2010, o governo federal brasileiro estimulou o crescimento da 

oferta de caminhões, através de linhas de crédito facilitadas para obtenção de frota, com os 

programas Procaminhoneiro e Procaminhoneiro 2, utilizando o BNDES para facilitar a 

concessão destes créditos (ROCHA E FARIA, 2010). 

Como demonstrado por Villela (2014), estímulos governamentais para a aquisição de 

veículos, tanto de passeio quanto de cargas, que resultem em redução no preço têm um efeito 

de aumento de demanda bastante relevante. Isso demonstra que estas políticas adotadas pelo 

governo brasileiro, tiveram um efeito positivo para a economia inicialmente, porém, em longo 

prazo, a transformaram num fator de insatisfação aos caminhoneiros e consequentemente um 

fator para a greve.  

 

2.3.2. A GREVE DOS CAMINHONEIROS DE MAIO DE 2018 
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No mês de Maio de 2018, entre os dias 21 e 31, ocorreu no Brasil uma greve nacional 

de caminhoneiros iniciada por autônomos, que rapidamente alcançou todo o território 

nacional e paralisou os principais corredores rodoviários do país.  

 A greve dos caminhoneiros brasileiros de 2018, se deu após as sucessivas altas do 

preço do óleo diesel nos postos de combustíveis, ocasionada pela nova política de reajustes de 

preços adotada pela PETROBRÁS em 2017 (PETROBRÁS, 2017). Essa nova política previa 

o repasse diário das variações do preço do petróleo e seus derivados, além do efeito do 

câmbio no mercado internacional, o que fez com que uma variação de aproximadamente 19% 

chegasse aos postos. Soma-se a isso ainda, o momento político conturbado que o Brasil vivia 

na época, com protestos sucessivos nos anos anteriores por vários segmentos da sociedade por 

mudanças no governo e contra a corrupção, devido a diversos casos noticiados 

(RODRIGUES, 2019).  

 A literatura acadêmica atual não é rica em estudos relacionados a eventos desse tipo. 

O trabalho mais notório é de McKinnon (2006), em que o autor, baseado em dois eventos de 

paralisação do transporte rodoviário na Inglaterra, sendo um em 1979 e outro em 2000, 

provocado inclusive por protestos contra o preço dos combustíveis, levanta hipóteses sobre os 

impactos de uma parada total desse modal nesse país durante cinco dias. 

 Eventos desse tipo têm o potencial de reduzir dramaticamente a atividade econômica 

de um país e provocar crises, além de convulsões sociais. Muitos negócios não sobreviveriam 

a uma interrupção de praticamente uma semana, visto que isso deixaria frágil a posição de 

faturamento e fluxo de caixa. Aos negócios que suportariam isso, seria necessário um período 

longo de recuperação (McKINNON, 2006). 

 No Brasil, embora o evento de 2018 tivesse alcançado proporções nacionais e tivesse 

sido visto como um evento inesperado e difícil de ser previsto, não havia sido o primeiro 

desta categoria, e o país já havia vivenciado outros do tipo. Em 2015 e em 2013, ocorreram 

eventos similares, porém com magnitudes bem menores, mas com um ponto em comum com 

o movimento de 2018: o preço do óleo diesel. (MORENO, TENENTE, REGADAS e 

FAJARDO, 2018). 

Entende-se, portanto, que o estopim da greve é resultante de uma mudança na política 

econômica adotada pelo governo federal brasileiro, através da Petrobrás, em relação aos 

preços dos combustíveis. Entre 2003 e 2016, os preços dos combustíveis no Brasil, 

principalmente diesel e gasolina, sofriam pouca influência dos preços no mercado 
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internacional. Isso porque o governo federal brasileiro, através da Petrobrás, determinava, 

utilizando alguns contrapesos como custos, volume de produção e refino no país, quando e 

como iria repassar as variações do preço do petróleo aos preços nacionais, sendo que muitas 

vezes não os repassava em sua totalidade ou passava com defasagem, amortecido pelas 

flutuações positivas ou negativas, tudo isso visando segurar esse impacto na inflação do pais 

(MOTA, 2018). 

Quando o executivo Pedro Parente, assumiu a Petrobrás em 2016, estando esta numa 

situação financeira preocupante e envolvida em escândalos de corrupção relacionadas à 

Operação Lava-Jato da Polícia Federal, ele logo adotou uma nova política de preços a qual 

deveriam flutuar conforme cotações do mercado internacional, além de levar em consideração 

custos como taxas de câmbio e fretes marítimos internacionais. Isso levou a uma variação 

mais dinâmica de preços e pouco antes da greve de 2018, a flutuações diárias (MOURA et al., 

2018). 

Somado ao cenário político-econômico do segmento de combustíveis, os problemas 

estruturais do mercado de transportes rodoviários brasileiros, mostrados na figura 9, vieram à 

tona, como o excesso de oferta de caminhões ocasionada pela baixa barreira de entrada no 

setor, falta de regulamentação para limitação de idade da frota e as condições inseguras das 

rodovias (CNT, 2019). 

Esses fatores levaram a um círculo vicioso, que resultaram em baixos fretes praticados 

pelas empresas e autônomos, sendo comum também, a prática de fretes abaixo do custo real, 

aceito muitas vezes por esses atores principalmente, para que haja condições de se pagar as 

prestações dos veículos ou garantir o mínimo de subsistência a essas empresas e profissionais. 

Os fretes com isso, viraram commodities para as empresas contratantes, que tentam sempre 

maximizar sua redução de custos neste segmento, reduzindo seu impacto no custo total 

(ARAUJO, BANDEIRA e CAMPOS, 2013).  

Os fretes no Brasil até antes da greve eram regidos pela livre concorrência entre os 

agentes econômicos. No entanto, com um segmento de transportes hipertrofiado, com excesso 

de oferta, as empresas contratantes adquirem um enorme poder de barganha e acabam 

impondo os fretes aos transportadores na maioria das negociações e isso leva ao cenário 

comentado anteriormente de práticas de preços abaixo do custo (ARAUJO, BANDEIRA e 

CAMPOS, 2013) 
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Contribuindo com esse fator, existem diferenças entre os fretes praticados por 

transportadores e autônomos. As empresas de transporte no Brasil, são chamadas de ETC 

(Empresas Transportadoras de Carga) e os autônomos são chamados de TAC 

(Transportadores Autônomos de Carga), segundo a legislação vigente (BRASIL, 2007). 

Os autônomos ou TAC´s, são geralmente pessoas físicas, que compram caminhões e 

realizam fretes por conta própria. Sendo assim, sua estrutura de custos é diferente de uma 

empresa ou ETC. Segundo Araújo, Bandeira e Campos (2013), há uma distorção entre os 

fretes praticados por estes dois tipos de agentes, sendo que a diferença constatada foi na 

média de 35%, podendo chegar a 39%. A parcela referente ao óleo diesel, para o autônomo, 

representa quase 25% do preço final do frete, sendo um dos custos mais relevantes. 

 A greve iniciou-se com a paralisação dos caminhoneiros autônomos e foi seguida 

posteriormente por transportadores rodoviários, seja por adesão ao movimento ou por 

consequência de bloqueios nas estradas por todo o país, que impediu o trânsito de caminhões. 

(BBC, 2018). Todo o movimento foi orquestrado maciçamente por redes sociais, sem uma 

liderança destacada por parte de sindicatos, conforme figura 12. Houve uma adesão alta ao 

movimento, conforme figura 10. A figura 11 mostra como os motoristas foram comunicados 

ou convocados para a greve. 

 

 

Figura 10 – Participação na paralisação de 2018. Fonte: CNT (2019). 

 

Figura 11 – Forma de comunicação na paralisação de 2018. Fonte: CNT (2019). 
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Figura 12 – Liderança do movimento na visão dos caminhoneiros. Fonte: CNT (2019). 

 

 Para os caminhoneiros, o preço do óleo diesel estava bastante elevado e inviabilizando 

o transporte rodoviário no país, visto que entre Julho de 2017 e Maio de 2018 houve um 

aumento de 55% no preço desse insumo (SHITSUKA et al., 2019). A figura13, ilustra o que 

estava sendo veiculado nos meios de comunicação à época: 

 

Figura 13 – Charge veículada na época da greve sobre as causas desta. Fonte: Shitsuka et al. 

(2019). 

  

 As reivindicações no entanto, apesar de inicialmente motivadas e focadas na alta do 

preço do Diesel, tinham uma pauta mais ampla e levaram em conta os fatores já apresentados, 

dos problemas estruturais do transporte rodoviário de cargas no Brasil, conforme mostra a 
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figura 14, em pesquisa realizada pela CNT em 2019, em que  motoristas foram entrevistados e 

puderam apontar mais de um fator. 

 

 

Figura 14 – Principais reivindicações da greve dos caminhoneiros de 2018. Fonte: CNT 

(2019). 

O evento foi amplamente noticiado pela mídia e teve repercussão internacional. A 

tabela 1, mostra alguns recortes de veículos de comunicação: 

 

Notícias veiculadas pelos 
jornais durante a greve dos 

caminhoneiros 

Título da Notícia Recorte da Notícia 

O Globo  
27 de junho de 2018  

Saiba quais são os serviços 
afetados pela greve dos 
caminhoneiros  

O Hospital Geral de Nova 
Iguaçu (Posse) informou que 
suspendeu as cirurgias eletivas 
para manter o atendimento na 
emergência e dos pacientes 
internado na unidade. Outros 
hospitais particulares do Rio de 
Janeiro estão suspendendo 
cirurgias eletivas já agendadas 
para priorizar o atendimento de 
urgência.  

O Estado de S. Paulo  
24 de maio de 2018  

Greve de caminhoneiros afeta 
abastecimento de oxigênio em 
hospitais na Bahia  

A greve nacional dos 
caminhoneiros, em seu quarto 
dia nesta quinta-feira, afeta o 
abastecimento de oxigênio em 
hospitais da Bahia. (...). 
Caminhões carregados com 180 
a 200 cilindros estão parados 
nas rodovias estaduais e 
federais, (...), ou tiveram de 
retornar para as empresas 
distribuidoras do produto.  
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O Estado de S.Paulo  
24 de maio de 2018  

Greve dos caminhoneiros afeta 
escolas, hospitais, supermercados e 
postos de combustíveis.  

A Federação dos Hospitais, Clínicas 
e Laboratórios do Estado de São 
Paulo enviou um e-mail aos 
presidentes da República, da 
Câmara e do Senado "alertando 
para o iminente desabastecimento 
dos hospitais e serviços de saúde, 
caso persista a greve dos 
caminhoneiros".  

Folha de SP  
25 de maio de 2019  

Paralisação já afeta hospitais, 
ambulâncias e clínicas de 
hemodiálise.  

A paralisação dos caminhoneiros já 
afeta hospitais, clínicas, farmácias 
e o transporte de pacientes em 
várias regiões do país.  

O Globo  
25 de maio de 2018  

Greve de caminhoneiros afeta 
serviços de saúde e para 
ambulâncias pelo país  

A secretaria de Saúde de Santa 
Catarina anunciou que cirurgia 
eletivas (não emergenciais) foram 
canceladas em treze hospitais da 
rede estadual por falta de material 
cirúrgico. O mesmo ocorre em João 
Pessoa (PB), São José dos Pinhais 
(PR), e Juiz de Fora (MG).  

Notícias veiculadas pelos 
jornais durante a greve dos 

caminhoneiros 

Título da Notícia Recorte da Notícia 

Valor Econômico  
27 de Maio de 2018  

Perdas com greve de caminhoneiros 
superam R$ 9,5 bilhões em cinco 
dias  

Perdas com greve de caminhoneiros 
superam R$ 9,5 bilhões em cinco 
dias  

O Estado de S.Paulo  
28 de maio de 2018  

Cidades permanecem sob impacto da 
greve dos caminhoneiros  

Os hospitais municipais e estaduais 
do Rio estão funcionando, sem que 
haja falta de oxigênio, alimentos 
nem insumos para atendimentos de 
emergência. Já a baixa nos estoques 
de sangue preocupa as unidades de 
saúde.  

O Estado de S.Paulo  
16 de julho de 2018  

Greve dos caminhoneiros: entenda o 
movimento que parou o Brasil  

Foi só pouco antes do recesso 
parlamentar e com forte pressão dos 
caminhoneiros que o Congresso 
aprovou a tabela de preços mínimos 
para o transporte rodoviário.  

Tabela 1 – Notícias veiculadas pelos jornais durante a greve dos caminhoneiros. Fonte: Barra 

et al. (2020). 

 

A greve durou 11 dias, bloqueou estradas de Norte a Sul do Brasil e impediu a 

circulação de itens básicos como alimentos, combustíveis, gás de cozinha e insumos para 

hospitais. Deixou marcas profundas na economia brasileira com queda de 10% na produção 

industrial no mês em que ocorreu o evento na comparação com Abril, além de retração no PIB 

daquele mês de 3,34% (LOURENÇO, 2018). O PIB brasileiro fechou o ano em 1,13% ante 

uma expectativa de 1,53%, sendo que no mês de Maio a produção industrial caiu 10,9% em 

relação à Abril do mesmo ano (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018). 
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As perdas totais para a economia brasileira foram estimadas em quase R$ 100 bilhões 

com impactos em vários setores. A arrecadação governamental perdeu R$ 4,7 bilhões, de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) (BORGES, 2018). 

 

Cenário Econômico por 
Setores.SETORES DA 
ECONOMIA 

PREJUÍZO 

Indústria de frangos e porcos R$ 3 bilhões 
Carne bovina R$ 8 bilhões 
Açúcar e etanol R$ 740 milhões 
Cadeia do leite R$ 1 bilhão 
Trigo R$ 225 milhões (em São Paulo) 
Tabaco R$ 672 milhões 
Indústria química R$ 9,5 bilhões 
Indústria farmacêutica R$ 1,6 bilhões 
Construção civil R$ 3,8 bilhões 
Cenário Econômico por 
Setores.SETORES DA 
ECONOMIA 

PREJUÍZO 

  
Indústria têxtil R$ 1,8 bilhão 
Calçados R$* 
Indústria automobilística R$* 
Distribuidoras de combustíveis R$ 11,5 bilhões 
Comércio e serviços R$ 27 bilhões 
Ceagesp R$ 72 milhões 
Aviação civil R$ 450 milhões 
Cimento R$* 
Indústria nacional R$ 3,8 bilhões 
Supermercados R$ 2,7 bilhões 
Cesta básica R$* 

Tabela 2 – Cenário econômico por setores. Fonte: Moura et al. (2018). 

 

 A greve de Maio de 2018, foi um exemplo dramático de disrupção em cadeias de 

suprimentos, em que todos os elos são afetados em maior ou menor grau, sendo difícil de ser 

prevista e um desafio para os gestores de empresas em suas avaliações de riscos (BARRA et 

al., 2020). 

 Além das perdas na economia, o governo federal brasileiro foi obrigado a publicar 

medidas para dar fim à greve, após a negociação com várias entidades que representavam os 

caminhoneiros autônomos. O executivo Pedro Parente pediu demissão da Petrobrás em 01 de 

Junho de 2018, um dia após o encerramento oficial da greve. O governo reduzir o preço do 

oléo diesel nas bombas em R$ 0,46 por litro, na base do decreto, isentou a cobrança de 
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pedágios para eixos suspensos dos caminhões (pratica usada quando estes estão vazios), 

permitiu a contratação de autônomos pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), 

suspendeu multas e por fim, a medida mais polêmica, estabeleceu a política do piso mínimo 

de fretes, que ficou conhecida como “Tabela de Fretes” (MORENO, TENENTE, REGADAS, 

FAJARDO, 2018). 

 

2.4. TABELA DE CONSTRUTOS 

 

 A partir da literatura revisada, possibilitou-se a construção de uma tabela com os 

principais construtos que deverão nortear o presente trabalho, conforme mostrado na tabela 3. 

 

Tópicos Construtos Autores pesquisados 

Gestão de Riscos na Cadeia de 
Suprimentos 

Gestão de Riscos 

Shabaz et al., 2019; Ferreira, 2018; 
Chen, Sohal e Prajogo, 2013; Tomás e 
Alcantara, 2013; Christopher e Peck, 
2004; Brindley, 2004; Harland, 2003; 
Clemons, 2000; Royal Society, 1992;  

Disrupções 
Shabaz et al., 2019; Snyder et al., 
2016; Chen Sohal e Prajogo, 2013; 

Resiliência em cadeias 

Ambulkar, Blackhusrt e Grawe, 2015; 
Fiksel et al., 2015; Taleb e Myth, 
2011; Petit, Fiksel e Croxton, 2010; 
Berdnarz, 2006; 

Mitigação de riscos 

Ali e Shukran, 2014; Tomas e 
Alcantara, 2013; Tummala e 
Schoenherr, 2011; Knemeyer, Zinn e 
Eroglu, 2009; McKinnon, 2006; 
Norman e Jansson, 2004; 

Gerenciamento de fornecedores 

Relacionamento com 
fornecedores 

Ali e Shukran, 2016 ;Ulaga e Eggert, 
2006; Carona, 2004; Gelderman e 
Welee, 2003; Dyer e Singh, 1998; 
Bensaou, 1999; Kraljic, 1983; 

Colaboração 

Jaaskeilainen e Heikilla, 2018; Brito e 
Miguel, 2017; Sodhi et al., 2012; 
Cheung, Myers e Mentzer, 2011; 

Redundância 
Yu et. al., 2007; Stevenson e Spring, 
2007; Tang, 1999; 

Transporte Rodoviário 

Custos de fretes 
rodoviários 

Araujo, Bandeira e Campos, 2013; 
Mota, 2018; Cypriano et. al., 2006; 

Greve de 2018 

Barra, et al., 2020; Rodrigues, 2019; 
Lourenço, 2018; CNT, 2020; CNT, 
2019; CNT, 2018; Moura et. al, 2018; 
Borges, 2018; 

Deficiências do mercado 
Carvalho, 2019; Queiroz e Fernandes, 
2018; Moreira, Junior e Toloi, 2014; 
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Rocha e Faria, 2010; 

Tabela 3 – Tabela de construtos. Fonte: autoria própria. 

 

 A partir desses construtos as questões para estudo e aplicação na entrevista 

semiestruturada foram construídas, e através deles, pretendeu-se validar os achados da 

pesquisa com a teoria existente, de modo a dar embasamento teórico fundamentado. 
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3. METODOLOGIA 

 Esse estudo inicia-se focando na análise dos impactos gerados pela greve dos 

caminhoneiros de 2018 no Brasil, nas cadeias logísticas de grandes empresas brasileiras e 

suas consequências na gestão de risco associados à logística. A interação comercial entre 

empresas e seus transportadores rodoviários podem ser categorizadas utilizando-se a matriz de 

Kraljic (1983) e de Bensaou (1999), possibilitando entender a quais riscos estas díades 

previam estar expostas, e assim, associar os tipos de relacionamentos aos riscos, buscando 

concluir se havia preparação das empresas da amostragem avaliada para eventos do tipo de 

acordo com a classificação de Christopher e Peck (2014), para a gestão de riscos da cadeia. 

 Considerando a necessidade de entendimento e aprofundamento nas relações a qual 

esse trabalho se propôs a investigar, a abordagem qualitativa se mostrou como a mais 

indicada, visto que a representatividade numérica da amostra não se mostrará mais relevante 

do que  a compreensão do fenômeno a qual se deseja estudar, bem como a busca do porquê e 

do como, que neste caso específico de investigação será o ponto principal para a resposta da 

questão de pesquisa (GERHARDT E SILVEIRA, 2009).  

A presente pesquisa teve natureza aplicada, visto que foi dirigida para a solução de um 

problema específico, com interesse em seu resultado prático (MARCONI E LAKATOS, 2001 

e GERHARDT E SILVEIRA, 2009). Além disso, teve cunho descritivo visando responder a 

questões de pesquisa colocada, que seria como a greve dos caminhoneiros modificou a 

estratégia de gestão de riscos relacionadas ao transporte rodoviário nas cadeias logísticas das 

empresas estudadas, além das prováveis subquestões, de modo a contribuir na clarificação de 

conceitos já existentes a respeito da matéria estudada, utilizando o raciocínio indutivo como 

alicerce para trazer esclarecimentos à estas (CRESWELL, 2007). 

O grupo de respondentes escolhidos representaram os contratantes que são 

organizações de grande porte do país, sediadas na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, dos 

segmentos de varejo alimentar, distribuição de combustíveis, produção de lubrificantes, 

produção de alimentos, produção de bebidas, mineração e farmacêutica. Todas com 

faturamento superior a R$1 bilhão por ano, que em tese, possuem processos bem estruturados 

e um sistema de gerenciamento de riscos estabelecido. 

As grandes empresas foram escolhidas de maneira intencional por conveniência e pela 

representatividade que possuem em seus setores de atuação, de modo que, cada uma possa ser 

classificada na matriz de Kraljic (1983), no tocante à classificação da categoria transporte 
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como item de compra. A seleção da amostra é compatível com a pesquisa qualitativa, de 

acordo com Creswell (2007). Assumindo esses fatores como algo possível, era esperado que 

no transcorrer da pesquisa, subquestões acabassem surgindo, sendo isso natural e esperado em 

uma pesquisa qualitativa (CRESWELL, 2007). 

A metodologia foi aplicada através da elaboração e uso de um questionário 

semiestruturado por meio de entrevistas com abordagem direta para alta liderança, gerência e 

coordenação das empresas, propositalmente escolhidos para obter-se os informações sob um 

ponto de vista de estrutura organizacional mais completo tornando-se assim mais fidedigno 

com a realidade a qual  se pretendia lidar (CRESWELL, 2007). Além disso, para apoio e 

enriquecimento do conteúdo, foi realizada a pesquisa documental, através dos websites e 

notícias online das empresas a qual os entrevistados representavam. 

A busca por esses documentos na web está em alta na pesquisa qualitativa, cujos 

textos estão em sua maioria, atualmente, organizados de maneira intertextual, ou seja, se 

conectam se tornando hipertextos. A utilização dessa ferramenta para a busca e análise de 

dados tem as vantagens de acessibilidade, quantidade de informações e também de qualidade 

de conteúdo. Muitas empresas, atualmente, as usam como uma forma oportuna de 

comunicação e autoapresentação. (FLICK, 2009). 

 

3.1. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Considerando a natureza qualitativa da pesquisa e a aplicação do questionário 

semipadronizado através da entrevista direta, a Análise de Conteúdo (AC) se mostrou como a 

forma mais adequada para a análise do material textual gerado por conta das entrevistas. Esse 

é um dos procedimentos clássicos para a análise de material qualitativo, a qual são usadas 

categorias obtidas normalmente a partir de modelos teóricos (FLICK,2009). 

Essa técnica, não se limita a um determinado contexto teórico, sendo utilizado 

principalmente, para a análise de pontos de vista subjetivos (FLICK, 2009). A técnica tem 

como característica a flexibilidade, por ser independente de uma teoria ou epistemologia 

específica e pode ser utilizada em diferentes quadros teóricos (BRAUN e CLARKE, 2006). 

Bardin (2006, p.48), define a Análise de Conteúdo (AC), da seguinte forma: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
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mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens 
(BARDIN, 2016, p.48) 

 

O procedimento metodológico concreto, inclui, basicamente em três técnicas: (i) síntese 

da análise de conteúdo, que visa reduzir o material e sintetizá-lo em um nível maior de 

abstração, (ii) a análise explicativa do conteúdo, que busca esclarecer trechos difusos, 

ambíguos ou contraditórios, buscando explicar o conteúdo em si e por último (iii) e a análise 

estruturadora do conteúdo, que busca tipos ou estruturas formais no material, de caráter 

tipificador e escalonado relativo ao conteúdo (FLICK, 2009). 

   

3.2. COLETA DE DADOS 

 Creswell (2007, p.188), cita cinco “tradições” nas estratégias de investigação 

qualitativa, que são: “a narrativa, fenomenológica, etnográfica, estudo de caso e teoria 

baseada na realidade.” Na teoria baseada na realidade, o pesquisador explora em profundidade 

um programa, um fato, uma atividade, um processo ou uma ou mais pessoas. A entrevista 

semiestruturada ou semipadronizada, nesse contexto de observar os efeitos de em evento, 

permite que os pesquisadores lidem de forma mais explícita com as pressuposições dos 

entrevistados, tornando explícito o conhecimento implícito e levando assim ao entendimento, 

os fatos que o pesquisador deseja enxergar (FLICK, 2009). 

  A coleta de dados, se deu com as seguintes etapas: 

 

1) Levantamento prévio de informações sobre as empresas a serem estudadas, como 

contratantes de transportes: 

 

i. Porte: grande, de acordo com a classificação do BNDES (Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social). 

ii. Setor de atuação: ramo ou atividades econômicas exercidas pelas empresas 

contratantes; 

iii. Tempo de operação no Brasil; 

iv. Fatos históricos relevantes, relacionados à operações com transportes, 

divulgados na mídia; 
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v. Website das empresas, para observações sobre princípios e políticas 

principais para estas empresas; 

vi. Relatórios anuais financeiros e de sustentabilidade, quando disponíveis; 

 

2) Protocolo para entrevista semiestruturada: 

 

Etapa Descrição da etapa 

1 
Carta convite para entrevista, com apresentação sucinta do projeto, relevância e 
objetivos. 

2 Agradecimento pela disponibilidade. 
3 Apresentação do mestrando e do projeto de pesquisa. 

4 
Explicação dos objetivos do projeto, a relevância deste e como as informações 
servirão para o desenvolvimento do trabalho aplicado final. 

5 Clarificar a questão do sigilo dos entrevistados e das informações prestadas. 
6 Solicitar autorização para a gravação da conversa e posterior transcrição. 
7 Aplicar o questionário semiestruturado. 

8 
Discutir e registrar quem são os transportadores que  poderiam ser acessados, 
eventualmente 

9 
Verificar se o entrevistado, caso necessário, tenha disponibilidade para entrevista 
adicional. 

10 Agradecimento pela participação. 
Tabela 4 – Protocolo para a entrevista semiestruturada. Fonte: autoria própria. 

3) Roteiro para entrevista semiestruturada: 

Questões - Empresas contratantes 
1 Área de atuação do entrevistado, breve histórico e cargo atual; 
2 Como a empresa classificava, antes da greve, a compra de serviços da categoria transporte 

em suas operações principais, antes da greve dos caminhoneiros:  

  a) Estratégico 
  b) Commodity 
3 Houve mudança nesta classificação após a greve? 
4 O que é gestão de riscos na sua visão?  
 

Questões - Empresas contratantes 
5 Considerando gestão de riscos como um processo a qual as decisões são feitas para aceitar 

e reconhecer os riscos avaliados e a implementação de ações para mitigá-las, como a sua 
empresa evidência isso? 

6 Quais os riscos enxergados pela empresa que a categoria transporte traz para a sua cadeia 
logística? 

7 Qual a sua visão sobre o mercado de transportes rodoviários no Brasil? 
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8 Considerando que o mercado brasileiro é hipertrofiado, a empresa usa isso como forma de 
obter melhores fretes? 

9 Você entende que a greve era um evento previsível na avaliação de riscos da empresa? 
10 Você entende que a greve foi um evento evitável? Por parte da empresa existia alguma ação 

para evitar a greve? 

11 Quais impactos operacionais que a greve trouxe para as atividades logísticas da empresa? 
  a) Na logística inbound; 
  b) Na logística outbound; 

12 Quais impactos financeiros que a greve trouxe para as atividades logísticas da empresa? 
13 Quantos transportadores (ETC´s e TACs) a empresa tem contratados atualmente? 
14 A greve trouxe mudanças na forma de contratação deste tipo de fornecedor? Quais? 
15 Todos possuíam contratos? 
 16 Qual prazo médio dos contratos? 
17 Existem transportadores considerados parceiros estratégicos (investimentos conjuntos)? 

Quantos são e qual a representatividade % em relação ao total? 

18 Existem transportadores esporádicos? Quantos e qual a representatividade % em relação ao 
total? 

19 A empresa prefere operar com uma gama grande de transportadores ou mais restrita? 
20 A empresa enxerga que a pulverização de transportadores, mitiga riscos? Quais? 
21 A empresa enxerga que a colaboração mitiga riscos? Quais medidas podem ser entendidas 

como colaboração, na sua visão? 

22 A empresa modificou ou irá modificar a forma de se relacionar com transportadores 
rodoviários, por conta da greve? A mudança se dará por decisão interna ou para adequação 
a exigências legais? 

23 O que você entende como resiliência da cadeia? 
24 A empresa enxerga atualmente a cadeia logística mais ou menos resiliente do que antes da 

greve? 

25 Como a empresa monitora o risco de um novo evento como este ocorrer? 
Tabela 5 – Roteiro para a entrevista semiestruturada. Fonte: autoria própria. 

 As perguntas acima, foram elaboradas de acordo com a tabela 3 (Tabela de 

Construtos) mostrada na seção correspondente. Originalmente, o questionário contemplava 

uma indicação e uma pergunta para que a pesquisa se estendesse aos transportadores 

rodoviários a qual as empresas usam. Porém, na entrevista teste, esse procedimento foi 

descartado por conta de uma recusa de um entrevistado de indicar um transportador e também 

pela limitação de agenda, que impediria a realização de novas entrevistas. 

 Cada construto, originou uma ou mais perguntas, conforme sequenciamento a seguir: 

 

I – Gestão de Riscos: o interesse era identificar qual o entendimento da empresa e do 

respondente em relação ao gerenciamento de riscos, explicitar o conhecimento destes em 
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relação às teorias apresentadas e entender se a empresa modificou sua forma de atuar, após a 

greve; 

 

II – Disrupções: o interesse neste construto, era identificar os impactos que a greve 

trouxe para a cadeia logística das empresas, confrontando posteriormente os achados com que 

foi noticiado pela mídia em termos de impactos; 

 

III – Resiliência em cadeias: a ideia central deste bloco é entender o que seria este 

conceito para o respondente e se a empresa, no pós-greve, passou a entender a sua cadeia mais 

preparada para absorver impactos destes tipos de eventos, que foi a greve de 2018; 

 

IV – Mitigação de riscos: neste bloco, as questões procuraram entender se a empresa 

possuía em sua estratégia de contratação de transporte rodoviário, um viés de obter 

redundância no portfólio de transportes ou de restrição e ainda se por conta da greve, alguma 

medida foi tomada para evitar problemas relacionados às novas legislações que surgiram 

naquele momento. 

 

V – Relacionamento com fornecedores: neste bloco, as questões buscaram identificar 

como a empresa trata a categoria de transporte rodoviário e quais práticas evidenciam isso, 

além de entender o perfil do portfólio de transportadores destas empresas. 

 

VI – Colaboração: aqui o entendimento era se existiam práticas de colaboração com os 

transportadores; 

 

VII – Redundância: neste bloco, buscou-se entender como a empresa contrata 

transporte e se isso se apresentaria como uma estratégia para mitigação de riscos; 

 

VIII – Custos de fretes rodoviários: neste bloco, buscou-se entender se a empresa teve 

impactos financeiros por conta da greve e se como ela realizava a remuneração de seu 

transporte; 
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IX – Greve de 2018: neste bloco, buscou-se entender como a greve afetou as 

atividades da empresa e que marcas este evento deixou na gestão de riscos, no relacionamento 

com os transportadores e eventuais mudanças internas; 

 

X – Deficiências do mercado: por último, neste bloco, buscou-se entender qual a visão 

dos respondentes sobre o mercado de transporte rodoviário brasileiro e se isso poderia ser 

uma das causas para que a greve fosse deflagrada, além de buscar entender se eles 

enxergavam uma corresponsabilidade de suas empresas para que a greve ocorresse; 

 

 Além dos blocos criados por cada construto acima, na análise de dados, foram 

observadas outras codificações, que surgiram de acordo com as respostas dos entrevistados.  

 

3.3. PERFIL DAS EMPRESAS 

 

As empresas escolhidas, representam diferentes segmentos da economia brasileira e 

tem um portfólio importante e diversificado para o mercado brasileiro, estando presente em 

vários produtos do dia a dia dos consumidores brasileiros. Por questões de sigilo e 

confidencialidade dos dados, além de autorizações de uso de marca, não foi divulgado neste 

trabalho o nome real das empresas participantes e suprimidos dados que possam levar à sua 

identificação. Foram usadas letras do alfabeto como nomes para as empresas e respondentes. 

A empresa A é um atacadista de alimentos, sedida em São Paulo,  com mais de 100 

lojas no Brasil e pertencente a um grupo econômico diversificado, com mais de 40 anos de 

atuação no mercado nacional e faturamento superior a R$ 5 bilhões/ano. Possui uma base 

mais de 2,7 milhões de clientes registrados e mais de dois mil fornecedores diretos e indiretos. 

Durante a greve dos caminhoneiros, teve dificuldades em abastecer lojas, porém havia 

adotada uma estratégia de elevação de estoques no momento anterior à greve, como divulgado 

na entrevista, o que ajudou a mitigar os efeitos e trouxe impactos inclusive positivos ao final 

do período de greve. 

A empresa B é uma produtora de bebidas multinacional, sediada em São Paulo, com 

atuação em mais de 15 países no mundo, com faturamento superior a R$ 30 bilhões/ano e 

possui uma vasta rede de distribuição no país, com quase 100 centros de distribuição. Possui 

uma área bem estruturada para gestão de riscos corporativos e busca usar parceiros locais em 
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sua logística de distribuição. Durante a greve dos caminhoneiros, apresentou problemas para 

abastecimento de bebidas para os centros de distribuição, um fluxo considerado outbound 

relevante para a empresa. No entanto, para a distribuição dos CD´s para os clientes finais, os 

impactos não foram grandes, haja visto que se trata de uma distribuição majoritariamente 

urbana, a qual os bloqueios das rodovias impostos pelos grevistas, não teve alcance na época. 

A empresa C, é uma grande produtora multinacional de alimentos, com atuação no 

Brasil há mais de 50 anos e sediada em São Paulo, com fábricas majoritariamente na região 

Sudeste do país. Possui marcas famosas de alimentos e emprega mais de 4.500 pessoas. 

Durante a greve dos caminhoneiros, teve bastante problemas com a distribuição de seus 

produtos, além de enfrentar um posterior “efeito chicote”, no pós-greve ocasionado pela falta 

de veículos para repor os estoques vazios de seus centros de distribuição e clientes. O 

faturamento da empresa gira em torno de R$ 20 bilhões/ano. 

A empresa D é uma empresa multinacional, sediada em São Paulo, com negócios 

prioritariamente em mineração, porém tem braços em produção industrial, banco de 

investimentos e produção agrícola, com faturamento anual superior a R$ 30 bilhões. Na greve 

dos caminhoneiros, um de seus braços de negócios foi bastante afetado com a obstrução das 

rodovias e com uma operação baseada em captação de caminhoneiros autônomos, sofreu com 

a falta de oferta de frota. 

A empresa E é uma empresa varejista de alimentos, multinacional sediada em São 

Paulo com atuação há mais de 40 anos no país e faturamento anual aproximado de R$ 15 

bilhões. Possui atuação nacional, com lojas espalhadas por todo o Brasil e uma densa 

concentração na região Sudeste. Tem uma política de gestão de riscos bem fundamentada e 

publicada em seu website, categorizando estes em 5 grupos: ambiente empresarial, estratégia 

e administração, operações, riscos financeiros, serviços financeiros. Os riscos de logística 

ficam dentro de operações, com um plano de continuidade em caso de eventos adversos. 

Durante a greve dos caminhoneiros, conseguiu manter as operações rodando parcialmente, 

porém com efeitos chicote em momento posterior, dado a falta de veículos para repor os 

estoques dos centros de distribuição e lojas físicas. 

A empresa F é uma empresa de produção de lubrificantes, sediada no Rio de Janeiro, 

com faturamento anual na ordem de R$ 2 bilhões por ano. A empresa possui fábricas na 

região Sudeste, porém distribuição nacional e uma rede de distribuidores autorizados bastante 

ampla, com quase 30 por todo o Brasil, que atendem mais de 100 mil clientes, o que torna o 
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desafio logístico desta altamente complexo. Durante a greve dos caminhoneiros, teve suas 

operações afetadas, tendo problemas no escoamento da produção das fábricas para os centros 

de distribuição autorizados. 

A empresa G, é uma fabricante multinacional de medicamentos, ou seja, indústria 

farmacêutica. Está sediada em São Paulo e exporta para mais de 40 países, com uma presença 

muito forte no Brasil na área de genéricos. Tem um faturamento na ordem de R$ 5 bilhões por 

ano, fábricas espalhadas pelo país, e emprega mais de 5 mil funcionários diretos. Das 

empresas pesquisas é uma das poucas que usa o modal aéreo com regularidade, além do 

rodoviário, o que foi importante em seu plano de contingenciamento da crise. No entanto, teve 

impactos relevantes por conta das paralisações, porém não na distribuição dos medicamentos, 

e sim na logística inbound de embalagens, insumos para as fábricas e alimentação da mão-de-

obra. Os grevistas respeitaram na maioria dos casos, a passagem de medicamentos das 

fábricas e centros de distribuição para os clientes finais, o que amenizou os impactos para a 

empresa. 

Por último, a empresa H, é uma distribuidora de combustíveis brasileira, sediada no 

Rio de Janeiro,  sendo uma das três maiores do mercado, com faturamento anual na ordem de 

R$ 75 bilhões e uma rede de distribuição presente em todos os estados do país, com 73 bases 

de distribuição e mais de 6.000 postos de combustíveis, além  de operações nos principais 

portos nacionais. Não possui uma área de gestão de riscos, específicas para operações, porém 

existe uma área corporativa que olha vários riscos em vários negócios em conjunto, 

principalmente, relacionados a compliance e finanças. Durante a greve, teve vários problemas 

para abastecer sua rede de postos e consumidores B2B, sendo alguns importantes como 

hospitais e órgãos públicos. O segmento foi um dos mais afetados pela greve e provocou 

desabastecimento em várias regiões do país, impossibilitando outras atividades econômicas de 

funcionarem. 

 

3.4. PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

 Os respondentes foram selecionados, conforme critérios explicados anteriormente, na 

seção de metodologia e possuíam um perfil de gestão em suas empresas, indo desde o nível de 

coordenação até diretoria. Ao todo, foram convidadas 15 pessoas para as entrevistas, no 

entanto, 8 conseguiram disponibilizar agenda para as entrevistas e concordaram em falar 
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sobre suas empresas e o evento da greve. Os demais 7, não quiseram participar ou não 

puderam disponibilizar agenda. 

 Cabe ressaltar, que no momento da pesquisa e das entrevistas, havia uma crise global 

sanitária em andamento, com uma pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov2, conhecida 

como Coronavírus. Com isso, todos os entrevistados e o pesquisador inclusive, estavam em 

trabalho remoto e com suas empresas com atividades prejudicadas pela crise. 

 Na tabela 6, é mostrado o resumo do perfil dos respondentes: 

 

Respondente Cargo Empresa Segmento Gênero 

Experiên-
cia de 

Mercado Participou? 

A 
Diretor de Supply 
Chain A Atacadista Masculino >15 anos Sim 

B Gerente de Custos B 
Produção de 
bebidas Feminino >5 anos Sim 

C 
Gerente de Supply 
Chain C 

Produção de 
Alimentos Masculino >13 anos Sim 

D 
Coordenador de 
Transportes D Mineração Masculino >8 anos Sim 

E 
Diretor de 
Transportes E Varejista Masculino >20 anos Sim 

F Gerente de Logística F 
Produção de 
Lubrificantes Masculino >10 anos Sim 

G 

Diretor de 
Planejamento e 
Supply Chain G 

Farmacêuti-
ca Masculino >20 anos Sim 

H 
Gerente de 
Transportes H 

Distribuição 
de 
combustíveis Feminino >12 anos Sim 

Tabela 6 – Perfil dos respondentes. Fonte: autoria própria. 

 

 As entrevistas foram realizadas de maneira online, através dos aplicativos Zoom e 

Microsoft Teams, com tempo de duração entre 25 e 40 minutos. Apenas um respondente, não 

pode falar pessoalmente e enviou as respostas via e-mail, sem prejuízo ao conteúdo. As 

transcrições foram feitas utilizando-se o software do website Gglot.  

A codificação e categorização, foi realizada utilizando-se o software MAXQDA, em 

que buscou-se a codificação temática, que segundo Flick (2009, p.286), são adequados para 

pesquisas onde é necessário comparar dados em diferentes grupos ou indivíduos, através de 

tópicos, sem perder a abertura para a inserção de visões a eles relacionados. 

3.5. CODIFICAÇÃO E EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
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Os dados obtidos das 8 entrevistas realizadas, totalizaram quase 330 minutos de 

gravações, que foram transcritas para texto, utilizando-se o software do website Gglot 

(http://www.gglot.com/). Os textos, foram então trabalhados para haver a separação correta 

entre perguntas e respostas e após isso foram baixados no software MAXQDA. 

 No MAXQDA, cada trecho era lido e foram criadas lista de códigos, para que os 

trechos relevantes fossem categorizados e utilizados posteriormente na análise de dados. 

 A lista de códigos criados foi a seguinte, conforme abaixo: 

 

- Deficiências de Mercado; 

- Disrupções; 

- Fornecedores: relacionamentos; 

- Fornecedores: custos; 

- Greve de 2018: efeitos; 

- Riscos: colaboração 

- Riscos: mitigação 

- Riscos: resiliência 

- Riscos: redundância 

 

 Com essa lista, 249 trechos relevantes foram categorizados e puderam ser analisados 

com o cruzamento destes com a lista de construtos da tabela 3. Isso gerou insumos que 

resultaram nos trechos destacados no texto final do presente trabalho e nas conclusões. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

 

 Nesta seção serão demonstradas as análises dos dados, referentes às entrevistas 

realizadas com os respondentes. A avaliação, como disposto na seção de metodologia, foi 

feita através de análise de conteúdo e a apresentação destas avaliações serão dispostos aqui 

seguindo a sequência dos construtos demonstrados na seção de coleta de dados. Os códigos 

encontrados nas entrevistas serão enumerados dentro de cada bloco, de maneira a integrá-lo 

aos entendimentos encontrados nas entrevistas. 
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4.1. GESTÃO DE RISCOS 

 

 Neste bloco, enquadram-se as questões 4,5,6,9 e 25, que abordam a visão de cada 

respondente sobre o que seria a gestão de riscos, como a empresa evidencia o sistema de 

gestão de riscos que possui, quais os riscos que a categoria transporte rodoviário traz ao 

negócio, se a greve era um evento previsível ou não dentro do processo de gestão de riscos da 

empresa e se após a greve a empresa passou a monitorar o risco de um novo evento ocorrer. 

 Nesse bloco, a primeira questão (4), foi colocada para entender se o entrevistado tinha 

um entendimento do que seria a gestão de risco e se essa conceituação individual se 

aproximava da teoria, principalmente ao conceito de Norman e Jansson (2004), que falam 

que: 

 

O gerenciamento de riscos então é um processo a qual as decisões são 

feitas para aceitar e reconhecer os riscos avaliados e a implementação 

de ações para reduzir as consequências o a probabilidade de 

ocorrências. As consequências e impactos na cadeia de suprimentos 

são focadas geralmente em custos e qualidade, além de saúde e 

segurança. (NORMAN e JANSSON, 2004).  

 

 Além disso, buscou-se identificar quais são os fatores que os entrevistados 

consideravam como riscos, haja visto que cada negócio tende a ter uma realidade particular, 

em que um fator pode ser considerado risco para uma empresa e para outra não seja, ou que 

ainda, seja um risco mínimo, a ponto de ser desconsiderado de sua avaliação. 

 Dos oito entrevistados, três deram conceituações próximas do modelo teórico, no qual 

o gerenciamento de riscos é um processo estruturado, cuja empresa avalia, identifica e toma 

ações para mitigar, uma gama bem ampla de riscos atua em conjunto com o fornecedor para 

mitigá-lo. 

 Outros quatro entrevistados, entenderam a gestão de riscos como um processo, porém 

focados em riscos bastante específicos, como roubo de carga, acidentes, falta de transporte e 

aumento de custos. 

 Apenas um entrevistado conceituou a gestão de riscos como uma rotina basicamente 

de avaliar perfil de motoristas para evitar roubo e desvio de cargas, sem uma amplitude maior 

deste conceito. 
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 A pergunta 5, confrontava estes conceitos individuais ao conceito teórico de Norman e 

Jansson (2004) e questionava como suas empresas evidenciavam internamente o processo de 

gestão de riscos.  

 Diante disso, quatro entrevistados declararam que suas empresas possuíam processos 

bem estruturados de mapeamento e avaliação de riscos em cadeias logísticas que englobava a 

categoria de transportes. Inclusive com áreas responsáveis e comitês para continuamente 

revisar os riscos e ter plano de mitigação para estes. Estas empresas eram a B, D, F e E. Uma 

empresa, a G, declarou que existia uma área que avaliava riscos ao negócio, porém voltados 

para saúde, segurança e meio ambiente e outras relativas à compliance, porém sem olhar 

riscos relacionados à logística. 

 Os demais entrevistados, declararam que suas empresas possuíam processos muito 

incipientes de avaliação de riscos, principalmente logísticos. A empresa entendia que o tema 

era importante, mas estruturalmente não possuía nenhuma área para avaliação e controle de 

riscos. Sendo assim, as iniciativas na maior parte destes casos era informal e se restringia a 

própria área de logística ou transportes. 

 Um dos entrevistados, cuja empresa possuía um processo estruturado, reforçou que 

após a greve, o gerenciamento de riscos foi intensificado: 

 

Tinha sim até antes da greve, mas não era algo muito forte. Mas depois que 

passou a greve, se passou a ser um movimento muito forte essa questão do 

gerenciamento de riscos...(Respondente D)   

 

 A questão 6, buscava entender qual o risco que a empresa enxergava na categoria de 

transportes rodoviários. Dado que a categoria é importante para todas as empresas, buscou-se 

nessa questão entender quais os riscos eram os focais para as empresas representadas. 

 Todas as respostas foram unanimes em considerar como o maior risco a falta de oferta 

de frota, ou, disponibilidade de frota para realizar as atividades. Possivelmente, influenciados 

pelo impacto da greve, mas todos os entrevistados colocaram que a disponibilidade de frota é 

um fator crítico e chave para que as operações transcorram.  

Indiretamente, alguns manifestaram essa preocupação através do roubo de carga, que 

na região do Rio de Janeiro, por exemplo, afasta transportadores e diminui a oferta de 

transportes. 
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            Outros já manifestaram essa preocupação através da saúde financeira do transportador, 

que poderia afetar o nível de serviço ofertado por estes, levando a problemas sérios de 

atendimentos à demanda e por último, há sempre a questão do custo, que deve ser equilibrado 

para não afetar a competitividade da empresa contratante. 

 Passando adiante, as questões 9 e 25, perguntavam respectivamente se a greve era um 

movimento previsível na avaliação de riscos da empresa e se neste momento, a empresa 

monitora de alguma forma o risco de uma nova greve ocorrer. 

 Sobre a previsibilidade da greve, metade respondeu que era previsível e a outra metade 

não. Dos que responderam que era previsível, ou seja, quatro entrevistados, três são os que 

também declaram que suas empresas possuíam processos bem estruturados de gestão de 

riscos, que são as empresas B, F e E e uma delas, a empresa D, foi a que declarou que possuía, 

mas que se intensificou no pós-greve. Ou seja, as empresas com processos estruturados, 

puderam prever que o cenário político e econômico do mercado de transportes na época, 

poderia levar à greve. 

 No entanto, uma unanimidade, foi a questão da dimensão que a greve tomaria, a qual 

foi considerada surpreendente para todos. Uma paralisação nacional e por 11 dias, não estava 

contemplado em nenhum cenário de risco desenhado, embora algumas empresas já 

trabalhavam com o cenário de greve iminente. 

 Eventos anteriores, ocorridos em 2013 e 2015, já deram os sinais de alerta de que algo 

não estava indo bem no mercado de transporte rodoviário brasileiro e as empresas com 

processos estruturados, capturaram esse cenário. 

 

(...) Acho que a greve, naquele momento, ela era previsível. O que não era 

previsível era a magnitude que ela chegou. Então, em vários outros 

momentos, a categoria vinha demonstrando insatisfação(..). Essa situação era 

contra o governo, por não se sentirem representados. De alguma forma, era 

previsível sim e em outros momentos já tínhamos mapeados esse risco... 

(Respondente E) 

 

 Em relação ao monitoramento de novos eventos de greve ocorrerem, apenas um 

respondente disse que a empresa, mesmo após a greve, continuou não monitorando, que é a 

empresa G. 
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(...) Pós a crise, eu não acredito que nada mudou em termos de estar 

monitorando questões de previsibilidade, de ocorrência, desse tipo de evento. 

Eu acho que continua como era antes. Se acontecer de novo, vai ser pega de 

surpresa. (Respondente G) 

 

Todas as outras empresas, de alguma forma, passaram a monitorar o mercado para 

entender se um novo evento ocorreria e continuam fazendo até os dias atuais. No entanto, com 

exceção das empresas que possuíam, antes da greve um processo estruturado de gestão de 

riscos, as outras empresas iniciaram este monitoramento, porém de maneiras não estruturadas, 

ou seja, sem um processo padrão desenhado e em algumas casos de maneira informal, 

monitorando redes sociais, ou mantendo apenas contato com grandes transportadores que 

possuem informações de sindicatos ou fóruns sobre transportes rodoviários. 

 

(...) a gente participa de alguns grupos com motoristas e caminhoneiros. 

Quando a gente começa a ver, qualquer indício, já começa: ‘Eu vou parar, 

tá?’, ‘A estrada vai parar, tá?’. A gente já sobe o tema e já começa a falar de 

risco da empresa... (Respondente C) 

 

 Em linhas gerais, nessa seção, pôde-se entender o grau de maturidade das empresas 

dos respondentes, sobre processo interno de gestão de riscos de cada uma delas, sendo que 

metade das empresas possuíam processos e áreas para avaliar riscos em transportes e na 

cadeia logística. Uma delas, mesmo não olhando essa área, possui área estruturada e como 

oportunidade poderia melhorar essa gestão. 

 Os respondentes em sua maioria têm conhecimento do que se trata um processo de 

gestão de riscos e como gestores da área de transportes, têm uma forte noção destes, 

principalmente relativos à falta de oferta de transporte e os impactos que isso pode ter em 

nível de serviço aos seus clientes. 

 Também foi evidenciado que as empresas mais estruturadas já tinham condições de 

prever que a greve poderia ocorrer, no entanto, sem noção da magnitude e dos impactos que 

ela poderia provocar. 

 Por fim, a greve, trouxe lições para quase todas as empresas, visto que todas elas estão 

monitorando o risco de um novo evento ocorrer. 

 

4.2. DISRUPÇÕES 
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 Nesta seção, buscou-se clarificar o que a greve trouxe de problemas operacionais para 

as empresas pesquisadas. As questões 11a, 11b e 12, foram feitas de maneira aberta, para que 

os respondentes pudessem colocar e descrever os fatos que ocorreram durante a crise. Nessa 

seção, dependendo do andamento da entrevista e das informações prestadas, foram feitas 

perguntas não previstas no roteiro original. 

 Ao serem questionados sobre os impactos que a greve trouxe tanto na logística 

inbound, quanto outbound, todas as empresas fizeram relatos bastante dramáticos sobre o 

episódio, relatando em sua grande maioria problemas operacionais de abastecimento, 

escoamento de produção, e também, financeiros. O único respondente que deu uma visão 

bastante diferente, foi o da empresa A. 

 Segundo ele, a empresa teve impactos sim da greve, porém, por uma estratégia errada 

de superabastecimento antes da greve e um momento de falta de vendas, suas lojas estavam 

altamente estocadas. Após a greve ser deflagrada e passado alguns dias, os consumidores num 

“efeito manada”, foram para as lojas e começaram a consumir aquele estoque ocioso. Como 

os concorrentes tiveram problemas primeiro, as lojas da empresa A, foram vistas como um 

ponto sem falta de produtos e levaram vantagem em relação ao mercado. 

 

Cara, é muito louco, acho que vou ser a primeira pessoa que vou falar para 

você que foi positivo(...). Então, nossas lojas começaram a ‘bombar’ de 

vender  na época... O atacado tem uma característica que ajuda, que cada loja 

de tem um mini centro de distribuição e as lojas estavam cheias, lotadas! 

Então, quando a greve veio, foi ótimo para nós, porque a gente abaixou o 

estoque e vendeu todos itens que a gente tinha em excesso nas 

lojas....(Respondente A).  

 

            Porém, apesar de terem levado vantagem em relação ao mercado, ao final do período 

de greve já começaram a ter problemas com a falta de alguns itens e mais alguns dias, 

poderiam sim, ter problemas mais sérios. 

 

(...) Eu ia falar duas semanas. Mas se eu chegasse aí em 14 ou 15 dias, aí eu ia 

começar a ter problemas...(Respondente A). 
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          As demais empresas, enfrentaram problemas sérios, principalmente com 

abastecimentos de centros de distribuição, lojas e grandes clientes. Em resumo, os impactos 

operacionais, podem ser vistos conforme tabela x: 

 

Empresa Segmento Impactos Operacionais 

A Atacadista 
Positivos. Escoamento de estoques parados nas lojas. 
Aumento de vendas. 

B Produção de bebidas 
Abastecimento de fábricas e posterior efeito chicote na 
retomada 

C Produção de alimentos 
Impacto em viagens interestaduais na coleta de produto 
nas fábricas. 

D Mineração 
Falta de insumos, parada de fornos. Falta de caminhões 
na retomada. 

E Varejista Lojas desabastecidas. Estoque parado em estradas. 

F Produção de Lubrificantes Clientes desabastecidos e falta de veículos. 

G Farmacêutica 
Falta de insumos para produção, embalagens e 
combustível para os funcionários. 

H Distribuição de combustíveis 
Desabastecimento de clientes, estoque parado em 
estradas. 

Tabela 7 – Resumo dos impactos das empresas estudadas. Fonte: autoria própria. 

  

 Sob o ponto de vista financeiro, nem todos os respondentes puderam abrir os 

impactos, porém, ao analisar as respostas dos que puderam fornecer detalhes, verificou-se que 

os impactos foram bem além da perda de vendas e estoques parados. As medidas para tentar 

contornar a crise, fizeram com que as empresas tivessem gastos extras, como fretes adicionais 

para tentar atrair mais veículos e tomar rotas alternativas aos bloqueios, capacidade de 

transporte ociosa e remunerada por conta de contratos a custo fixo mais variável, entre outros. 

 A empresa G, por exemplo, precisou lançar mão do modal aéreo para conseguir escoar 

parte da produção para a região Norte. Teve também custos extras com frota adicional, para 

conseguir enviar os produtos através de rotas alternativas, não bloqueadas pelos grevistas. 

Além disso, em seu parque fabril, como os insumos para o refeitório não estavam chegando, 

precisou comprar alimentação externa para ofertar aos funcionários. 

 Fazendo um panorama geral dos relatos dados pelos respondentes, os impactos 

financeiros ficaram na ordem de milhões de reais, para todas as empresas. A empresa B, 

relatou perdas na ordem de R$ 3 milhões, enquanto o respondente da empresa D, relatou algo 

em torno de R$ 2 milhões em uma semana, enquanto o respondente E, relatou algo em torno 

de R$ 5 milhões no mesmo período. 
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(...) Mas assim, o custo extra era sempre uns R$ 3 milhões mais ou menos, 

tipo isso, R$ 3 milhões... (Respondente B) 

  

(...) Olha em termos produtivos, eu não tenho informação, não fiquei 

sabendo, mas quando a gente fala em termos de transporte, a gente teve um 

impacto aí na ordem de R$ 2 milhões aí em uma semana, para recompor o 

nosso transporte. (Respondente D) 

 

 Além disso, a retomada das operações até a normalidade foi um problema relatado por 

quase todas as empresas, haja visto que, dependendo do tipo de produto, estoques foram 

perdidos nas estradas por conta de prazos de validade, saques ou perda de qualidade. A falta 

de veículos para suprir toda a demanda, que naturalmente criou uma onda, foi outro problema 

relatado, a qual algumas empresas com a D e a B, tiveram que arcar para ressuprir suas 

fábricas ou centros de distribuição. 

 

Mas eu posso falar que, assim, o impacto foi na ordem de 10% dos nossos 

custos mensais, que é algo que gira em torno de, pelo menos, uns quarenta 

milhões de reais.. Então, 10% desse custo ele for perdido. Então podemos 

falar com dez, quatro...quatro a cinco milhões foi recurso perdido. 

(Respondente E).  

 

4.3. RESILIÊNCIA EM CADEIAS 

 

 Nesta seção, foi explorado o entendimento dos respondentes sobre a resiliência em 

cadeias e se suas empresas enxergaram que a greve trouxe aprendizados para deixar estas 

mais capazes de suportar eventos disruptivos. 

 A resiliência é uma habilidade que a empresa desenvolve, justamente após eventos 

turbulentos, onde ela sobrevive, se adapta e cresce (FIKSEL, 2015). O evento teve curta 

duração, 11 dias no total, mas com impactos profundos, como explorado na seção anterior. 

Sendo assim, as questões 23 e 24, procuraram entender qual a visão que os respondentes 

tinham sobre resiliência em cadeias e se a empresa via a sua como mais resiliente após a 

greve. 
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 Primeiramente, o conceito de resiliência entre os respondentes tem variações de 

entendimento, que vão desde resistência até parceria, colaboração com fornecedores, 

passando por proximidade junto ao fornecedor para que se tenha informações antecipadas 

sobre eventuais problemas que possam afetar a cadeia. Dois respondentes, A e C, 

responderam de forma conceitualmente próxima ao estabelecido por Fiksel (2015). 

 

Eu entendo que resiliência da cadeia logística é exatamente uma cadeia na 

qual ela é colaborativa, ela tem na sua estratégia a preocupação com o 

gerenciamento de risco, né? E que em conjunto com todos os elos dessa 

cadeia, ela tenha formas de colaborar e de enfrentar crises de forma 

colaborativa. (Respondente G). 

 

Era pra mim, resiliência na cadeia, você ter o pulso do seu transportador e ter 

o pulso do transportador é estar perto, entendendo de fato, qual a estrutura 

que ele precisa para desempenhar o que você pede (...) (Respondente B) 

 

Nesse caso, a resiliência da cadeia para mim, é ela conseguir deformar, 

esticar, ter elasticidade e se adaptar rapidamente nesses eventos adversos, né? 

Então você ser resiliente é o quanto você aguenta de pressão na cadeia e o 

quanto você consegue minimamente mitigar os riscos e sair desse, desse 

problema aguentando a pressão do dia-a-dia, né? (Respondente A). 

 

A resiliência da cadeia é isso, né? Passar por todos os percalços que a gente 

passa no dia a dia, né? (...) Mas a resiliência ela se mostra com o 

cumprimento dos níveis de serviço mesmo nestes altos e baixos e mesmo 

nessa montanha-russa, de aumento, rebaixa frete, aumento de pedágio, 

COVID, estrada com infraestrutura baixa. (...) Mas a gente continuar 

operando assim, levando o nível de serviço (...) bom para a empresa e o custo 

também (...) que seja adequado aí para o nosso produto. (Respondente C) 

 

 A importância dessa visão se dá, pois pode-se de certa forma medir de forma indireta 

como estes líderes, pensam, influenciam e agem em suas empresas para a construção de 

cadeias mais resilientes de maneira ampla, ou seja, atuando com diferentes estratégias e 

entendendo os impactos no todo, sem se prenderem a apenas uma forma ou ferramenta para 

atuarem. 



 
 

61 

 

 Sobre a questão 24, em que  foi colocado se as cadeias logísticas das empresas dos 

respondentes ficaram mais ou menos resilientes, após a greve, os resultados foram divididos 

entre uma parte que viu mudanças sem sombras de dúvidas, outros que viram mudanças bem 

pequenas e ainda uma parte que não viu mudança nenhuma. 

  

Bem mais resiliente. (Respondente H).  

  

A área corporativa criou uma agenda para todas as regionais de estarem em 

campo e conversarem com os transportadores, fazer reuniões diariamente 

com as unidades no Brasil todo para poder evitar o risco de perder transporte. 

Antes da greve era ‘barriga de gelo’, não tem problema... Depois da greve: 

calma, respira fundo, vamos manter a proximidade. (Respondente D) 

    

É, ela ficou um pouco mais resiliente, né? Que talvez na tratativa dos 

transportadores também estavam dando aos agregados, mas a gente sente 

assim, que foi pouco...(Respondente C). 

 

Não, ela não teve essa percepção...até ela não teve essa percepção porque, 

teoricamente, a ruptura aconteceu na parte de serviço de transporte, 

propriamente dito, né? Então o fato de não poder transportar os produtos e 

materiais acabou gerando rupturas, mas ela não enxergava aqui, que a sua 

cadeia de fornecimento como um todo precisava ser mais resiliente, porque 

funcionou, só não chegou... (Respondente G) 

 

 Em resumo, quatro respondentes viram mudanças em suas cadeias que a deixaram 

mais resiliente, fortaleceram-nas. Dois respondentes, viram mudanças muito pequenas, a 

ponto de declararem que praticamente não mudou. No entanto, são mudanças na forma de se 

relacionar com os transportadores, com alterações contratuais e fortalecimento de acordos, 

que podem sim ser consideradas mudanças. Os outros dois respondentes, realmente não viram 

mudanças haja visto que em suas percepções, mexer apenas no elo transporte, sem uma 

mudança efetiva de modal, saindo do rodoviário e indo para o ferroviário ou marítimo, não 

seria suficiente para fortalecer a cadeia como um todo. 

 

4.4. MITIGAÇÃO DE RISCOS E REDUNDÂNCIA 
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 Nesta seção foram analisadas as respostas referentes às medidas adotadas pelas 

empresas para mitigação de riscos em suas cadeias logísticas e no elo de transporte 

rodoviário. As perguntas 19 e 22, trata diretamente do tema e as questões 20 e 21, além de 

tratar de mitigação, também serviram para entender mais sobre redundância e colaboração. 

 A questão 19, pergunta se a empresa prefere trabalhar com uma gama maior ou mais 

restrita de transportadores. A questão é aberta, cuja intenção foi capturar a percepção dos 

respondentes para entender como a empresa opera e se isso está ligado à estratégia de gestão 

de riscos. 

 Além disso, a questão 20, já encadeada com a questão 19, avalia se na visão dos 

respondentes, a pulverização do volume em vários transportadores, ou seja, redundância, 

poderia também mitigar riscos. 

 Dos oito respondentes, dois declararam que suas empresas preferem operar com uma 

gama maior de transportadores, pulverizando o volume em vários, sendo que no caso da 

empresa D, isso mudou após a greve. A empresa preferia reduzir o número de transportadores 

para facilitar a dinâmica de contratações, porém sem uma aproximação profunda, trocando os 

players conforme o mercado fosse oferecendo fretes melhores. No entanto, no pós-greve a 

empresa se aproximou dos transportadores e passou a buscar a ampliar a base para ter mais 

opções em momentos de crise. 

 

(...) Quando a gente fala antes da greve, a ideia era manter a menor 

quantidade possível de transportadores com o maior número de veículos 

operando, para poder manter pontes mais fáceis de comunicação, de 

desdobramentos de planos, etc. Quando a gente fala pós-greve a dinâmica de 

contratação ela muda (...) Preciso ter uma gama maior de transportes, preciso 

entender como o mercado atua, preciso entender melhor como as indústrias  

estão, então, passou-se a investigar melhor o mercado e a criar um pulmão 

maior de transporte. (Respondente D) 

 

 Os demais, seis respondentes, colocaram que suas empresas buscam sempre reduzir a 

gama de transportadores contratados, de modo a gerar escala e aproximação para garantir 

preferência na disponibilização de veículos. No entanto, seus negócios criam limitações 

quando a base tende a ser reduzida ao máximo. É o fator redundância que entra em cena, visto 

que a concentração extrema de volumes em um tipo de fornecedor que ainda é visto como não 
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sendo tão bem estruturado, num mercado com certo grau de risco, como o de transporte 

rodoviário, faz com que as empresas pensem em planos de proteção. 

 

(...) A gente tinha como estratégia não ter muitas transportadoras, né, 

justamente para facilitar a governança e todo o controle de pagamento de 

fretes. (Respondente G). 

 

A restringir o número. A estratégia da “Empresa F” é formar parcerias 

fortalecidas, em que tenha, ganha-ganha e a gente ganha na escala, a gente 

acredita muito na escala. Segundo, a gestão é mais fácil, porque se fala com 

menos gente, você controla melhor...Mas também não quer se ficar com uma 

pro Brasil inteiro...(Respondente F) 

 

Mais restrito, mas no verão precisamos ampliar, senão nos ferramos! 

(Respondente B) 

 

Na questão 22, os respondentes foram perguntados sobre as mudanças no 

relacionamento com transportadores rodoviários e se essa se deu por conta da greve, seja por 

uma visão interna diferente que pode ser uma evolução da gestão de riscos ou se é por uma 

força externa, como uma exigência legal, haja visto que no pós-greve vários fatores 

começaram a ser discutidos, como o piso mínimo de fretes. 

A greve, apesar dos impactos que trouxe às empresas, não provocou modificações 

relevantes na forma das empresas pesquisadas se relacionarem com seus transportadores. A 

maior parte dos respondentes, cinco de oito, declararam que nada mudou na forma da empresa 

contratar transporte rodoviário e na forma de se relacionar com este tipo de fornecedor. 

 

Não, mesma coisa. (Respondente G) 

 

Acho que não. (Respondente B) 

 

Não, não mudou. A gente continua com os mesmos parceiros, né? A gente, 

até pensou na época, em começar a fechar (com) transportadoras maiores, 

que não usem tantos agregados assim, mas de novo, começou a entrar nesse 

tema de contrato. Por a gente não ter um baseline de número de veículos 

fixos, a gente não conseguiu fazer isso. (Respondente C) 
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Do grupo que declarou que não houve alterações, um dos respondentes, declarou que 

sua empresa não modificou a forma de contratar e de se relacionar com os transportadores, 

porém, notou mudanças no perfil de frota de seus fornecedores e isso os ajudou a equilibrar o 

risco. Transportadores que outrora, estava desinvestindo, ou seja, operando com um número 

menor de frota própria, passaram a operar com mais frota, revertendo esse processo, a qual ele 

classificou como “asset free” (livre de ativos). 

 

(...) Assim, de efeito prático, é que a gente não recebeu nenhuma multa e não 

teve nenhum problema legal, jurídico até agora. (...) o que a gente teve foi 

uma mudança de perfil do nosso transportador contratado. Muitos deles 

estavam no caminho de serem asset free, como estava falando...A gente viu 

empresas que tinham estrategicamente decidido há alguns anos serem cem 

por centro asset free, e de repente voltou a se imobilizar. Começou a comprar 

equipamento e aí a fila enorme na montadora para poder entregar, de seis até 

oito meses. Porque todo o mercado se assustou e não queria ficar mais na 

mão do carreteiro. Então a gente acabou equilibrando o nosso risco dessa 

maneira...(Respondente F) 

 

Outros três, declararam que sim, suas empresas modificaram as exigências para a 

contratação de transportadores, solicitando planos de mitigação de riscos em caso de eventos 

adversos e também passando a olhar com mais profundidade a questão da saúde financeira do 

transportador, buscando entender qual seria o frete economicamente viável para a empresa 

contratante e saudável para o transportador. 

 

(...) Se adequou sim. Eu acho que a questão da greve trouxe dois pontos 

importantes do ponto de vista de gestão de riscos: o monitoramento dos 

riscos e também saber que aquilo que começa pequeno, pode se tornar um 

monstro depois(...). Então volta para a questão do frete. Ter atenção para que 

o frete seja justo, então, de forma a não onerar a “Empresa E”, mas que 

também seja rentável para o transportador...(Respondente E) 

 

  

4.4.1. COLABORAÇÃO 
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 Esta seção foi englobada dentro do item mitigação de riscos, visto que essa ação pode 

ser considerada como uma forma de mitigar riscos, muito em linha com o disposto por 

Norman e Lindroth (2002). 

 A questão 21, trouxe o assunto à tona aos respondentes e com isso eles puderam falar 

abertamente sobre isso, e principalmente exemplificar o que poderia ser entendido como 

colaboração em suas visões. 

 No total, sete dos oito respondentes entendem que a colaboração é algo importante no 

relacionamento com os transportadores rodoviários e pode sim, ajudar a mitigar riscos, além 

de ser uma peça importante na gestão de riscos de qualquer empresa.  

 No entanto, o conceito de colaboração é ainda difuso entre os respondentes, com ações 

que vão desde projetos que visam trazer benefícios ao contratante e transportador, até a 

abertura de custos pelo transportador, passando por ações que aumentem a segurança 

rodoviária. O único construto que se pode colocar como presente em todas os relatos é o de 

compartilhamento. Ou seja, quando o transportador compartilha informações com seus 

contratantes, a visão de colaboração é percebida por estes. 

  

A colaboração é a palavra do momento na empresa. A empresa vem 

investindo em projetos compartilhados e na integração para otimizar a cadeia 

e para fortalecer seus clientes e parceiros. Como exemplos, temos a 

implementação de um S&OP na área de operações, e também, trabalhos em 

conjunto com transportadores para evolução em Segurança a partir de 

auditorias realizadas neles. (Respondente H).  

 

Sim, total! A colaboração, eu posso colocar como um similar, ou melhor, 

colaboração ela gera confiança. Acho que isso é um ponto importante. (...) 

Então sim, vou dar um exemplo prático. Nós temos... nós tínhamos uma 

dificuldade de transportar produtos, através de nossos fornecedores de São 

Paulo para as regiões de fora. (...) Através de um transportador nosso, nós 

montamos um centro de consolidação aqui em São Paulo...(Respondente E) 

 

Sim, a empresa entende que a colaboração e esse desenvolvimento conjunto, 

principalmente de um plano de contingência, então isso foi uma das coisas 

que ficou como um plano de ação, né? (...) E aí essa ação de colaboração, de 

construção de um plano de contingência, isso foi uma ação pós crise da greve 

dos caminhoneiros onde a empresa passou a se preocupar e passou a valorizar 

mais e passou a estar junto com seus fornecedores... (Respondente G) 
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Ah, tem! A partir da conferência e previsão de pagamento de frete? A gente 

tem um TMS que todas as notas fiscais que a gente fatura para clientes e que 

tomamos o serviço de frete para poder entregar, sai eletronicamente essa 

informação para a transportadora, eles capturam isso. (Respondente H). 

 

4.5. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 

 

 Esta seção, tem o objetivo de entender, como os respondentes enxergavam o 

relacionamento que suas empresas possuem com os transportadores rodoviários, pois engloba 

as questões que abrangem como a categoria transporte rodoviário é tratada pela empresa 

(questão 2) e traça um perfil do relacionamento (13, 15, 16, 17 e 18). 

 A primeira questão tratava de como a empresa classificada antes da greve a categoria 

transporte rodoviário e se depois da greve a classificação mudou. A intenção era entender se 

as empresas avaliavam que a categoria era algo estratégico para seus negócios ou se era uma 

commodity, em linha com a matriz de Bensaou (1999). 

 Sendo assim, sete dos oito entrevistados disseram que a categoria era algo estratégico 

para suas empresas e um declarou que embora importante, a categoria era uma commodity e 

estavam sempre buscando menores custos de frete. 

 Ao questionar os respondentes sobre o porquê da categoria ser estratégica, foram 

unânimes em dizer, que a representatividade do modal em suas operações era muito alta, 

motivada pela realidade do país com baixa penetração de outros modais, como o ferroviário e 

a cabotagem. 

 Além disso, a categoria demandava bastante atenção, por conta do nível dos 

fornecedores, que no país é carente de grandes empresas com gestões profissionais e 

estruturadas. Com isso, a categoria sempre demandava um trabalho de desenvolvimento o 

qual as empresas pesquisadas não abriam mão de realizar, seja pela garantia de nível de 

serviço, seja pela questão de controle de custos. 

 

Era uma categoria que tinha atenção, requeria atenção, e a gente definia ele 

como estratégico. Não era commodity tanto que a gente tinha...fazia questão 

de fornecedores com contrato de longo prazo e a gente ia desenvolvendo 

esses fornecedores para cada grupo de rotas que a gente tinha ou regiões. 

(Respondente A) 
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Sempre foi bem estratégico, tanto que a “Empresa B”, ela tem a planilha de 

remuneração muito bem estruturada... (Respondente B) 

Transporte sempre foi algo estratégico, porque é um custo relevante dentro 

do cost build-up de lubrificante. (Respondente F). 

 

Em relação às mudanças de classificação dentro das empresas, que essa categoria 

poderia ter sofrido pós-greve, todos declararam que não houve alterações e as empresas 

continuaram classificando a categoria da mesma forma que antes do evento. O que mudou, 

como exposto em outras seções, foram as formas de se relacionar ou conduzir determinados 

temas com os transportadores. 

O perfil dos transportadores usados pelas empresas pesquisadas e declaradas pelos 

respondentes foi analisado e pode-se verificar que sete delas usam empresas transportadoras 

de cargas, ou ETC´s, que são pessoas jurídicas, com mais de três veículos registrados pelo 

menos, conforme classificação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).  

Apenas uma, usava os TAC´s, ou transportadores autônomos de carga, que geralmente 

são pessoas físicas, ou microempresas com até 3 veículos registrados.  

 

Na região Sudeste a gente tinha 16 transportadoras que fazia a linha de 

transferência do produto acabado da fábrica para o centro de distribuição. 

Mas aí você tinha uma cadeia muito grande de autônomos, veículos 

pequenos, trucks e tocos, fazendo a distribuição urbana. (Respondente D) 

 

Esse baixo número de empresas usando TAC´s, se deve ao risco trabalhista que esta 

figura usualmente traz às empresas que os contratam regularmente e principalmente, ao 

gerenciamento. As grandes empresas preferem transportadores bem estabelecidos, para que 

tenham uma gestão melhor e principalmente um número de veículos relevantes para suas 

operações. 

 

Não, nós não trabalhávamos... Como estratégia até para mitigar risco 

trabalhista, a gente sempre usava um transportador, e... raramente eles 

contratavam agregado. A gente pedia para ter frota própria, caminhão próprio 

e motorista. (Respondente A) 
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É só empresa. A gente hoje não tem um sistema que consegue pagar o frete 

para o autônomo. (Respondente C) 

 

Quanto ao número de transportadores há diferenças significativas entre as empresas. 

Com exceção da empresa D, que ainda opera com autônomos e possui uma vasta gama de 

transportadores, todos os demais, possuem empresas, mas o número vai de 5 contratados até 

50. No entanto, a maioria dos respondentes alega ter um grupo seleto de 20% que concentra o 

volume, geralmente 70% e as demais ficam como alternativas spots. 

Em relação aos prazos contratuais, a grande maioria opera com contratos de até três 

anos, sendo que duas, E e H, possuem contratos com prazo indeterminado. Os contratos em 

sua maioria, não têm amarração de volumes e faturamento global, no entanto amarram nível 

de serviço e tarifas, além de questões ligadas à assuntos trabalhistas, responsabilidades de 

cada parte e proteções relativas à carga e perdas em trânsito. 

Verifica-se uma grande flexibilidade nesses contratos, obviamente, com obrigações 

muito presentes para os transportadores e mais direitos para os contratantes. O poder e força 

que as contratantes têm para impor suas regras é bem alto, sendo que dificilmente um 

transportador consegue colocar alguma cláusula diferente do padrão das contratantes. 

Por últimos, avaliou-se nesse bloco, a existência de investimentos conjuntos entre as 

empresas dos respondentes e os transportadores, como forma de entender se além dos 

contratos existem outras formas de amarração e aproximação entre as duas partes para o 

fortalecimento da relação. 

Apenas um dos respondentes, o da empresa D, declarou que a empresa no pós-greve 

começou a investir em implementos rodoviários e ceder aos transportadores sob contratos de 

comodato. Tratam-se de implementos específicos para o ramo de negócio da empresa e essa 

foi uma forma de melhorar a aproximação com seus transportadores e fidelizar os mais 

importantes. 

 

(...) Tivemos transportadores que a gente entrou com esse nível de parceria 

sim. No mercado industrial como um todo, teve a opção de você alugar 

implementos do mercado e fornecer aos transportadores e eles utilizarem 

apenas o serviço de transporte, com cavalo e o próprio motorista. Então sim, 

usamos isso como alavanca. (Respondente D). 
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Outro respondente declarou que havia projetos conjuntos na empresa E, mas que não 

envolviam investimentos diretos da empresa contratante, porém ajudava a fortalecer a 

parceria entre as empresas. 

As demais seis empresas, declararam que não possuíam investimentos conjuntos e não 

pensavam que isso pudesse auxiliar a empresa, mesmo no pós-greve. O fortalecimento da 

parceira entre as empresas, para eles, ficava mesmo limitado à preferência na hora de alocar 

volumes e observação de perto das condições de frete apresentada pelos transportadores, 

como forma de controlar os custos. 

 

4.6. CUSTOS DE FRETES RODOVIÁRIOS 

 

 Nesta seção, serão analisadas as respostas referentes às questões 8 e 12, que tratam de 

custos de fretes rodoviários, além das questões adicionais que foram realizadas aos 

respondentes tais como se o frete era um fator de risco para a ruptura do transporte rodoviário 

para empresa, ou se por conta da greve alguma ação diferente foi feita nas contratações 

realizadas por concorrências ou BID´s. 

 Pode-se observar que o fator custo de frete é algo extremamente relevante para todas 

as empresas avaliadas nesse estudo, sendo que para as empresas que possuem produtos de 

baixo valor agregado como as empresas C, D e H, que vendem respectivamente alimentos, 

produtos minerais e combustíveis, esse item interfere diretamente em suas dinâmicas de 

contratação e relacionamento com seus transportadores. 

 Com isso, há uma divisão entre as empresas na forma de trabalhar o custo de frete, 

sendo uma parte operando em um modelo de concorrências para obtenção de custos por um 

prazo determinado de tempo, e um outro modelo nas quais as empresas se aproximam de seus 

transportadores, seja para obter uma composição de custos aberta ou para que seja desenhada 

uma operação que resulte um patamar de frete aceitável para a contratante. 

 O primeiro modelo ficou mais visível nas empresas cujo valor agregado dos produtos 

é maior ou o sortimento é grande, como a empresa A (atacadista) e E (varejista), além da 

farmacêutica G e da fabricante de lubrificantes F. 

 A empresa B, trabalha com planilha aberta, por exemplo: 

 

Sempre foi bem estratégico, tanto que a empresa B, ela tem uma planilha de 

remuneração muito bem estruturada e (...) tentou inclusive criar uma 
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empresa. (...) para ter esses parâmetros de frete para essa área aí de 

contratações de frete e planilhas de remuneração. Então, sempre foi uma área 

que eles olhavam muito no detalhe item a item de planilha. (Respondente B) 

 

 Como exemplo de um modelo de concorrências, o relato da respondente G é plausível: 

 

Não, todos os transportadores do mercado participavam dos BID´s e 

mantinham um contrato de três anos com a empresa, que poderia ser 

renovado através de outro BID, após o término. (Respondente G). 

 

  Os respondentes foram questionados se suas empresas antes da greve, se 

aproveitavam de um mercado de transporte rodoviário hipertrofiado para obter vantagens em 

custos, ou seja, fretes mais baixos do que o planejado como forma de redução de custos. 

 Dos oito respondentes, três (empresas C, F e H) declararam que sim, suas empresas se 

aproveitam do mercado hipertrofiado para obter reduções de frete e transportadores com 

preços melhores. No entanto, todos pontuaram que alguns requisitos, tais como a 

concentração de volume no caso da empresa C, por exemplo, são observados de modo que 

não haja risco de um grau de dependência alto do transportador com a contratante, 

ocasionando problemas futuros. Também, requisitos relacionados à segurança no transporte, 

como no caso da empresa H, que opera com combustíveis, uma carga perigosa, são 

observados: 

 

Acaba, acaba porque a gente que trabalha com transportadores pequenos né? 

E geralmente são os mais não estruturados. (...) Até a hora que a gente olha e 

fala: vamos começar a tirar o pé dessa transportadora e deixar ela já no 

equilíbrio que ela vinha. Pra gente não começar a criar uma bolha no custo 

dela. A gente já teve parceiro, isso aí, que ele subia muito e depois quando 

tirava a carga, quebrava. (Respondente C) 

 

Há, certamente, principalmente no eixo Rio-São Paulo. A gente tem um fluxo 

para São Paulo e pro Sul do país. De uma forma geral, o nosso maior 

mercado é Sul e Sudeste. E a gente tem muito, como é que pode dizer? O Rio 

de Janeiro, nessa nossa condição geográfica, ela nos coloca numa posição de 

ser um estado mais importador do que exportador no fluxo produtivo. Então, 

a gente tem muito mais veículo vazio voltando para casa “batendo lata” do 
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que o contrário. Quando a gente contrata em São Paulo para tirar de São 

Paulo, tem uma diferença de frete importante. (Respondente F) 

 

Sim, obviamente analisando alguns parâmetros de segurança e qualificação. 
Mas utiliza sim. (Respondente H) 

    

 Os demais cinco respondentes, declararam que suas empresas não se beneficiam do 

mercado hipertrofiado. No entanto, pode-se observar algumas particularidades de cada uma 

delas, como pressões internas para que o frete seja sempre reduzido e a empresa passe a ter 

redução maiores de fretes sempre que possível, colocando esse item como o principal da 

relação. 

 Em outros casos, os respondentes relataram que a decisão de não operar a contratação 

de fretes, sempre buscando reduções e se aproveitando do mercado, é uma diretriz muito mais 

do gestor da área de transportes e fretes, do que realmente uma diretriz da empresa. 

 Na entrevista com o respondente A, houve uma opinião bastante ampla sobre esse 

tema. 

 

Eu sou um pouco, particularmente, sou um pouco contra bid de transporte 

que só olha a tabela, sou bastante contra esses ‘balcão eletrônico’ de 

transporte e tudo mais, porque quando o mercado está em alta, aí sim esse 

cara te deixa na mão. Mas não porque ele é prostituído, é porque ele fala 

mesmo: ‘Nunca me deu garantia de nada, tô no mercado...’ Se ferver ele te 

deixa e aí as pessoas pensam em si que esse mercado é prostituído e se 

alguém pagar um centavo a mais o cara vai embora. Mas a minha experiência 

mostra que não. Porque os caras que a gente tá junto com eles desenvolvendo 

os projetos ganha-ganha, a gente consegue reduzir custo, ano após ano e sem 

o risco de ele me deixar na mão... (Respondente A) 

 

Em outro trecho da entrevista, ele reporta: 

 

Isso aí, pelo menos nas empresas que eu fui Head de Supply.(..) Eu procuro 

trabalhar com essa diretriz, isso aí. Tem um outro de área de compras e não tô 

questionando não, acho que cada um tem seu papel, mas que vem e fala para 

fazer o mega bid de transporte. Eu falo: “Não, não, não.” Vamos trabalhar 
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com cada transportadora e discutir um target de meta e vamos ajudar a 

construir isso e tem dado certo, viu? (Respondente A) 

 

Essa linha também foi demonstrada pelo respondente E: 

 

(...) Então, se hoje, olhando para a minha gestão específica, o que a gente 

procura sempre, a nossa condição de BID, por exemplo, é ter um equilíbrio 

entre a questão do custo e qualidade. Então há vieses, principalmente na área 

de compras, de olhar muito fixamente a questão do custo. E é justamente essa 

minha briga hoje, por exemplo, interna da gente, de não olhar o custo como 

se fosse apenas a variável mais importante. É uma das variáveis mais 

importantes, mas o custo é mais uma variável e a gente tem que colocar na 

pauta outras questões como qualidade, relação com o transportador e acabar 

fugindo um pouco dessa questão do custo. (Respondente E) 

 

No caso do respondente C, o relato foi de que o frete era algo relevante para empresa, 

porém essa buscava operar com uma maximização da performance para que a produtividade 

pudesse levar a um faturamento final adequado ao transportador e um custo unitário melhor 

para empresa contratante. 

 

Não, no caso da ‘Empresa C’ como você tem um produto de baixo valor 

agregado, o valor de frete era uma participação muito relevante em cima da 

receita e do faturamento da empresa. A empresa mirava muito área de 

transporte e obviamente de logística...(...) Não era uma alavanca da empresa 

competir com o mercado em termos de frete. Frete era algo relevante, então o 

que se usava era a produtividade, ou seja, precisava pegar os meus 

transportadores, para que ele pudesse faturar ainda mais. Então, se o meu 

tempo de carga e descarga tá onerando para que ele gire o seu veículo, que 

ele utilize bem o seu ativo, vamos entrar com movimentos e ferramentas e 

ações para poder reduzir cada vez mais o tempo de carga, o tempo de 

descarga para que o processo e o fluxo logístico dê para ele, qualidade dele 

ter receita.  E não, a gente mensurava em R$/t alto, mas sim uma receita 

mensal plausível. Então nessa dinâmica não existia uma competição com 

mercado em termos de frete, mas sim de qualidade dentro do seu transporte 

na empresa. (Respondente C) 
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A visão do respondente G, chama a atenção pela particularidade de seu setor de 

negócios. Com isso, ele acaba tendo uma visão de equilíbrio entre oferta e demanda por 

transporte rodoviário, em que o frete acaba, consequentemente, também se equilibrando. 

 

Não, não. Está bem equilibrado, até porque você tem não muitos players por 

questão de ser muito específico, de muitas certificações, muitas autorizações. 

Então não é qualquer transportador que se aventura nesse segmento, porém 

os que estão nesses segmentos eu entendo que eles são suficientes para 

atender a demanda. (Respondente G). 

 

 Pode-se concluir nessa seção, que as empresas analisadas, buscam de diferente formas 

obter condições de fretes que sejam adequados para seus negócios, algumas se aproveitando 

do mercado brasileiro hipertrofiado nesse segmento rodoviário e outras, a maioria nesse 

estudo, buscando formas de aproximação na relação com planilhas abertas, bid´s regulares e 

otimizações de operações. No entanto, é comum a todas elas a preocupação em obter controle 

desse custo e não deixar que o próprio mercado acabe precificando o preço do frete deixando 

a empresa refém deste, nessa categoria. 

 Vale contudo, a reflexão se essa aproximação para obter controle sobre o custo, não 

poderia gerar um sistema de constrição para o transportador, ficando este sim, refém das 

contratantes e não conseguindo repassar suas variações de custos de maneira integral ao 

mercado. Esse fator poderia gerar uma situação de defasagem nos fretes, que por 

consequência geraria prejuízos financeiros ao transportador com iminente disrupções nas 

cadeias logísticas a qual estão inseridos, por perda no nível de serviço seguida de falência. 

 

4.7. MERCADO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO BRASILEIRO E SUAS 

DEFICIÊNCIAS 

 

 Nesta seção, serão exploradas as respostas dadas em relação às suas visões sobre o 

mercado de transporte rodoviário brasileiro e os fatores que poderiam ter ocasionado a greve, 

bem como os problemas que os respondentes enxergam com a categoria e os impactos que 

isso possa ter em suas gestões de área. 

 O primeiro entendimento da maioria dos respondentes, é que o mercado de transporte 

brasileiro é altamente dependente do modal rodoviário. A infraestrutura é baixa e incompleta, 
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quando se fala de modais alternativos, como ferroviário e marítimo e a dependência ao 

rodoviário é um fator incomodo para os entrevistados. 

 Como relatado pelo respondente B e H: 

 

A minha visão é que o seguinte: eu acho que a gente for não investir em 

ferrovias ou outros meios de transportes, a gente é muito dependente hoje do 

caminhão...(Respondente B) 

 

Considerando a estrutura logística do Brasil, considero o mercado de 

transportes ainda com muitas necessidades de desenvolvimento e 

aprimoramento, principalmente em gestão das transportadoras e custos. 

Ainda há muita improdutividade ligada a falta de infraestrutura logística que 

onera o custo da operação. (Respondente H) 

 

Em complemento ao declarado acima, o respondente G, fala sobre o modal rodoviário, a falta 

de ferrovias e dá uma breve impressão também sobre o modal aéreo. 

 

(...) é o maior modal que nós temos no Brasil por conta de não termos o 

ferroviário tão desenvolvido, a questão da aéreo também tem uma questão de 

custo, tem uma questão de poucas aeronaves cargueiras e você depende 

muito de voos de passageiro e por isso eu acho que a gente tem realmente 

know-how grande e uma malha de distribuição grande no Brasil. 

(Respondente G) 

 

 A maior parte dos respondentes, gostaria de lançar mão de outros modais para 

conseguirem escoar suas produções e serem menos dependentes do modal rodoviário, no 

entanto, enxergam que esse cenário não vai mudar no curto prazo e ainda veem que o 

mercado rodoviário continuará aquecido e em expansão. O respondente F, opinou da seguinte 

forma: 

 

Olha, eu vejo o mercado assim, expansão, acho que tem crescimento na 

velocidade da economia, conforme a economia, vai aquecendo, assim, a 

gente vai, nosso PIB vai aumentando, acho que ele acompanha 

organicamente. Então vejo assim: No curto prazo, uma concorrência à altura, 

por exemplo, a cabotagem poderia ser uma alternativa, mas a gente ainda tem 

um desafio, um caminho pela frente, até a cabotagem passar para o público 
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contratante aquela confiabilidade, principalmente em produtos de menor 

valor agregado...(Respondente F) 

 

 O segundo entendimento é que há baixa qualificação dos transportadores rodoviários 

que atuam no mercado. Poucas empresas são estruturadas em termos de gestão e acabam na 

visão dos próprios respondentes tornando o mercado ruim. Como relatado pelo respondente 

C: 

 

É um mercado pouco desenvolvido, a gente enxerga um mercado pouco 

desenvolvido. Você tem uma gama enorme de transportadoras, né? Na hora 

que você começa a prospectar são poucos que você vê, que ela tem um 

modelo estruturado. A maioria não é estruturada vai fazendo conta e manda o 

frete... Tem cotação que a gente até recebe e já fala: Daqui a um mês, dois 

meses vai pedir aumento porque com certeza faz conta errada aqui. 

(Respondente C) 

  

O respondente E, tem uma visão de pouca qualificação dos transportadores e 

infraestrutura baixa: 

 

Bem, eu acho que nós temos um... um mercado bastante amplo de novo, 

infelizmente muito voltado para o modal rodoviário, mas é um mercado 

amplo, principalmente, no rodoviário, em que você tem, olhando 

especificamente o rodoviário, players com bastante know-how, com bastante 

capacidade operacional. Mas por outro lado, também você tem um grupo 

também de transportadores, com menos capacidade operacional e técnica. 

Então sim, você percebe hoje transportadores e, sobretudo, transportadores 

com bastante experiência prática, mas muitas vezes com pouca técnica de 

logística. Então, geralmente uma categoria muito operacional, apesar de ser 

estratégico pra o grupo, mas a categoria é uma categoria muito operacional e 

no geral eu entendo que ele se veem dessa forma...(Respondente E) 

 

 O terceiro entendimento é a saturação do mercado de transporte rodoviário brasileiro. 

As empresas enxergam que existem muitos transportadores, visto que, como citado pelo 

respondente H: “...é um mercado ainda com poucas barreiras de entrada, que gera uma 

competição entre os players reduzindo os preços ao contratante.” 
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 Com isso, os transportadores estão sempre em desvantagem em relação aos seus 

contratantes no tocante à preços de frete. Na visão de D, o mercado saturado leva a uma 

competição alta no mercado. 

 

Hoje é um mercado extremamente saturado quando a gente fala de 

rodoviário, é o modal no Brasil que a gente mais utiliza, a gente explora 

pouco outros tipos de modais. E isso gera uma certa competição muito alta 

nos mercados. (Respondente D) 

 

 Um outro fator que foi mencionado pelos respondentes foi a carga tributária e o 

excesso de regras e leis que os transportadores precisam cumprir, o que leva, em tese, a uma 

parcela de transportadores ilegais ou que não cumprem a totalidade das exigências e ajudam a 

poluir o mercado rodoviário. O respondente A, colocou da seguinte forma: 

  

Bem ele um mercado, primeiro que o governo mais atrapalha do que ajuda, 

nesse mercado. Então, você pega toda a legislação é complicada, a legislação 

de você recolher impostos é complicada, você vai dependendo do tipo de 

produto que você vai transportar. Tem a questão de risco e coisas absurdas 

que tem na legislação, que se você conseguir, muitas vezes tudo que precisa, 

você acaba tendo...o transportador acaba tendo problemas até para manter o 

negócio. O que eu quero dizer com isso? Que o transportador tem que 

fraudar: não! Mas encarece muito o transporte fazer toda essa gestão com 

inúmeras legislações...(Respondente A) 

 

 Em suma, a visão é que o mercado de transporte rodoviário no Brasil carece de 

infraestrutura, tem pouca concorrência de outros modais, baixa barreira de entrada para novos 

players e baixa qualificação em gestão dos transportadores existentes. Tudo isso leva a 

distorções no mercado que foram fatores determinantes para a greve de 2018.  

  

4.8. GREVE DOS CAMINHONEIROS DE 2018 

 

 Nesta seção, será explorada a visão dos respondentes em relação ao momento pré-

greve dos caminhoneiros em 2018, e quais fatores poderiam ser a causa do movimento. Foi 

perguntado também se os respondentes enxergavam se por parte de suas empresas poderia 

haver ações que contribuíssem para evitar o movimento. 
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 Metade dos respondentes colocaram que a greve teve um viés político importante, que 

acabou por levar o movimento às proporções que foram observadas, com bloqueio das 

principais rodovias do país e 11 dias de paralisações, com efeitos nocivos à toda a economia 

do Brasil. Com isso, estes respondentes entenderam que a greve poderia ter sido evitada, caso 

os problemas estruturais do mercado de transporte rodoviário brasileiro tivessem sido 

atacados há mais tempo, e se a mudança na política de preços da Petrobrás não tivesse um 

impacto tão grande para os autônomos. 

 Sobre a parte em que os respondentes foram questionados se suas empresas tivessem 

ações que pudessem evitar ou contribuir para não haver greve, apenas um respondente (A) 

acredita que sim, porém, não especificou como. 

 Os relatos sobre o momento, podem ser observados abaixo, com C, E e G falando 

sobre o mercado de transportes: 

 

(...) quem poderia já ter alertado e ter trabalhado, com certeza já vinha vendo 

isso era o governo. Na época, você já tinha muitas reclamações das classes e 

tudo e ameaça. Eles poderiam ter evitado. Como empresa, eu falo que não era 

algo previsível não, que iria acontecer. Mesmo sabendo da situação do 

mercado. (Respondente C) 

 

Bem naquele momento, acredito que não. Não tinha muito que a empresa, 

como empresa pudesse fazer para evitar... Primeiro que o pleito foi por uma 

conjuntura de mercado, então é algo bem complexo. Óbvio que todos os 

embarcadores, todos os empregadores e eles têm de certa forma uma parcela. 

Mas de qualquer forma, foi a forma que o mercado brasileiro se moldou. 

Independente do critério se é válido ou não, a insatisfação e os motivos pelo 

qual, a qual a greve foi instaurada. E principalmente, assim que lembrando 

que um dos motivos da greve lá foi a questão do aumento lá dos combustíveis 

para os transportadores. (Respondente E) 

 

Eu acho que ela era eu poderia ter sido evitada sim. Depois desse evento 

houve outras negociações que acalmaram os ânimos e não deixaram se repetir 

então acho que sim. A empresa, eu acho que ela não entenderia que ela teria 

um papel de contribuir, para evitar esse tipo de evento, uma vez que ela é 

contratante de transporte e contrata por preço de mercado em todas as 

contratações. São feitos bid´s na qual, realmente, é o melhor nível de preço e 

serviço que são os requisitos para qualificar os participantes. Então, eu 
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entendi que a contribuição dela era justamente essa né? Fazer contratações 

justas pagando o preço de mercado com processos de bid´s transparentes e 

justos. (Respondente G) 

A opinião de A, sobre a greve e as responsabilidades pelas causas, estão abaixo, em 

que ele aponta para vários elos, porém reconhece que o autônomo, por ele chamado de 

agregado, tem a menor parcela neste caso. 

Tem, tem. Acho que tem a responsabilidade de todo mundo, mas menos, 

sinceramente, menos do agregado. Acho que tem responsabilidade do grande  

embarcador, tem responsabilidade grande dos grandes transportadores e tem 

responsabilidade até macroeconômica, né? Porque a conjuntura era muito 

ruim, o frete despencando, o Brasil em crise...(Respondente A) 

 O respondente F, falou sobre o momento político do momento e o pano de fundo da 

greve, que foi apoiada por uma boa parcela da população em geral. 

É isso mesmo, uma insatisfação nacional com os governos anteriores e que 

estava representada ali pelo Temer, que era o vice presidente da Dilma 

Rousseff.  Então acho que a população, de uma forma geral, a opinião 

pública no início começou a dar voz aos caminhoneiros. Se viram 

representados ali naquele momento e depois não começaram a ver as 

consequências do desabastecimento e tudo o que isso poderia causar a nossa 

economia. (Respondente F) 

As opiniões dos respondentes sobre esse complexo tema que foram as causas da greve 

e o cenário que se mostravana época, ficaram evidenciadas nos relatos anteriores. Pode-se 

notar que realmente houve uma divisão sobre se o movimento poderia ter sido evitado ou não, 

dado os fatores estruturais que há anos se apresentam nesse mercado. 

Sobre as ações que suas empresas poderiam ter feito para evitar o movimento, 

praticamente todos entenderam que não havia ações, embora como já citado, o respondente A, 

foi o contraponto. O respondente D, relatou que sua empresa até adotou um mecanismo para 

correção dos fretes, conforme a flutuação do preço do Diesel ocorresse, mas a ação não seria 

suficiente para evitar um movimento grande e profundo como a greve de 2018. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão comparados os achados nas entrevistas com os oito respondentes 

com a literatura teórica existente, visando responder à questão principal de pesquisa que é: 

como a greve dos caminhoneiros de 2018 no Brasil modificou a gestão de riscos, relativas ao 

transporte rodoviário de cargas, nas empresas brasileiras? 

Além disso, foram apresentados elementos nas entrevistas que vão ao encontro com os 

objetivos secundários do trabalho, que são: 

 

- Entender os fatores políticos e econômicos da greve dos caminhoneiros no Brasil em 
2018, e como isso foi percebido pelas empresas; 

 
- Aprofundar-se em como os sistemas de gerenciamento de riscos das empresas 
estavam montados para detectar e lidar com eventos sistêmicos, como uma greve 
nacional; 

 
- Entender como os modelos de relacionamento com transportadores rodoviários, 
influenciaram as ações das empresas durante e após a greve; 

 
- Como e o que as empresas adotaram como medidas para melhorar seus sistemas de 
gestão de riscos em cadeias logísticas; 
 

Sendo assim, com os elementos identificados nas entrevistas, agrupados sob os 

construtos: gestão de riscos, disrupções, resiliência em cadeias, mitigação de riscos, 

colaboração e redundância, relacionamento com fornecedores, custos de fretes rodoviários, 

greve de 2018 e deficiências do mercado, puderam dar evidências e esclarecer as questões 

propostas nesse trabalho. 

Metade das empresas entrevistadas possuem processos estruturados para o 

gerenciamento de riscos em cadeias logísticas. As demais empresas, apesar de não possuírem 

um processo estruturado, têm embriões de processos que são oriundas de outras áreas, como 

saúde, segurança e meio ambiente e jurídico/compliance ou já possuem, pelo menos, a 

preocupação com o mapeamento destes riscos associados às suas cadeias. 

Diante disso, a discussão dos resultados já parte de um cenário onde as empresas estão 

familiarizadas com um sistema de gerenciamento de riscos, independente do seu estágio de 

maturidade ou abrangência, o que vai de encontro com uma das primeiras premissas do 
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trabalho que norteou a delimitação da amostra de empresas para este estudo. Além disso, os 

respondentes também tinham uma visão clara dos riscos os quais suas cadeias estavam 

expostas, de maneira ampla, tornando também válida a escolha das posições hierárquicas a 

serem abordadas. 

 

5.1. RESULTADOS EM GESTÃO DE RISCOS  

 

A gestão de riscos é uma matéria que vem ganhando cada vez mais espaço na 

literatura, com o crescente aumento de interesse pelo tema nas empresas e consequentemente 

no meio acadêmico (POURDADER, KACH E TALLURI, 2020). 

Nas entrevistas realizadas, pode-se perceber que a maior parte das empresas possui 

uma preocupação com a matéria, tanto que metade possuem áreas específicas para avaliação 

de riscos voltados à logística. As demais, não possuem áreas estruturadas para essa área, 

muito em linha com o que foi pontuado por Snyder et al. (2016), em que a falta de dados 

históricos de eventos disruptivos e também, a falta de dados claros entre as empresas elos da 

cadeia logística, dificulta a análise. 

Estas empresas que não possuem áreas estruturadas, acabam fazendo o mapeamento e 

gerenciamento de riscos de maneira individualizada, ou seja, centrada no departamento 

responsável pela contratação e a  gestão do transporte, sem mesmo ter um processo ou ações 

formais para mitigação caso alguma adversidade ocorra. 

Ficou evidente nas entrevistas que os participantes entendem o que seja risco, embora 

suas respostas sempre procuraram materializar qual tipo de risco é a grande ameaça às suas 

organizações, e também entendem principalmente, o que seja um sistema de gerenciamento 

de riscos. 

As definições apresentadas pelos participantes, ficaram em linha com as ideias 

apresentadas por Norman e Jansson (2004) que tratam o gerenciamento de riscos como um 

processo de avaliação, análise, identificação e elaboração de planos de mitigação em trabalho 

conjunto com os fornecedores. O termo colaboração, também foi usado nas respostas para a 

definição de gerenciamento de riscos na cadeia, o que se aproxima  dos achados de Norman e 

Lindroth (2002) que fala: 
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Gerenciamento de riscos em cadeias de suprimentos é colaborar com 
parceiros na aplicação de ferramentas de processos em cadeias de 
suprimentos para lidar com riscos e incertezas causadas por, ou impactadas 
em, atividades ou recursos relacionadas à logística. (NORMAN E 
LINDROTH, 2002, p.436, tradução nossa) 

 
Tratando especificamente sobre os riscos no transporte rodoviário, é muito claro que a 

maior preocupação dos respondentes é a falta de veículos em número suficiente para o 

atendimento de suas operações. Sem alternativas para o modal rodoviário, visto que o Brasil 

tem 61,1% de suas cargas sendo transportadas por este modal (CNT, 2020), realmente as 

empresas se veem sem saída, quando se trata de rupturas no transporte por rodovias. 

Entretanto, pode-se concluir que poucas empresas antes da greve se aprofundaram-se 

nas causas que poderiam levar a uma ruptura de oferta de transporte rodoviário, embora 

metade possuíssem processos já estruturados para o gerenciamento de riscos. Ou seja, o risco 

foi identificado, porém as ações para mitigação ou de preparação para a resposta à ruptura não 

foram feitas. Apenas um dos respondentes declararam que eventos como greve estavam 

previstos em seus planos de mitigação de riscos, porém com escopo local, não nacional. 

Evidentemente, esses riscos eram associados às questões estruturais do mercado de 

transporte rodoviário como baixa infraestrutura, fretes baixos e oscilações constantes no preço 

do Diesel, conforme noticiado na época pré-greve, além do cenário político do país. Porém, 

um plano de gerenciamento de riscos precisa prever cenários como estes onde greves possam 

ocorrer, haja visto que, como alertado por McKinnon (2006), estas podem trazer problemas 

sérios para as empresas, com riscos inclusive a sobrevivência de seus negócios e aos que 

sobrevivem um período longo de recuperação, por vezes, é necessário. 

O Brasil teve duas paralisações de caminhoneiros em 2013 e 2015, por conta do preço 

do óleo Diesel (MORENO, TENENTE, REGADAS e FAJARDO, 2018), que foram eventos 

que já poderiam ter trazido lições para as empresas em 2018, com processos melhor 

estruturados para resposta aos riscos. Nota-se, que as avaliações de risco sobre a falta de 

oferta de caminhões, foi no mínimo inadequada, porém esse tipo de comportamento vai de 

encontro com o que já havia sido pontuado por Knemeyer, Zinn e Eroglu (2009), em que foi 

constatado que líderes empresariais tem problemas em selecionar e atacar eventos disruptivos, 

e também com as conclusões de Taleb e Myth (2011) de que os sistemas econômicos e 

políticos atuais são incapazes de preverem ações catastróficas. 
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Medidas que em nível institucional como a aproximação com entidades de classes de 

transportadores e motoristas para aprofundamento das discussões sobre as deficiências do 

mercado, aliadas a medidas que pudessem mexer com a modelagem da cadeia de suprimentos 

como preparação para respostas a greves com ações de aumentos de estoques em locais 

críticos, mapeamento de rotas alternativas, simulação de cenários com baixa disponibilidade 

de frota e impacto em custos, são exemplos de ações que poderiam ter sido tomadas como 

forma de preparação para responder a eventos como a greve de 2018. 

A greve de 2018 foi, no final das contas, quem chamou a atenção e trouxe de uma 

maneira mais contundente, lições para as empresas e seus líderes na avaliação e 

gerenciamento de riscos nas cadeias logísticas. As disrupções trazidas pela greve, como 

amplamente noticiado pela mídia e confirmado pelas entrevistas deste estudo, tiveram ordens 

de grandeza de milhões de reais.  

A partir daí, pode-se perceber que de alguma maneira, as empresas passaram a tomar 

medidas para melhorar seus sistemas de gerenciamento, mesmo que de forma não-estruturada 

e passaram a monitorar a repetição deste tipo de evento.  

É busca pela resiliência, em que a maioria das pessoas entrevistadas pontuaram que 

suas empresas buscaram, com mudanças e adaptações na forma de mapear os riscos, e 

principalmente, de se relacionar com seus fornecedores, no caso os transportadores 

rodoviários. 

Porém, as empresas precisam ter um aprofundamento na forma de monitorar estes 

eventos. A greve de 2018 foi, como demonstrado na figura 11, foi amplamente divulgada e 

organizada pelo aplicativo de mensagens whatssapp. Nesse contexto, os sistemas de 

gerenciamento de riscos, precisam se modernizar e utilizar tecnologia mais avançadas, como 

o monitoramento de redes sociais e machine learning, para captar, entender e prever eventos 

que tenham potencial disruptivo para suas cadeias. Mesmo após a greve, os vários 

movimentos de caminhoneiros Brasil afora, usam e se organizam por redes sociais. Capturar 

informações destas fontes e usá-las no gerenciamento de riscos, seria um passo fundamental 

para ampliar a abrangência e simulações de cenários de mitigação que sistemas de 

gerenciamento precisam prever. 

Fiksel et. al. (2015) já haviam definido a resiliência como uma capacidade das 

empresas. A maioria das capacidades das empresas é desenvolvida através de experiências 

que deixar marcas. Assim sendo, a resiliência, no final das contas, torna a empresa mais 
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preparada e mais apta a crescer, após turbulências. A greve de 2018, trouxe isso para as 

empresas brasileiras que sobreviveram. 

 Finalizando essa seção, a primeira contribuição teórica que este estudo pode dar, sobre 

gerenciamento de riscos é de que as grandes empresas brasileiras ainda possuem gaps em seus 

sistemas de mapeamento de riscos e planos de contingência para as cadeias logísticas, porém 

têm em seu corpo gerencial uma preocupação genuína com o tema. Embora pudessem ter 

experimentado eventos de paralisação do transporte, de curta duração, em 2013 e 2015, a 

grande lição foi aprendida com a greve de 2018, em que a maioria das empresas realizou 

algum tipo de mudança em seus processos ou caminham para fazê-lo. 

 Uma contribuição prática para o meio gerencial é que o uso de tecnologias modernas, 

já usadas em marketing para prever comportamentos do consumidor, como o monitoramento 

de redes sociais, big data e machine learning, podem ser ferramentas muito uteis para que as 

empresas monitorem fontes de riscos externos. A greve de 2018 e suas discussões no meio 

dos caminhoneiros ainda continua viva nas redes sociais. 

 Notícias circulam o mundo numa velocidade de milissegundos na atualidade e robôs 

projetados para capturar dados e transformar em informações de proteção, podem ser grandes 

aliados em planos de mitigação das empresas. 

 

5.2. RESULTADOS EM RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 

 

 Os resultados sobre o relacionamento das empresas representadas pelos respondentes e 

seus transportadores são explorados nesta seção, focando primeiramente em como as 

empresas enxergavam a categoria transporte rodoviário de cargas antes e depois da greve, e se 

houve mudanças na forma de comprar este serviço no mercado, pontuando as mudanças que 

ocorreram. 

 O mercado de transporte rodoviário brasileiro é hipertrofiado, com o modal 

representando 61,1% da movimentação de cargas no país, e com sérios problemas de 

infraestrutura (CNT, 2020). Além disso, em anos anteriores o governo incentivou a entrada de 

novos players através de programas de crédito facilitado e gerou uma oferta excessiva de 

caminhões para os anos seguintes (ROCHA E FARIA, 2010).  

 Com isso, observando a relação comprador, sendo deste lado, grandes empresas 

brasileiras, versus fornecedor, representando por transportadores rodoviários, vê-se uma 
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relação desproporcional, em que o poder de barganha dos fornecedores é bastante reduzido na 

maioria dos casos, exceto em segmentos mais específicos ou nichos de mercado em que a 

oferta acaba se equilibrando com a demanda. 

 Kraljic (1983) em sua histórica matriz de classificação, buscava categorizar o 

relacionamento com os fornecedores, de modo a identificar a importância da aquisição e o 

tamanho do poder de barganha de cada lado, para que as empresas assim pudessem entender 

esse relacionamento reduzindo o risco de fornecimento. A categoria transporte, dado o 

cenário brasileiro citado anteriormente, já poderia numa visão geral ser classificado do lado 

esquerdo no eixo complexidade do mercado consumidor. Andersson e Norrman (2002) já 

haviam concluído isso para uma realidade diferente da brasileira, porém, as características do 

mercado de logística, levam a essa tendência. 

 Considerando a importância da aquisição para as empresas abordadas nesse estudo, 

pode-se concluir que quase todas elas consideram a categoria transporte como sendo 

estratégico e crítico para seus negócios. Isso posicionaria a categoria no topo da matriz, no 

eixo de importância.  

  

 

Figura 15 – Classificação teórica e prática da categoria transportes na matriz de Kraljic 

(1983). Fonte: autoria própria. 

 

 Porém, esse olhar fragmentado comparando situação do mercado de transportes versus 

como as empresas classificam a categoria, traria um problema final de classificação, pois 

teríamos a categoria com características de serviços e materiais abundantes, com escala 
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alcançável e total foco em custo, sendo classificado no final das contas, no quadrante 

esquerdo superior, onde colocam-se os fornecedores de itens estratégicos, com escassez 

natural e fonte de fornecimentos bem estabelecidas. Ou as empresas faziam uma avaliação  

incorreta da categoria ou realmente o mercado de transporte para elas apresentava alguma 

escassez, quando colocadas os requisitos e exigências das empresas para a compra deste tipo 

de serviço, o que poderia levar a uma classificação diferente. Essa é uma fragilidade do 

modelo de Kraljic (1983), quando aplicado a serviços de transporte ou de logística em geral. 

Há uma incongruência nos cruzamentos de dados para se chegar na classificação. 

Sendo assim, foi necessário analisar as demais respostas e entender se apesar de 

estratégico, as práticas das empresas para a compra do serviço de transporte eram condizentes 

com práticas para gerenciamento de fornecedores. Por isso, buscou entender os investimentos 

específicos de cada lado, já abordando a forma como Bensaou (1999) refinou a matriz e 

também entender, assim como os estudos de Tang (1999) sugerem, a duração de contratos, 

nível de troca de informações e formas de tratamento de custos, além da interdependência. 

Os estudos de Rogerson, Andersson e Johansson (2013) também foram fundamentais 

para complementar a categorização do transporte rodoviário na matriz de Kraljic, visto que 

esse modelo como já citado anteriormente, recebe críticas quando tem sua aplicação feita em 

serviços. Sendo assim, a proposta de Rogerson, Andersson e Johansson (2013) sugere que 

oito situações podem resultar da combinação entre tipo de serviço, complexidade da compra e 

tipo de relacionamento pretendido com o fornecedor. 

Apesar dos respondentes das empresas participantes avaliaram a categoria como 

estratégica, há diferenças sutis nas empresas quando elas introduzem seus requisitos 

específicos para a categoria. Além disso, o fator greve dos caminhoneiros de 2018, trouxe 

mudanças para algumas empresas nestes requisitos. 

A primeira grande observação que pode ser feita é que as empresas enxergam os 

transportadores rodoviários como fornecedores em geral de baixa qualidade em termos de 

nível de gestão e de soluções práticas. Embora, reconheçam que o mercado vem evoluindo 

nos últimos anos, as empresas preferem uma aproximação com esses fornecedores para 

garantir que os serviços serão prestados de maneira adequada e de que haverá disponibilidade 

de frota. 

Quase todas as empresas, por conta dos riscos e da busca por uma gestão 

profissionalizada em seus fornecedores, não utiliza os transportadores autônomos de carga 
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(TAC). Esta categoria foi a que encabeçou a greve dos caminhoneiros de 2018 e representam 

uma parcela alta do mercado de transporte rodoviário brasileiro. As grandes empresas, não 

lançavam mão deste recurso antes da greve em sua maioria e continuaram com esse 

posicionamento no pós-greve. 

Além disso, o prazo de contrato médio citado pelos respondentes é de três anos, 

considerando de longo prazo, alguns com prazo indeterminado e a esmagadora maioria das 

empresas não faz investimentos conjuntos com transportadores. 

O número de transportadores não segue um padrão, mas todas as empresas buscam 

reduzir o número para concentrar carga, alcançando alguma escala e também para facilitar a 

comunicação e gestão. Nenhuma delas pretendia ter apenas um transportador seja 

nacionalmente ou regionalmente. No entanto, em linha com o descrito por Cohen e Agrawal 

(1999), parece haver uma dificuldade das grandes empresas brasileiras em definir um número 

ótimo de transportadores, a ponto de equilibrar esse número com o risco de disponibilidade e 

ruptura no transporte. 

A interdependência era um fator que despertava a preocupação de alguns respondentes 

e por isso havia uma pulverização de volumes e operação com redundância, ou seja, 

transportadores operando nas mesmas rotas. Como Brito e Miguel (2017) concluíram, as 

empresas brasileiras tendem a perceber o risco aumentando quando existe uma concentração 

de transações em fornecedores. 

A colaboração, que foi citada como importante pela maioria dos respondentes, é uma 

prática presente na maioria das grandes empresas avaliadas. Seja através da participação de 

projetos em conjunto até o compartilhamento de informações, os contratantes buscam, mesmo 

como uma gama grande de transportadores, ações que possam melhorar o relacionamento 

com os transportadores, facilitar transações e reduzir riscos. 

 Pode-se concluir, de acordo com os achados da pesquisa que as grandes empresas, 

mesmo entendendo que o mercado de transporte rodoviário brasileiro seja favorável para que 

haja contratações baseadas em menores custos e escala de fornecimento, buscam fazer um 

gerenciamento de fornecedores, na concepção teórica da matriz de Kraljic (1983), e as que 

não o faziam ficaram inclinadas a fazê-lo no pós greve. 

O mercado de transporte rodoviário brasileiro, apesar de amplo, é bastante desigual em 

termos de nível de fornecedores qualificados. Esse fator somado ao risco de falta de oferta de 
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frota, faz com que as empresas precisem mudar seu posicionamento perante esse mercado, 

desde que seu tipo de produto e ou nível de competição permita.  

O custo do serviço é sempre uma preocupação para as empresas e a maioria busca 

formas de controlar esta variável. O aumento de escala é um caminho natural, haja visto que 

as operações de transportes rodoviários são altas para todas as empresas. As estratégias para a 

redução, seja através de BID´s em períodos de tempos regulares, montagem de operações que 

viabilizem fretes de retorno ou aumento de produtividade, fazem com as grandes empresas 

dediquem tempo e recursos para se aproximar dos transportadores. 

Mesmo as empresas mais pressionadas por custos, por características de seus 

mercados, buscam algum tipo de ação para gerenciar seus transportadores de maneira mais 

próxima. 

Sendo assim, quando as grandes empresas filtram os transportadores com as suas 

exigências, buscam competência de gestão e ainda capacidade ampla de atendimento, ou seja, 

transportadores com número de frota grande para suprir suas necessidades, o mercado mostra 

uma restrição. É nesse ponto que as grandes empresas entram com ações de gerenciamento de 

fornecedores, seja por operações com modelos de planilha aberta ou até interferência em 

gestão de motoristas e buscam manter com contratos de longo prazo seus transportadores. 

No pós-greve, as mudanças nesse tema de relacionamento com fornecedores não 

sofreram grandes alterações por parte das empresas, intensificou para algumas a necessidade 

de se aprofundar em algumas exigências relacionadas à gerenciamento de riscos e 

monitoramento da saúde financeira dos transportadores, mas manteve-se a linha que já 

seguiam antes da greve na maioria dos casos. 

 Portanto, pode-se concluir em definitivo e colocar como segunda contribuição teórica 

que a categoria de transporte rodoviário de carga no Brasil, é uma categoria altamente 

relevante para as grandes empresas do país, sendo que estas buscam formas cada vez mais de 

fazer um gerenciamento de fornecedores, buscando aprimorar o seu nível de exigências aos 

transportadores para melhorar o nível de gestão, previsibilidade da oferta de frota e redução 

de riscos. Este processo está em evolução e a greve dos caminhoneiros embora não tenha 

causado mudanças profundas nesse tema, criou sim, um olhar mais cuidadoso das empresas 

com a categoria e com o seu portfólio de transportadores. No entanto, as empresas não se 

sentem incentivadas para dar um passo além na relação com seus transportadores e 

implementar práticas para aumento da interdependência, investimentos conjuntos que 
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garantam a oferta de frota e ainda compartilhamento de informações mais estratégicas de suas 

operações, clientes e necessidades, que incluam de fato os transportadores em suas cadeias 

logísticas. 

 Como segunda contribuição para a prática gerencial, é necessário que as empresas 

entendam se suas ações, ao buscar aproximação e controle maior dos custos de seus 

fornecedores, não pode gerar um sistema perverso de constrição para os transportadores a 

ponto de sufoca-los em receita e margem de lucro, criando problemas para as próprias 

empresas contratantes, em momentos futuros. O mercado de transporte brasileiro, por suas 

características e deficiências, leva a vários operadores a praticar custos abaixo do mínimo 

necessário para manterem-se vivos.  

 

5.3. RESULTADOS EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

 A greve dos caminhoneiros de 2018, teve duração de 11 dias e causou prejuízos 

bilionários ao país e causou impactos em todos os setores da economia nacional direta ou 

indiretamente. (BORGES, 2018). 

 Para as grandes empresas participantes do estudo, houve impactos milionários, como 

relatado pelos respondentes, para a remediação dos problemas causados pela greve, pelo 

pagamento de capacidade ociosa no período e após o evento, pelos gastos extras para a 

reposição de estoques e retomada do nível de serviço normal. 

 Os caminhoneiros autônomos que encabeçaram a greve, tinham como principal 

reivindicação a redução do preço do óleo diesel, haja visto que a nova política de preços 

introduzida pela Petrobrás, mudou bastante a dinâmica de variação desses nas bombas. Para 

os motoristas das empresas transportadoras de cargas, as ETC´s, que são as que as grandes 

empresas contratam, a pauta mais relevante era o aumento de segurança nas estradas. (CNT, 

2019). 

 O valor do frete, foi citado como ponto relevante para que a greve ocorresse, na visão 

dos motoristas, mas era o quarto fator atrás do valor do diesel, segurança nas estradas e 

financiamento para compra de caminhões com juros mais baixos. (CNT, 2019).  

 Nas entrevistas, os respondentes declararam que as deficiências do mercado estavam 

ligadas às condições de infraestrutura, baixa qualificação da gestão dos transportadores e 

fretes defasados. Quase nenhum deles viu suas empresas como parte responsável ou com 
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poder de ação para ajudar a evitar a greve, o que de fato, num evento de proporções nacionais 

era praticamente impossível partindo de uma ação individualizada de alguma empresa. 

 De fato, as empresas, mesmo as com sistemas de gerenciamento de riscos mais 

desenvolvidos, têm dificuldades em mapear com profundidade fatores externos que possam 

levar a eventos catastróficos, como pontuado por Snyder et. al. (2016). Considerando, grandes 

empresas que possuam cadeias de suprimento complexas e longas, o desafio é ainda maior, 

pois como mapear riscos considerando todas as categorias de suprimentos e serviços que 

compõe o portfólio de compras?  

 A resposta para essa questão não é simples, tampouco objeto desse estudo, mas pode-

se dizer que a literatura acadêmica ainda tem dado pouca importância, embora crescente, ao 

tema, como trazido à luz por Pournader, Kach e Talluri (2020). Eventos catastróficos e 

disruptivos, embora não tenham uma frequência alta, merecem ter atenção das grandes 

empresas dado o potencial destrutivo que possuem. 

 Sobre a greve de 2018, o ambiente político e as características do mercado de 

transporte brasileiro, eram fontes que davam sinais há alguns anos, como nas paralisações de 

2013 e 2015. As empresas mais bem estruturadas em termos de gestão de riscos, poderiam ter 

usado esses eventos como forma de simular cenários e já iniciarem um trabalho junto aos seus 

fornecedores de transportes rodoviário, para entender como estava a situação do mercado e 

simular formas de manutenção de suas operações em caso de paralisação das rodovias. 

 O fato é que o mercado de transporte rodoviário brasileiro, com todas as suas 

deficiências e problemas estruturais, merece por parte das empresas atenção redobrada, para 

que não sejam surpreendidas como foram em 2018, em sua maioria. 

 Portanto, a terceira contribuição desse trabalho, sendo esta totalmente prática, é que as 

grandes empresas brasileiras precisam continuar se aprofundar nas questões estruturais do 

relativas aos transportes rodoviários, com participação mais relevante em debates e entidades 

de classe que as representem e que possam interferir em políticas governamentais que afetem 

esta categoria.  

A busca por uma infraestrutura melhor, condições mais dignas aos caminhoneiros, 

regimes tributários mais inteligentes e um mercado mais transparente e justo, pode levar a 

algum incremento de preços de fretes num primeiro momento, porém, no longo prazo tende a 

ser um bom negócio, pois torna o mercado igual para todos e com riscos baixos. Atualmente, 

todas estas questões formam bolhas que explodem em formas de filas quilométricas em algum 
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canto do Brasil quando a demanda por transporte sobe para escoamento rápido de algum 

produto, ou em forma de greve, como foi em 2013, 2015 e 2018. Isso quando alguma empresa 

em especial não sofre ações na justiça, sendo obrigada a pagar reparações ou assinar termos 

de ajuste de conduta, para compensar as perdas que causou a alguma classe de caminhoneiros 

ou transportadores durante anos pagando fretes supostamente de mercado, quando na verdade 

eram fretes abaixo do custo. 

A participação pode ajudar as empresas a entender os riscos associados e a preparar 

melhor seus planos de mitigação em caso de novas greves ou de outros tipos de convulsões 

que possam levar à disrupções em suas cadeias. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 Nesta seção serão apresentadas as conclusões da pesquisa, com base na análise de 

conteúdo realizada em cima das respostas obtidas dos participantes entrevistados. Os 

problemas são colocados em perspectiva, bem como a sugestão para ações futuras que visem 

ampliar e melhorar a gama de ações das empresas brasileiras em seus sistemas de 

gerenciamento de riscos. 

 

6.1. QUADRO RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTE ESTUDO 

 

 Os problemas apontados pelos respondentes aparecem de forma resumida neste quadro 

e as conclusões são colocadas como sugestões para ações futuras.  

 Basicamente, em gestão de riscos, pode-se observar que os sistemas de gerenciamento 

de risco, embora presente na maioria das grandes empresas é pouco profundo para a cadeia de 

suprimentos e pode ser aperfeiçoado em termos práticos. A greve provocou um aumento de 

consciência gerencial sobre o tema, mas é necessário maiores ações, pautadas por processos 

mais bem definidos. 

 O uso de ferramentas que a tecnologia da informação está ofertando nos dias atuais 

precisa entrar como forma de apoio para os sistemas de monitoramento e gerenciamento de 

riscos. Considerando que as informações rodam em milissegundos mundo afora, monitores de 

informações em redes sociais e análises estruturadas da massa de informações que a internet 
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oferece pode ser uma grande oportunidade para as empresas preverem riscos exógenos às suas 

cadeias de suprimentos. 

 No tocante ao relacionamento com fornecedores, as grandes empresas tem tentando se 

aproximar de seus transportadores, no entanto ainda são dependentes de técnicas tradicionais 

como a realização de BID´s ou negociações pontuais rota a rota. A abertura de informações, 

com planejamento integrado entre fornecedores e contratantes, com planilhas abertas de 

custos com gerenciamento colaborativo dessas linhas de custo e investimentos conjuntos, por 

exemplo, em implementos ou sistemas de planejamento, podem ser formas mais inteligentes 

de se relacionar com transportadores e mitigar riscos consequentemente. 

 É fundamental que as empresas passem a entender o contexto do mercado de 

transportes brasileiros de maneira mais profunda e menos distante, deixando o próprio 

mercado se acertar. Como mostrado anteriormente, o mercado brasileiro de transporte 

rodoviário, possui externalidades que geram distorções e momentos de preços abaixo do custo 

real, alimentando assim sistemas reprimidos que explodem como ocorreu com a greve em 

2018. 

 A participação dos contratantes na busca de um mercado mais justo e regulado, traz 

vantagens em longo prazo para todas as empresas e pode aumentar a competitividade e 

principalmente o nível dos prestadores de serviços de transportes brasileiros, facilitando a 

gestão dos contratantes. Segmentos como a indústria química, por exemplo, já adotam 

medidas que forçam os transportadores interessados em prestar serviços a estarem num 

mesmo padrão de gestão de riscos, qualidade e cumprimento de exigências legais. 

Consequentemente, o frete em comparação com outros segmentos é mais elevado, porém, 

toda a indústria usa a mesma fonte e parâmetro de custos, evitando distorções e minimizando 

riscos.  
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Categoria Observações/Problemas Conclusões 

GESTÃO DE RISCOS 

Sistemas de gerenciamento de 
riscos pouco profundos para 
problemas de logística. 

Consciência gerencial aumentou 
pós-greve, mas ainda precisa 
avançar nas práticas; 

Mapeamento e monitoramento de 
riscos sem ferramentas modernas. 

Necessário monitorar redes 
sociais e web, usar machine 
learning e data science para 
ampliar gama de riscos mapeados, 
predição e mitigação. 

RELACIONAMENTO COM 
FORNECEDORES 

Empresas tentam controlar custos 
com medidas básicas de gestão de 
fornecedores  

Aprofundar-se nas medidas, 
formar parcerias realmente 
estratégicas, com abertura de 
informações. 
Partir para investimentos 
conjuntos garantindo capacidade 
de transporte. 

Empresas não entendem se o 
controle de custos pode 
artificialmente causar sistemas de 
constrição. 

Estudar se as práticas de 
contratação não estão levando a 
fretes abaixo do custo real da 
operação do transportador. 
Entender se o mercado não está 
distorcido; 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

Empresas não se aprofundam nas 
questões estruturais do mercado de 
transportes brasileiros. 

Risco alto em não entender o 
mercado.  
Buscar um mercado equilibrado e 
livre de externalidades traria 
benefícios no longo prazo; 

Empresas pouca atentas às 
discussões políticas do setor. 

Participação em fóruns com 
entidades de classe e debates 
governamentais; 

Tabela 8 – Quadro resumo das conclusões. Fonte: autoria própria. 

 

6.2. LIMITAÇÕES E DIRECIONAMENTOS FUTUROS 

 

 A pesquisa foi realizada utilizando um método qualitativo, visto que buscava entender 

o “como?” mais do que o “porquê?” e se ateve a entender sob a ótica dos entrevistados 

escolhidos como o evento da greve de 2018, interferiu nos processos de suas empresas e 

consequentemente em suas rotinas. 

 Como Creswell (2007) descreve sobre a pesquisa qualitativa, “os métodos de coleta de 

dados estão crescendo e cada vez mais envolvem a participação ativa dos participantes e 

sensibilidade aos participantes do estudo.” Diante disso, entende-se que por mais que o 

método seja elaborado para tirar ou minimizar ao máximo vieses e sentimentos pessoais dos 

respondentes, há sempre um pouco desses fatores interferindo na pesquisa. No entanto, as 
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questões buscaram explorar todas as falas e esmiuçar os processos citados e citados pelos 

participantes. 

 Além disso, naturalmente, existe também a interpretação do próprio pesquisador, que 

acaba filtrando os dados, de certa maneira, introduzindo algum viés pessoal. No entanto, 

buscou-se sempre ser o mais fiel na transcrição e codificação dos dados para a elaboração do 

texto final. 

 Um fator extremamente importante, foi que a pesquisa foi realizada em meio a uma 

pandemia global de corona vírus, chamado de COVID-19. Todas as entrevistas não puderam 

ser realizadas pessoalmente, em virtude das medidas sanitárias impostas pelos órgãos 

governamentais e também pela proteção pessoal da integridade física do pesquisador e 

respondentes. Isso não torna o trabalho menos interessante ou mais pobre, porém, deixa-se de 

se captar impressões de linguagem corporal dos respondentes. 

 As entrevistas foram feitas online, através das plataformas Zoom ou Microsoft Teams, 

sempre com a câmera ligada quando era possível, porém nada substitui a entrevista face a 

face. 

 Além disso, o número de respondentes, embora adequado para a pesquisa qualitativa 

buscando compreender o fenômeno em questão mais do que ter uma amostra representativa, 

poderia ter sido maior, se as agendas dos convidados não estivesse altamente demandada 

neste período de pandemia, haja visto, que o dia a dia de todos ficou prejudicado com as 

atividades empresariais, dentro do possível, indo para o home-office. 

 Como direcionamento para futuras pesquisas, a sugestão é que o tema seja 

aprofundado e que pesquisas voltadas para a relação entre empresas contratantes e 

transportadores rodoviários sejam elaboradas em maior número. É necessário entender como 

a medição do nível de serviço em transporte rodoviário em conjunto com ações de 

colaboração, pode se transformar em ações que vão além do simples transporte de cargas. O 

que seria necessário para existir investimentos conjuntos entre contratantes e transportadores, 

visto que existe a preocupação, por parte das grandes empresas, de disponibilidade de frota? 

As pesquisas brasileiras sobre o tema transporte rodoviário têm um foco na maioria 

dos casos nos problemas estruturais do mercado, porém exploram pouco a forma como os 

transportadores vendem seus serviços e como os contratantes percebem estes fornecedores. 

 O modal mais relevante no transporte de cargas do país, como já mostrado em seções 

anteriores, merece um pouco mais de atenção, principalmente com as mudanças ocorridas nas 
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legislações na última década, que visam regular melhor esse mercado e é necessário entender 

como as empresas desse setor estão trabalhando para profissionalizar suas gestões, 

reclamação recorrente por exemplo, dos respondentes desta pesquisa. 

 Além disso, como sugestão futura, também seria interessante entender sob o ponto de 

vista dos transportadores rodoviários não-autônomos, ou seja, as ETC´s, como suas empresas 

passaram pelo período de greve em 2018 e o que mudou em suas estratégias de investimentos 

de frota, contratação de motoristas e de relacionamento com os clientes.  

 Enfim, existem ainda lacunas de conhecimento que precisam ser preenchidas por 

pesquisas futuras sobre o tema que é relevante para as empresas nacionais e principalmente 

nossa economia, haja visto que o transporte representa aproximadamente 4% do PIB 

brasileiro. 

 

6.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com foco em grandes empresas brasileiras, com 

faturamento anual superior a R$ 1 bilhão, de segmentos variados e relevantes da economia 

nacional. O estudo partiu da seguinte questão de pesquisa: Como a greve dos caminhoneiros 

de 2018 no Brasil modificou a gestão de riscos, relativas ao transporte rodoviário de cargas, 

nas empresas brasileiras? 

Diante disso, buscou-se uma metodologia qualitativa, com entrevistas 

semiestruturadas com abordagem direta a um representante de cada empresa, totalizando oito, 

todos com cargo de gestão. Buscou-se obter informações de como essas empresas estavam 

estruturadas em termos de gestão de risco antes da greve, além de como eram seus 

relacionamentos com os transportadores rodoviários. Esta abordagem qualitativa, permite a 

compreensão do fenômeno estudado, através de uma natureza aplicada para a obtenção de 

soluções de uma maneira descritiva e esclarecedora, através do raciocínio indutivo 

(CRESWELL, 2007 e GERHARDT E SILVEIRA, 2009).  

Foram convidados 20 participantes, sendo que 8 confirmaram presença e aceitaram ser 

entrevistados. Após as entrevistas, foi feita uma análise de conteúdo do material gravado, 

conforme metodologia descrita por Flick (2009) e definida por Bardin (2006). 

Após a análise, pode-se concluir que as grandes empresas brasileiras ainda possuem 

gaps em seus sistemas de gerenciamento de riscos em cadeias logísticas, principalmente na 
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parte de identificação e avaliação desses, embora haja uma preocupação latente do corpo 

gerencial com o tema, que deve ser levado adiante para melhorias futuras. Após a greve, as 

ações para melhoria desses sistemas se intensificaram, mas ainda estão distantes do ideal, 

conforme literatura sobre o tema. 

Além disso, as grandes empresas passaram após a greve de 2018 a buscar formas de 

aproximação com seus transportadores rodoviários, de modo a reduzir o número de 

fornecedores, muito embora não saibam o tamanho ideal deste portfólio, conseguindo tornar 

suas relações sustentáveis em termos de custos para a contratante e faturamento com 

produtividade adequados para os transportadores. 

Outra conclusão é que as grandes empresas precisam acompanhar mais de perto, como 

forma de mapeamento de riscos, mitigação e preparação para respostas às possíveis rupturas, 

os debates regulatórios e de impacto de custos, acerca do transporte rodoviário de cargas. Esse 

modal é extremamente relevante e deve ser tratado com mais atenção no design de um plano 

de mitigação de riscos e isso leva em conta estes fatores políticos e econômicos.  

As empresas, no pós-greve, passaram a se atentar mais aos fatores externos que 

possam afetar o transporte rodoviário e consequentemente suas cadeias, mas ainda o fazem de 

maneira não tão bem estruturada, ainda centralizando essa missão de acompanhar esses 

fatores, muitas vezes de maneira informal, nos departamentos responsáveis para contratação e 

gestão do transporte. 

Espera-se que o presente estudo possa inspirar futuras pesquisas acerca do tema, tanto 

no campo da Administração, quanto no campo da Economia. 
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