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RESUMO 
 

 
 
O contexto de globalização impulsiona muitas empresas a buscarem novas formas 
de obtenção de vantagem competitiva através de Compras Internacionais. Não 
obstante, no âmbito global de atuação da Cadeia de Suprimentos, o aumento da 
complexidade dos fluxos financeiros e de recursos, tem repercutido no aumento dos 
riscos relacionados às atividades das Compras Internacionais. O uso de ferramentas 
de gestão de riscos em Cadeias de Suprimentos Internacionais, em conjunto com 
uma visão mais estratégica da função de Compras para melhor conhecimento das 
principais etapas no Ciclo de uma Compra Internacional, podem ser decisivos para o 
desempenho de uma empresa. O presente trabalho busca verificar como a presença 
dos riscos pode mediar a relação entre a Gestão das Compras Internacionais e 
Desempenho percebido dos Setores de Energia e Eletroeletrônicos no Brasil. Nos 
últimos anos, a ABINEE, Associação que representa esses setores, tem 
demonstrado crescente preocupação com repercussão de crises internacionais no 
volume de exportações e aumento de importações. A pesquisa foi feita em duas 
etapas. Primeiramente, foi feita uma pesquisa de natureza exploratória constituída 
de entrevistas em profundidade com gestores de Compras ou Importação, as quais 
foram tratadas pela técnica semântica da análise de conteúdo para uma visão inicial 
da percepção desses riscos e principais formas de geri-los. Na sequência, foi feita 
uma pesquisa de natureza descritiva com método quantitativo para analisar a 
relação simultânea entre os constructos a partir dos 149 questionários obtidos da 
rede de contatos do site de relacionamentos profissionais Linkedin com uso de 
Análise Fatorial e Modelagem em Equações Estruturais. A hipótese de que os 
riscos, unicamente, mediam a relação com o desempenho não foi validada. Os 
resultados, contudo, validaram a hipótese que indica que quanto maior a 
probabilidade de ocorrência de riscos, mais efetiva deverá ser a Gestão de Compras 
Internacionais e também validaram a hipótese de que uma Gestão efetiva de 
Compras Internacionais pode ter impacto positivo no Desempenho da empresa. As 
contribuições do estudo são relevantes para o contexto nacional tanto em aspectos 
acadêmicos quanto práticos ao agregar os riscos para uma gestão mais efetiva de 
Compras Internacionais nos setores de energia e eletroeletrônicos, os quais ainda 
são dependentes de tecnologia estrangeira. 
 
 
Palavras-chave: Riscos, Cadeia de Suprimentos, Compras Internacionais e 
Desempenho. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 
The globalization context stimulates many companies to search for new ways to 
obtain competitive advantage though International Purchasing. Nevertheless, in the 
global scope of Supply Chain operations, the complexity growth of financial and 
resources flows have increased the risks related to International Purchasing 
activities. The use of Risk Management tools for International Supply Chain together 
with a more strategic view of the Purchasing role for better understanding of the main 
steps for International Purchasing Cycle can be decisive for one company 
performance. This study aims to verify how the presence of risk can mediate the 
relation between International Purchasing and Perceived Performance in the energy 
and electric/electronics sectors in Brazil. In recent years, ABINEE, association which 
represents these sectors, has demonstrated growing concern about international 
crisis repercussion in exportation volume and importation growth. The research was 
developed in 02 steps. Initially, it was done one exploratory research based on depth 
interviews with Purchasing or Sourcing Managers which were analyzed using  
semantic content for an initial view of the risks perception and main ways to manage 
them. Further, it was done a descriptive research using quantitative method to 
analyze the simultaneous relation among the constructs based on 149 
questionnaires obtained from network professional contacts in the relationship site 
Linkedin using Factor Analysis and  Structural Equation Modeling. The hypothesis 
which the risks, solely, mediate the relationship with performance was not validated. 
The results validated the hypothesis which indicates the bigger the likelihood of risks 
occurrence, the more effective the International Purchasing Management must be 
and also validated the hypothesis indicating that an effective International Purchasing 
Management can have positive impact in the Company Performance. The 
contributions of this study are relevant to the national context of both academic and 
practical aspects to add the risks for an effective International Purchasing 
Management in the energy, electric/electronic sectors, which are still dependent on 
foreign technology. 
 
 
 
Key words: Risks, Supply Chain, International Purchasing 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos estudos de Estratégia, verifica-se que as empresas precisam aprender a 

reconhecer e gerenciar os riscos associados às próprias atividades e de seus 

stakeholders1. O gerenciamento de riscos pode ser ferramenta útil em âmbito 

operacional e estratégico: primeiramente para maior visibilidade dos envolvidos, 

interna ou externamente, para tomada de decisões e também para busca de maior 

eficiência nas atividades rotineiras para atingir melhor desempenho (HOPKIN, 2010). 

 

Conhecer as origens dos riscos, e buscar formas de minimizar seus efeitos, tem sido 

interesse de diversos estudos, embora não seja fácil isolar essas questões devido à 

crescente complexidade das Cadeias de Suprimentos por conta de itens como: 

aumento de escala, desenvolvimento tecnológico, inúmeros componentes de 

subsistemas, grau de customização, alternativas de planejamento de entregas, 

respostas à produção, diversas bases de conhecimentos, habilidades e 

competências, nível de envolvimento do consumidor final, nível de participação dos 

fornecedores no processo de inovação e transformação, envolvimento em 

regulamentações, número de atores na rede de suprimentos, suporte financeiro e 

tecnológico e extensões políticas (CUCCHIELLA; GASTALDI, 2006).  

 

Nos últimos anos, o ambiente de manufatura tem sido global e muitas empresas têm 

buscado presença internacional – por meio de exportações, alianças ou como parte 

de uma estratégia comprometida com a venda em mercados estrangeiros ou 

localização de plantas no exterior. Há cerca de três décadas, as grandes empresas 

multinacionais dominavam o mercado internacional, normalmente ignorado por 

empresas domésticas. Hoje, no entanto, a maioria das empresas percebe que é 

essencial estar atenta e participar dos mercados internacionais. A presença global é 

importante para a sobrevivência da empresa (DORNIER et al, 2007). 

 

Quando  uma  empresa  decide  operar  em  nível  internacional,  terá  que  lidar com  

                                                 
1
 Há uma série de definições para o termo “stakeholders” de acordo com a abrangência da pesquisa. 

Em Administração, o termo tem sido utilizado para caracterizar, em linhas gerais, todos aqueles 
(pessoa, grupo ou entidade) sem os quais a empresa deixaria de existir e que possuem interesses 
diretos ou indiretos na organização, tais como: acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores 
(DONALDSON e PRESTON, 1995 e FREEMAN e McVEA, 2000). 
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riscos associados aos fluxos mais complexos de produtos e serviços, informações e 

finanças além-fronteiras, fato que implicará em maior necessidade de coordenação, 

comunicação e monitoramento. A maximização de lucros num ambiente 

multinacional incluirá a análise de compra de locais cujo custo de compra total deva 

ser rentável, pois o mau desempenho de uma entidade pode afetar a todos. A 

movimentação de mercadorias entre nações, na melhor condição de tempo e 

qualidade de forma a aumentar a lucratividade da Cadeia de Suprimentos como um 

todo, deve levar em conta diferenças na economia, cultura, política, infraestrutura e 

ambiente de competição (MANUJ; MENTZER, 2008). 

 

Os desafios econômicos incluem políticas de transfer price, alíquotas de impostos, 

taxas de câmbio e inflação. As diferenças de infraestrutura podem impactar nas 

disponibilidades em relação à quantidade, qualidade, tipo de documentação e 

número de intermediários ou facilitadores, tais como bancos, armazéns, agências de 

transporte – condições que podem fazer com que a empresa tenha que reconsiderar 

as estratégias usadas no ambiente doméstico, como a dificuldade de países em 

desenvolvimento com os aspectos de logística. O ambiente de competição, em 

conjunto com alta demanda de exigência de recursos, pode trazer desafios 

significativos no que concerne a níveis de serviço, antecipação de custos e 

lucratividade desejada. Fatores políticos como estabilidade de governos, questões 

de leis e sanções também possuem implicação na estrutura da Cadeia de 

Suprimentos e respectivos custos (MANUJ; MENTZER, 2008). 

 

Nas duas últimas décadas, a atividade de Compras tem exercido função mais 

estratégica para obtenção de vantagem competitiva como um elemento importante 

da Cadeia de Suprimentos, (QUAYLE, 2002; CARR; SMELTZER, 1997) pela 

responsabilidade na execução de gastos representativos da empresa, uma vez que 

o custo de aquisição de bens ou serviços que serão utilizados para produção ou 

revenda pode ser considerado como um dos componentes de maior peso percentual 

na receita das empresas. Muitos autores apontam que estes custos giram em torno 

de 50 a 60% (GAITHER; FRAZIER, 2002), enquanto outros indicam que cerca de 

70% das receitas de vendas ou do custo total de manufatura referem-se às compras 

de matérias-primas, componentes, produtos acabados ou serviços (PRESUTTI, 

2003; TAYLES; DRURY, 2001). 
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1.1. Contexto da Pesquisa 
 

Diante do processo de internacionalização produtiva, é importante que se avalie o 

quanto cada setor está maduro para lidar com esse contexto internacional, repleto 

de variabilidades e riscos que impactam na gestão das empresas. Nos setores como 

o da indústria de equipamentos elétricos e eletrônicos, representados pela ABINEE 

(Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), o faturamento projetado 

para o fim do ano de 2012, na ordem de R$ 145,6 bilhões, traz consigo uma 

preocupação das consequências da crise internacional na economia brasileira 

(ABINEE, 2012). Os setores têm feito pressão para que o governo contenha os 

produtos importados e estimule a produção local, apesar das dificuldades para 

aumento de valor agregado e ambiente propício de inovação para produção de 

eletroeletrônicos no país (Revista ABINEE, 2012).  

 

A produção de diversos setores do Brasil sempre teve como característica elevado 

grau de internacionalização pela forte presença de empresas estrangeiras que 

fizeram parte do próprio processo de industrialização do país. Desde o Pós-Guerra 

até o fim da década de 1970, empresas transnacionais entraram no país com apoio 

do governo para consolidação de uma estrutura produtiva mais diversificada. Apesar 

da crise da dívida externa na década de 1980, que interrompeu o longo ciclo de 

crescimento da economia brasileira, a década de 1990 marcou o processo mais 

intenso de desnacionalização da base produtiva com as mudanças no cenário e na 

política macroeconômica a partir da liberalização dos fluxos de comércio e 

investimento e planos econômicos que trouxeram maior estabilidade financeira ao 

país. Dentre os anos da década de 1990 e a primeira metade da década dos anos 

2000, a economia do Brasil ainda teria como característica a acentuada assimetria 

que refletia os diferenciais de competitividade e dependência tecnológica das 

empresas nacionais frente às estrangeiras. Nos anos recentes, contudo, sobretudo a 

partir de 2004, um novo contexto macroeconômico doméstico e internacional trouxe 

uma tendência de maior atuação dos países emergentes com participação 

expressiva de empresas brasileiras na busca de liderança global em alguns setores 

de atuação, implicando em mudanças em estratégias, motivações e condicionantes 

do processo de internacionalização produtiva (HIRATUKA; SARTI, 2011). 
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A produção de equipamentos elétricos e eletrônicos acompanhou o histórico da 

indústria nacional, conforme mencionado anteriormente, porém com algumas 

especificidades. É importante ressaltar a importância dos equipamentos de energia 

elétrica num país de dimensões continentais pela necessidade crescente de 

investimento em infraestrutura e renovação do parque energético - especialmente a 

partir das privatizações nas duas últimas décadas. Nesse movimento de busca de 

eficiência técnica e econômica, tanto empresas nacionais quanto as fortes indústrias 

multinacionais, presentes há algumas décadas no país, estão sendo cada vez mais 

desafiadas pelas crescentes opções ao redor do globo em que as empresas passam 

a fazer a importação por conta própria por conta dos custos atrativos. A indústria 

eletrônica, tão importante para todos os níveis de comunicação, tem produtos com 

ciclos de vida cada vez mais curtos e uma Cadeia de Suprimentos cujos insumos 

possuem origens de países diversos. No Brasil, a produção de artigos eletrônicos é 

caracterizada pela importação de partes e montagem em nível local, tal como ocorre 

na Zona Franca de Manaus, criada há mais de 50 anos para atrair investimentos 

para a região norte do país com incentivos fiscais. Um dos motivos da relação entre 

os setores elétrico e eletrônico ocorre na medida em que há aumento de consumo 

de energia elétrica pelo consequente aumento de consumo de produtos eletrônicos. 

1.2. Problema de Pesquisa 
 

O tema e contextos apresentados trazem o seguinte ponto e contraponto implícitos: 

� A atuação em nível internacional pode permitir às empresas maior acesso às 

tecnologias e suprimentos com custos mais atrativos do que seu mercado 

regional, de forma a se obter maior vantagem competitiva; 

� Uma Cadeia de Suprimentos Internacional envolve fluxos mais complexos e 

respectivos riscos que implicam na necessidade de uma gestão mais efetiva 

de Compras Internacionais para que se obtenha um desempenho operacional 

e de negócios sustentável. 

 

A reflexão sobre esses aspectos conduziu a elaboração do problema de pesquisa: 

• Os Riscos podem atuar como Variável Mediadora na relação entre 

Compras Internacionais e Desempenho percebido de Empresas de 

Equipamentos dos Setores de Energia e Eletroeletrônicos?  
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1.3. Objetivo Geral 
 

• Avaliar como a presença de Riscos pode mediar a relação entre a Gestão das 

Compras Internacionais e Desempenho percebido dos Setores de Energia e 

Eletroeletrônicos no Brasil. 

 

1.4. Objetivos específicos 
 

• Explorar a percepção de categorias de Riscos associados à gestão de 

Cadeias de Suprimentos;  

• Verificar papel estratégico da atividade de Compras e respectivas atividades 

que compõem o ciclo de uma Compra Internacional; 

•  Identificar a percepção da influência de Riscos em Compras Internacionais 

em indicadores de Desempenho Operacional e de Negócio. 

 

1.5. Delimitação do Estudo 
 

Partindo-se da visão de Vergara (1997) de que a realidade é muito complexa e que 

não se pode analisá-la em seu todo, as principais delimitações desse estudo foram: 

 

a) Escopo: O ponto de vista da empresa focal e do respondente dentro da Cadeia de 

Suprimentos a partir de seu prisma de gestão das Compras Diretas, as quais fazem 

parte diretamente dos custos que serão agregados no produto ou serviço final. O 

contexto nacional, especialmente localizado na região de São Paulo para os setores 

de energia e eletroeletrônicos também devem ser considerados, pois sabe-se que 

outros setores e países poderão ter características diferentes e/ou complementares.  

 

b) Concepção: Coletados num espaço de tempo restrito, a presente pesquisa, 

possui limitação da concepção transversal com possível desvantagem por não ser 

possível apreender a sequência temporal de verificações, porém possibilita uma 

forma rápida de se produzirem conclusões. 
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1.6. Justificativa e Contribuições 
 

A justificativa da escolha do tema já foi ressaltada pela relevância dos setores de 

equipamentos eletroeletrônicos para a economia do Brasil, especialmente pela 

preocupação crescente em relação ao aumento de importações e necessidade de 

investimentos na indústria nacional. Além disso, cabe também indicar o quanto que 

o tema é atual e deixa contribuições em relação aos Aspectos Práticos e Teóricos: 

 

a) Aspectos Práticos: A organização empresarial está sujeita a problemas que 

sempre desafiam as teorias acadêmicas existentes pela complexidade e 

dinâmica do ambiente corporativo. A investigação do quanto que uma gestão 

efetiva de Compras Internacionais, a partir da percepção e gestão dos riscos 

na Cadeia Suprimentos, pode melhorar o desempenho das empresas é uma 

das principais contribuições: quer seja o desempenho operacional pelo 

entendimento do tempo total de operação em uma Cadeia de Suprimentos 

mais complexa e que envolve novos agentes em diversas áreas do globo que 

precisam ser gerenciados à distância; quer seja o desempenho de negócios, 

que envolve um melhor posicionamento no mercado perante os concorrentes, 

além de análise do custo total de aquisição, incluindo impostos, logística 

internacional, gerenciamento de taxas de câmbio e estoque em trânsito, até 

outros itens como valores adicionais para suporte local e envio de 

equipamento para conserto em outros países. 

 

b) Aspectos Teóricos: A contribuição acadêmica se dá pela abordagem sob o 

ponto de vista específico de Compras Internacionais, que ainda está em fase 

de amadurecimento, enriquecendo, sobretudo, a bibliografia nacional sobre o 

assunto e complementando as lacunas existentes nessas teorias em relação 

aos métodos de gerenciamento de riscos. Ficam as contribuições a partir da 

revisita às correntes teóricas que abordam a questão de riscos e incertezas, 

tal como a Teoria dos Custos de Transação e Gerenciamento de Riscos 

Corporativos. Além disso, recebem contribuições também os estudos sobre 

Cadeia de Suprimentos em seus fluxos internacionais em conjunto com uma 

nova visão de desempenho organizacional, agregando medidas que vão além 

dos aspectos financeiros sob o prisma da percepção dos stakeholders. 
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1.7. Estrutura do Trabalho 
 

A primeira parte, da qual faz parte essa Introdução, traz os aspectos gerais da 

pesquisa no que tange à apresentação do tema e relevância, contexto, problema de 

pesquisa, objetivos gerais e específicos, justificativa e contribuições, além da 

estrutura do trabalho. 

 

A segunda parte reúne o referencial teórico com literatura tanto recente quanto de 

autores clássicos para embasamento dos principais conceitos e termos utilizados 

divididos em três capítulos:  

� Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos – Os Riscos e 

Incertezas nas teorias organizacionais e de Gerenciamento Estratégico; 

Gestão de Riscos Empresariais e Cadeia de Suprimentos; 

� Compras Internacionais – A Atividade de Compras como função estratégica, 

Ciclo de Compras Internacionais; 

� Desempenho na Cadeia de Suprimentos – Balanced Scorecard, SCOR 

(Supply Chain Operations Reference) e Desempenho Percebido. 

 

A terceira parte caracteriza, brevemente, os dois setores de estudo: o setor elétrico e 

o setor de eletroeletrônicos, sobretudo no Brasil, a partir dos dados setoriais da 

ABINEE com as estatísticas de projeções sobre faturamento no ano de 2012 e da 

Balança Comercial evidenciando o peso dos produtos importados e suas origens. 

 

A quarta parte detalha a pesquisa empreendida, metodologia e análise dos 

resultados em duas fases: a fase qualitativa e exploratória a partir da análise de 

conteúdo de quatro entrevistas em profundidade; e a fase quantitativa e descritiva, 

em que 149 questionários serviram para análise da relação entre as variáveis com o 

uso de estatística descritiva e validação de medidas e escalas com uso análise 

fatorial com componentes principais e modelagem em equações estruturais.  Por fim, 

a quinta parte ainda traz as conclusões sobre o que se conseguiu ao longo do 

trabalho, evidenciando o teste das hipóteses, resposta ao problema de pesquisa, 

alcance dos objetivos e contribuições teóricas e práticas, além das sugestões para 

pesquisas futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Esta seção apresenta uma visão resumida dos principais conceitos e bases teóricas 

da presente pesquisa, conforme Figura 1.  

 

 

 

 
Figura 1: Esquema Gráfico das principais Teorias e abordagens do Referencial Teórico  

Fonte: Autora (2012) 
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2.1. Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos 
 

O presente capítulo traz uma visão abrangente do tema de Gerenciamento de 

Riscos dentro da Cadeia de Suprimentos: a começar pelo levantamento das 

definições e aplicações dos conceitos de riscos e incertezas em Teorias 

Organizacionais e de Gerenciamento Estratégico. Na sequência, é apresentada uma 

visão geral sobre gestão de riscos empresariais numa tipologia de riscos 

estabelecida pelo poder de intervenção das empresas em cada um dos casos. A 

Cadeia de Suprimentos marca a especificidade da gestão de riscos numa rede de 

empresas em contexto internacional. A necessidade de percepção do risco para 

posterior gerenciamento e definição de estratégias é facilitada pela categorização 

ampla das três principais fontes de riscos numa Cadeia de Suprimentos global: 

Suprimento, Operacional e Demanda, de acordo com Manuj e Mentzer (2008). 

2.1.1. Riscos e Incertezas nas Teorias Organizacionais e de Gerenciamento 

Estratégico 

 

Na clássica Guerra de Tróia, os gregos ofereceram um cavalo de madeira que 

pareceu tentador demais para os troianos recusarem, especialmente porque não 

contavam que este traria consigo soldados gregos que tomariam a cidade e 

representariam a derrota de Tróia. O erro se deu por não terem averiguado os riscos 

versus aparentes benefícios do presente. Tal como os troianos, as empresas podem 

estar deixando os riscos entrarem em suas operações se não notarem os possíveis 

problemas que a falta de gerenciamento pode causar. Na Cadeia Suprimentos é 

necessário equacionar todos os esforços empreendidos nos últimos anos para 

racionalização das operações, reengenharia de processos e integração com 

parceiros com os recentes impulsos de busca de redução de custos através da 

compra de países de mais baixo custo e respectivos riscos que passam a fazer parte 

da gestão dessa cadeia mais complexa (CRONE, 2006). 

 

Uma vez que a Cadeia de Suprimentos é uma rede de interdependência de 

entidades de negócio, o desempenho de qualquer empresa está relacionado com a 

habilidade de seus membros de coordenarem as atividades ao longo dessa rede 
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(COSTANTINO et al, 2009; ACAR; KADIPASAOGLU; SCHIPPERIJN, 2010). Dessa 

forma, o aumento de risco com a expansão para uma Cadeia de Suprimentos global 

faz com que as empresas tenham que lidar com uma expansão de riscos por conta 

de um número maior de fornecedores, distribuidores, revendedores e provedores de 

serviços de logística nos diversos continentes (TAN; XU, 2009). 

 

Os riscos e incertezas são elementos essenciais no gerenciamento estratégico e 

aparecem em muitos estudos empíricos sobre desempenho das empresas. 

Enquanto as pesquisas sobre riscos na área de Economia estão mais desenvolvidas 

quanto aos retornos sobre investimentos, as pesquisas na área de Estratégia ainda 

precisam de amadurecimento para interlocução com as situações de tomada de 

decisão e processos organizacionais (RUEFLI; COLLINS; LACUGNA,1999). 

 

Numa visão abrangente, incerteza pode ser definida como um intervalo percebido 

entre resultados esperados e condições presentes, quer seja de forma objetiva 

(risco) ou subjetiva (incerteza), tal como descreve Knight (2006), podendo ocorrer 

dentro de um sistema tanto por conta de um evento único que tenha pouca 

probabilidade de ocorrer como pela interação de mais componentes, cuja interação 

possa trazer algum elemento inesperado, tal como afirmam Asllani e Lari (2011). 

 

Quando há possibilidade de transformar a incerteza em algo mensurável, pode-se 

estabelecer mais uma diferenciação entre risco e incerteza: o primeiro como algo 

que pode ser apreendido em termos quantitativos num grupo de possibilidades 

conhecidas e a incerteza como um evento tão único que fica muito mais improvável 

a previsão do futuro. É comum a associação da palavra “risco” como algo 

relacionado a uma questão de contingência desfavorável e a palavra “incerteza” a 

uma situação contingencial que pode ter um desfecho positivo (KNIGHT, 2006). 

 

Na Cadeia de Suprimentos, as ideias de Knight (2006) também poderiam ser 

aplicadas, pois ao mesmo tempo em que as funções de cada empresa podem estar 

desagregadas pela percepção diferente dos indivíduos em relação à incerteza, o 

agrupamento em torno da cadeia faz com que os riscos sejam minimizados. Só não 

se pode esquecer, contudo, que o conjunto de empresas e seus anseios individuais 

poderão resultar em maior lentidão para tomada de decisão (HARRIGAN, 1985). 
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A incerteza aparece em diversas teorias organizacionais e de estratégia, tais como 

March e Simon (1958), que a tratam como variável chave e Thompson (1967), que a 

relaciona com organizações complexas, assim como Duncan (1972), que a associou 

à complexidade das situações de tomada de decisão segundo a percepção dos 

membros da organização. A partir do pressuposto de que não é possível se obter 

uma informação perfeita do ambiente, Lawrence e Lorsch (1967) trouxeram 

instrumentos para se tentar medir variáveis ambientais. A questão da influência das 

incertezas do ambiente em estruturas e processos organizacionais aparece também 

em estudos subseqüentes, tais como Huber, O’Connel e Cummings (1975). 

 

Huff (1978) trouxe à tona a discussão sobre o consenso como elemento de apoio na 

tomada de decisão, onde se espera maior incerteza em situações novas. Na mesma 

época, Pfeffer e Salancik’s (1978), ao falarem da teoria de dependência de recursos, 

indicaram que as empresas estruturam seus relacionamentos externos em resposta 

à incerteza resultante da dependência de diversos elementos do ambiente. Não se 

pode deixar de lado os importantes escritos de Miliken (1987), que tratou da 

necessidade do administrador perceber e tratar as incertezas para que seja mais 

pró-ativo nas tomadas de decisões. 

 

Ring e Van de Ven (1994) trazem a questão da incerteza para o ambiente de 

relacionamentos interorganizacionais em momentos de tomada de decisão quando 

os gestores terão que lidar com incertezas relacionadas aos estados de natureza 

futura e incertezas das partes também no quesito de confiança para que tenham um 

relacionamento colaborativo. Knight (2006) traz a Teoria dos Jogos num contexto de 

incertezas de um ambiente de competição imperfeita em que o administrador se vê 

regularmente numa condição em que não é possível verificar um panorama 

completo para tomada de decisões, fazendo da mudança uma condição indireta e 

incerta para se obter maior lucro. 

 

Voltando-se especificamente para a área de gerenciamento estratégico, destacam-

se uma série de correntes teóricas que falam de riscos e incertezas como 

componentes que mais afetam as decisões estratégicas, tais como a Teoria dos 

Custos de Transação, que é uma das correntes que mais enfatizam o aspecto de 
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incerteza de acordo com o escopo de atuação da empresa, tais como escritos 

iniciais de Williamson (1975;1985) e RBV (Resource Based View/Visão Baseada em 

Recursos) em sua concepção estendida além das fronteiras da empresa que foca as 

possíveis ameaças externas para manutenção de desempenho e vantagem 

competitiva com autores expoentes como  Barney (1991; 2007) e Peteraf (1993). 

 

2.1.1.1. Riscos e Incertezas na TCT - Teoria dos Custos de Transação 
 

Os escritos de Williamson (1975, 1985) tiveram impacto importante em aspectos 

práticos e teóricos de gestão (TEECE, 2010). A Teoria dos Custos de Transação 

tem seu marco inicial nos estudos de Williamson (1975), que partiu dos 

questionamentos de Coase (1937) em relação aos motivos da existência de uma 

empresa e fronteiras do que deve ser internalizado e do que deve ir para o mercado 

baseando-se, fundamentalmente, na questão de custo. 

 

Dois pressupostos comportamentais estão na base dessa Teoria: 

 

• Racionalidade Limitada: formulada a partir dos escritos de Simon (1955), descrita 

como a dificuldade de se fazer um cálculo racional com base em todo conjunto 

de alternativas sem saber claramente nem a relação de ganho a partir de sua 

decisão e nem a prioridade de todos os itens que cercam os custos de uma 

transação; 

 

• Comportamento Oportunista: segundo o próprio Williamson (1975; 1985) significa 

uma ação em que os agentes econômicos buscam benefícios a partir de 

interesses próprios quando existem lacunas nas relações contratuais que podem 

permitem manipulação de informações ou ações que reflitam interesse de 

apenas uma das partes. 

 

Os custos de uma transação decorrentes das falhas no mercado são difíceis de 

quantificar e devem ser analisados simultaneamente em três dimensões principais: 

 

1) Especificidade de ativos: Locacional - proximidade das empresas na Cadeia 

Produtiva; Ativos Físicos - investimentos em Máquinas e Equipamentos de 
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difícil realocação em outra atividades; Ativos Humanos - qualificação e 

habilidade de colaboradores; Ativos Dedicados -  investimentos relacionados 

às futuras transações com ganho em escala; Marca - Reputação da empresa 

e Temporal - Tempo de Processamento da Transação; 

 

2) Frequência: O número de transações pode reduzir o custo associado à 

transação pelo maior compromisso que existirá entre as partes; 

 

3) Incerteza: Como trata-se do foco desse capítulo, é abordada em maior 

profundidade no tópico a seguir. 

2.1.1.1.1. Incerteza: uma dimensão da transação na TCT 
 

A incerteza está associada ao ambiente em que as transações são processadas. 

Como o presente capítulo aborda especificamente a questão da Cadeia de 

Suprimentos, é nesse contexto que a Incerteza se insere, especialmente porque, 

como o foco da pesquisa é minimizar os aspectos negativos da incerteza, já 

indicados pela melhor denominação de “risco”, representarão uma ferramenta de 

apoio para tomada de decisão pela possibilidade de medição nos custos de 

transação (WILLIAMSON, 1975). 

 

Em conjunto com os pressupostos comportamentais de racionalidade limitada e 

comportamento oportunista, conforme citado anteriormente, a incerteza resulta em 

dificuldades de negociação que emergem na medida em que as empresas precisam 

executar suas transações no mercado. A incerteza é um constructo multidimensional 

que abrange aspectos do indivíduo que a percebe e aspectos externos do ambiente 

em que a empresa está inserida. O nível da incerteza pode diminuir quando a 

empresa dispõe de um número maior de informações (WILLIAMSON, 1975; 1985). 

 

Williamson (1975) subdivide os custos da transação em dois momentos principais: 

ex-ante, enquanto as empresas estão em fase de negociação e buscam ações para 

inibir comportamento oportunista, e ex-post, quando o contrato entra como um 

suporte para as empresas como tentativa de se antever as possíveis eventualidades 

ao se propor uma estrutura de governança mais rigorosa que pode envolver custos 
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relacionados ao monitoramento, renegociação, adaptação das transações 

(WILLIAMSON, 1975; 1985; TEECE, 2010). 

 

Enquanto o trabalho seminal de Williamson (1975) não concebia diferentes formas 

de incerteza, os estudos subsequentes passam a trazer o conceito de incerteza de 

forma desagregada numa cadeia de causa e efeito, cujas origens podem envolver 

diversos setores do ambiente e cujas causas podem interferir nas fronteiras da 

empresa. No que concerne às incertezas que tenham aspectos não-estratégicos, 

Williamson (1985) as subdivide entre primária e secundária. A incerteza primária 

trata das questões sobre as quais a empresa não consegue ter plena gestão, tais 

como os eventos naturais, mudanças regulatórias e, até mesmo, as mudanças 

tecnológicas. A incerteza secundária, caracterizada como incerteza em relação à 

concorrência, baseia-se na falta de conhecimento sobre as ações dos outros 

agentes econômicos, quer sejam esses concorrentes atuais ou potenciais.  

 

Um dos pontos da teoria de Williamson (1985) que precisaria de melhor análise para 

aplicação nos relacionamentos de uma Cadeia de Suprimentos é o pouco valor dado 

em situações de aumento da incerteza no caso de rompimento de relacionamentos 

com outro agente econômico em transações que envolvam ativos não específicos, 

pois concebe que tal fornecimento seria rapidamente absorvido pelo mercado. 

 

Williamson (1985) mostrou as incertezas de comportamento como mais relevantes 

dentro do contexto das transações, pois indicam a dificuldade de se predizer ações 

de outros agentes econômicos, particularmente representada pelo comportamento 

oportunista. As incertezas comportamentais nascem de ações egoístas e se pautam 

na busca de vantagens às custas de outro agente, tal como um parceiro de negócio 

quando envia uma informação propositalmente errada para obtenção de algum tipo 

de benefício. Nesse tipo de situação, poderia se enquadrar a incerteza em relação 

ao comportamento de um fornecedor na Cadeia de Suprimentos, pelas possíveis 

fontes de dúvida que podem interferir nas operações da empresa focal: Incertezas 

Primárias, Incertezas da Competitividade (ou Concorrência) e Incertezas de 

Fornecimento. Na Figura 2, as relações destas incertezas são apresentadas. 
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Figura 2: Incertezas no ambiente de transações 

Fonte: Adaptado de Sutcliffe; Zaheer (1998) 
 

2.1.1.2. Riscos e incertezas na (E)RBV (Extended Resource Based View) 
 

A RBV “Resource Based View”, ou VBR “Visão Baseada em Recursos” é uma teoria 

que traz alguns pressupostos de economia tal como a Teoria dos Custos de 

Transação, porém a complementa pela transição da análise não somente sob 

critérios econômicos, introduzindo outros aspectos inerentes à sua própria 

competência e, especialmente, recursos. (MAHONEY, 1995; MAHONEY; PANDIAN, 

1992; ERIC, 2000). A RBV tem como um dos objetivos principais a explicação do 

desempenho de uma empresa pela forma como esta faz a gestão e utilização de 

seus recursos. O artigo seminal de Penrose (1959) trouxe uma nova concepção de 

que a empresa não deveria mais ser vista como uma unidade administrativa, mas, 

sim, um conjunto de recursos com características heterogêneas que marcaria sua 

distinção perante os concorrentes (WERNERFELT, 1984). 

 

Barney (1991) e Wernerfelt (1984) são alguns dos autores de referência dessa 

corrente de pensamento e respectivas concepções de recursos estratégicos, tanto 

tangíveis, como os ativos intangíveis, processos organizacionais e relacionamentos. 

A relação entre recursos específicos e desempenho se faz presente pelo conceito de 

vantagem competitiva quando uma empresa adota uma estratégia de criação de 

valor de forma sustentável e que não seja adotada por outro concorrente (DURAND, 
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1999; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993). Dentre as bases dessa relação entre 

recursos e desempenhos estão quatro indicadores empíricos, conforme indicado por 

Barney (1991) e Barney e Hesterly (2007) através da sigla: VRIO – Valor, Raridade, 

Imitabilidade e Organização, em que: 

 

• Valor: Trata-se do indicador que permite maior possibilidade da empresa 

melhorar sua eficiência e efetividade para explorar as oportunidades da melhor 

forma e neutralizar possíveis efeitos de uma ameaça externa; 

 

• Raridade: Trata-se do indicador que demonstra o quanto determinado recurso 

poderá existir entre os concorrentes, pois, se isso ocorrer, não será passível de 

exploração de estratégias específicas, gerando paridade e não vantagem 

competitiva; 

 

• Imitabilidade: Trata-se do indicador que trata o recurso como fonte de vantagem 
competitiva se um concorrente tiver mais custo para desenvolvê-lo. A esse 

indicador, está associada a ideia de que os recursos, mesmo que combinados 

por outro concorrente de forma diferente, pode oferecer risco se conseguirem 

atingir o mesmo resultado final de vantagem competitiva2; 

 

• Organização: Trata-se do indicador que traz o papel preponderante da gestão da 

própria empresa, pois, mesmo que esta possua recursos valiosos, raros e de 

difícil imitação, terá de possuir uma organização adequada para explorar esses 

recursos potenciais de obtenção de vantagem competitiva. Nesse indicador 

entram até mesmo as questões ligadas à estrutura da empresa no que tange à 

hierarquia, sistemas formais e informais de gestão, políticas de remuneração, 

dentre outros fatores. 

 

Muitas críticas recaem sobre a teoria RBV, tais como a falta de definição de quantos 

e quais recursos são fundamentais, além de dificuldades de determinar seus 

                                                 
2
 Barney e Hesterly (2007) substituíram o “S” de Substituibilidade dos escritos de Barney (1991) por 

“O” de Organização. Aparentemente, a mudança não trouxe grandes diferenças de concepção, pois o 
conceito de Substituibilidade já estava muito ligado ao de Imitabilidade e a introdução da ideia de 
Organização traz uma visão mais prática de que a empresa tem grande participação na sustentação 
de vantagem competitiva. 
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valores, pois foca na análise dos recursos individualmente (WILLIAMSON, 1999; 

PRIEM; BUTLER, 2001). Em resposta a essas críticas, Barney (2001) argumenta 

que o contexto de cada empresa deve ser analisado e, embora alguns recursos 

sejam passíveis de imitação, o maior custo do concorrente para conseguir recurso 

semelhante pode ser o diferencial competitivo de determinada empresa. 

 

Devido às críticas pela falta de visibilidade do mercado e interferências externas, a 

RBV tem agregado novos estudos que concebem uma visão mais estendida, daí o 

“E” junto à sigla da tradicional teoria (MATHEWS, 2003). Sob esse novo ponto de 

análise, a empresa individual deixa de ser o foco para dar maior espaço ao valor das 

relações que precisarão igualmente ser valiosas, raras e de difícil imitação 

(ARAUJO; DUBOIS; GADDE, 1999), quer sejam em relações diádicas ou em rede. 

Sob esse ponto de vista, as possíveis lacunas de recursos (tangíveis ou intangíveis) 

de uma determinada empresa podem ser preenchidas, por exemplo, com um 

relacionamento de colaboração com um fornecedor a partir de maiores atitudes de 

flexibilidade, por exemplo, que podem trazer maior valor para o cliente com melhor 

capacidade de resposta e mudança do ponto focal da empresa para uma visão mais 

estratégica (JAVANMARD, 2011; COUSINS; LAWSON; BROWN, 2009). 

 

2.1.1.2.1. Risco na (E)RBV: a importância de uma visão estratégica nas 

interfaces 

 

Na análise mais estendida (ERBV - Extended Resource Based View) numa rede de 

relacionamentos, uma decisão de terceirização, por exemplo, passa a envolver 

riscos estratégicos que transcendem as fronteiras da empresa, tais como: 

possibilidade de aumento de custos logísticos, redução de flexibilidade, grau de 

dependência, possível perda de clientes devido ao baixo desempenho de fornecedor 

e perda de reputação da empresa, além de consequências internas que podem até 

afetar o moral dos colaboradores e perda de informações (KREMIC et al, 2006). 

Cousins, Lawson e Brown (2009) trazem os efeitos no desempenho a partir da 

relação de colaboração com fornecedores não somente pelo acesso a recursos 

externos, mas pelas interfaces e complementaridade de recursos. 
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A partir de todas as questões expostas anteriormente, a RBV pode ser considerada 

como uma teoria que se enquadra no conceito de gerenciamento de riscos na 

Cadeia de Suprimentos pelo papel que os recursos podem ser capazes de 

representar nas sinergias entre as atividades contínuas de mitigação de riscos, além 

de serem elementos de ligações internas e externas como meios de se compartilhar 

conhecimentos e outras informações tácitas e explícitas. Embora a literatura de 

gestão ainda não tenha dado a devida importância para a questão dos recursos na 

Cadeia de suprimentos, estes também facilitam a criação e gerenciamento de 

sistemas de desempenho pelo relacionamento com indivíduos, grupos e unidades 

de negócios (HOLCOMB; HITT, 2007; LASSAR et al, 2010). 

 

No contexto internacional de riscos, a RBV é pertinente, primeiramente, porque uma 

expansão para outros países demanda mais recursos e necessidades de reservas 

pela maior complexidade e necessidade de confiança em relações estrangeiras. Em 

segundo lugar, porque as empresas podem enfrentar maiores limitações de acesso 

a recursos, fato que interfere na decisão até do tipo de recurso que deverá ser 

empregado nesse tipo de operação. A partir desses pressupostos, ainda é 

importante notar que até mesmo dentro de um único setor cada empresa poderá ter 

formas diferentes de expansão e transferência de recursos em nível internacional 

(TSENG et al, 2007). 

 

2.1.2. Gerenciamento de Riscos Empresariais 
 

Uma vez apresentadas algumas das principais teorias que abordam risco e 

incerteza, é importante que se estabeleça agora um conjunto de ações práticas em 

situações rotineiras e estratégicas. Dessa forma, o presente tópico marcará uma 

distinção definitiva entre risco e incerteza, primeiramente com uma definição com 

foco na visão integrada e holística do gerenciamento de risco empresarial que 

necessita de um processo dinâmico de aprendizagem: Risco é qualquer evento que 

possa impactar (inibir, fortalecer ou causar dúvida) na missão, estratégia, projetos, 

rotinas operacionais, objetivos, processos principais, fatores dependentes e/ou 

expectativas quaisquer a serem entregues aos stakeholders (HOPKIN, 2010).  
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O gerenciamento de riscos compreende a identificação, análise e resposta aos 

riscos, devendo ser adequado à proporção, alinhamento, abrangência, dinamismo e 

capacidade de resposta de cada ambiente de negócios. Cada empresa terá atitudes 

diferentes quanto ao risco, quer seja num comportamento de aversão ou de busca 

de riscos que lhe tragam retornos positivos. Quando uma empresa coloca a questão 

do risco em seu caminho, poderá ser capaz de reconhecê-los mais facilmente e 

verificar quais recursos precisará dispender para cobrir essa exposição ao risco e se 

antecipar a eles (HOPKIN, 2010). 

 

Cada risco tem características próprias, cujo gerenciamento pode seguir a tipificação 

abaixo sugerida por Hopkin (2010): 

 

• Riscos Puros: Trata-se da área de gerenciamento de riscos mais madura pela 

recorrente preocupação de suas consequências negativas. Normalmente, as 

empresas tratam esses riscos em conjunto com companhias seguradoras para 

minimizar impactos de perdas financeiras. São exemplos tradicionais de riscos puros 

as questões de saúde e segurança ocupacionais, incêndio e danos à propriedade. 

Também fazem parte do grupo de riscos puros os eventos relacionados às 

interrupções nas atividades da empresa, cujas origens diversas podem incluir tanto 

problemas com sistemas tecnológicos, comunicação inadequada e até problemas 

relacionados com fornecedores, como o fornecimento de produtos com defeito; 

 

• Riscos de Controle: Estão relacionados com o bom andamento de uma atividade, 

pois representam os desvios ao que foi negociado tanto em relação a orçamento 

quanto a prazos. Normalmente, as empresas possuem aversão a esse tipo de risco, 

pois possuem um componente de incerteza associado a eventos desconhecidos e 

inesperados de difícil mensuração, embora sempre tenham que considerá-lo e 

guardar um fundo de contingência para tal. O gerenciamento dos riscos de controle 

normalmente é feito a partir de ações de gestão de pessoas e implementação de 

protocolos de controle, tal como os dirigidos por empresas de auditoria de 

processos, sendo importante equacionar o quanto uma empresa deverá colocar de 

controle versus a necessidade de agilidade e de comportamento empreendedor que 

busca; 
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• Riscos de Oportunidade: São os riscos que, deliberadamente, as empresas 

preferem assumir em condições de posicionamento de mercado para obterem um 

resultado positivo em longo prazo. Podem ser considerados como riscos de 

especulação, pois normalmente possuem natureza financeira e podem existir 

consequências tanto na decisão de aposta na oportunidade quanto na desistência 

da mesma. São exemplos de riscos de oportunidade: mudança de localização, 

aquisição de novas propriedades, expansão dos negócios e diversificação a partir de 

novos produtos. O gerenciamento desse tipo de risco passa pela linha de estratégia 

da empresa do que pretende investir e quais recursos possui para atingir 

determinado objetivo. 

 

O ciclo de gerenciamento de riscos deve iniciar com o reconhecimento dos mesmos 

a partir da natureza e circunstâncias em que tal risco poderá ser materializado. Na 

sequência, as empresas precisarão fazer um ranking de avaliação dos riscos a partir 

do perfil e magnitude. Em resposta a esse ranking, cabe a decisão sobre a resposta 

mais adequada ao risco (em ações como tolerar, tratar, transferir ou eliminar). 

Caberá à empresa disponibilizar recursos que servirão para introduzir atividades 

sustentáveis de controle dos riscos juntamente com um plano de ações que incluam 

fundos de contingência para os riscos puros. O reporte, monitoramento e 

comunicação contínuos deverão fazer parte do processo de revisão de todo o 

sistema de gerenciamento de riscos. 

 

Todos aqueles envolvidos nas atividades empresariais precisarão estar atentos aos 

riscos e gerenciarem suas próprias responsabilidades, assim como de outros 

envolvidos, tais como fornecedores. Embora o conceito de risco já esteja 

amplamente difundido, a dificuldade de gerenciamento normalmente se dá pela 

visão não compartilhada entre os stakeholders, fato que pode ser minimizado 

internamente se houver uma governança corporativa nesse sentido e uma política 

de gerenciamento de riscos difundida desde códigos de ética internos até políticas e 

procedimentos (HOPKIN, 2010). 

 

O gerenciamento de riscos de aspectos externos, contudo, precisará de processos 

mais robustos, pois envolve a participação de outros grupos para melhor 

desempenho em longo prazo a partir da iniciativa e monitoramento contínuo das 
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ações implementadas. Nesse sentido, a cadeia de suprimentos será considerada o 

ambiente natural para o estudo, conforme é detalhado nos próximos tópicos. 

 

2.1.3. Cadeia de Suprimentos 
 

O estudo da Cadeia de Suprimentos possui um histórico que não pode mais ser 

considerado como recente na literatura de Administração da Produção e 

Gerenciamento de Operações (CHAN; CHAN, 2010). Dentre os interesses de 

origem, tem-se a intensificação do processo de globalização a partir da década de 

1980 e necessidade de maior capacidade de resposta aos clientes (JOHNSON et al, 

1999), além de novas formas de redução de custos de produção, uma vez que já 

haviam conseguido patamares mínimos de custo com as estratégias de Produção 

Enxuta, Just in Time e Gestão da Qualidade Total3 (SIMCHI-LEVI et al, 2003). 

 

A década de 1980 foi marcada pela mudança de estruturas verticalmente integradas 

e simplificadas que tinham poucos participantes para um número maior de agentes 

quando as empresas passaram a transferir para o mercado as atividades que não 

eram seus negócios principais (HARLAND et al 1999). O resultado desse processo 

foi o aumento da percepção de que trabalhar próximo a outros negócios poderia 

implicar num sucesso contínuo ao contrário da busca pela autossuficiência, fato que 

representou uma verdadeira “Revolução da Cadeia de Suprimentos” pela 

necessidade das empresas alavancarem um posicionamento estratégico numa 

cadeia de valor cuja gestão precisaria equacionar tanto os objetivos individuais 

quanto a questão de dependência e colaboração (BOWERSOX et al, 2006). 

 

                                                 
3
 Sistema Toyota de Produção ou Produção Enxuta adveio do Japão após a Segunda Guerra Mundial 

numa época em que a falta de recursos implicou numa filosofia de se aumentar a eficiência a partir da 
eliminação contínua de desperdícios (WOMACK, 1992) 

Just in Time é parte da filosofia de Administração da Produção cujo propósito principal é de que as 
empresas devem produzir, transportar e comprar na hora exata em que estes forem necessários, 
reduzindo, por consequência, o estoque da empresa. É um dos pilares do sistema de Produção 
Enxuta (WOMACK, 1992; 2004). 

Gestão da Qualidade Total é uma estratégia que visa não apenas a empresa, mas toda sua 
extensão, incluindo parceiros de negócios, com o objetivo de se implementar uma consciência de 
qualidade em todos os processos organizacionais e as diversas etapas desde planejamento, 
organização, controle e liderança das ações (DEMMING, 1986; SCHONBERGER, 1984) 
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Na literatura, há uma convergência para a definição de Cadeia de Suprimentos 

como a representação de uma rede complexa de organizações autônomas ou semi-

autônomas, através de ligações nos dois sentidos, dos diferentes processos e 

atividades que produzem valor para entrega de um determinado produto ou serviço 

ao cliente final (PIRES, 2004; CHRISTOPHER, 2002; CHOPRA; MEINDL, 2004). 

 

A visão da Cadeia de Suprimentos como uma entidade única é um dos aspectos que 

faz com que seu gerenciamento seja diferente do tradicional controle clássico de 

materiais e de fabricação. Dessa forma, a ideia de interface é suplantada pela visão 

de integração e não deverá mais haver responsabilidade fragmentada entre as áreas 

funcionais, pois deverão existir decisões estratégicas e compartilhadas com base no 

impacto sobre os custos totais e participação de mercado (PIRES, 2004). 

 

O gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, segundo Mentzer et al (2001), 

mostrado na Figura 3, trata da coordenação estratégica e sistemática das 

tradicionais funções de negócio com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho em 

longo prazo da Cadeia de Suprimentos e das empresas de forma individual. Essa 

coordenação interfuncional ao longo das empresas envolve uma série de questões 

tais como: risco, confiança, compromisso e dependência devido aos intercâmbios e 

fluxos de produtos, serviços, informações, recursos financeiros, demanda e 

previsões para que obtenham vantagem competitiva e maior lucratividade. 

 

 
Figura 3: Modelo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Mentzer et al (2001) 
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A complexidade de uma Cadeia de Suprimentos torna árduo o processo de 

gerenciamento de relacionamento das empresas que possuem interesses distintos e 

uma dificuldade característica de emparelhar o suprimento e demanda dentro da 

cadeia ao longo do tempo e do dinamismo envolvido (SIMCHI-LEVI et al 2003). 

 

O conceito geral de integração normalmente é feito por diagrama linear que inter-

relaciona as empresas participantes e implica no relacionamento multiempresas de 

uma estrutura caracterizadas por limitações de capacidade, informações, 

competências essenciais e até estrutura de recursos humanos, tal como 

caracterizado por Bowersox et al (2006) e mostrado na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Gestão de Relacionamento numa Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Bowersox et al (2006) 
 

Dificilmente, uma empresa participa apenas de uma Cadeia de Suprimentos: o mais 

comum é que as cadeias de valor não tenham a forma de canais, mas de árvores 

arrancadas, com raízes e galhos representando a extensa rede de clientes e 

fornecedores (LAMBERT; POHLEN, 2001). Pode existir um ponto focal tal como 

uma empresa ou grupo que possua maior destaque. A análise pode ser feita em 

níveis ou camadas: a partir dos fornecedores ou prestadores de serviços - upstream 

ou montante, ou no sentido dos clientes - jusante ou downstream (LAMBERT; 

COOPER; PAGH, 1998, SLACK et al., 2009). 
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É importante indicar que a Cadeia de Suprimentos, embora possua diversos 

agentes, é constituída, de fato, por uma rede de relacionamentos diádicos, pois a 

cada duas empresas (cliente e fornecedor) é que são estabelecidas as relações de 

criação de valor na criação de qualquer produto ou serviço que posteriormente 

seguirão uma série de estágios e permutas entre outros clientes e fornecedores 

(COX; SANDERSON; WATSON, 2001). 

 

Ainda é possível classificar os membros da Cadeia de Suprimentos em dois grupos, 

embora uma mesma empresa possa ser classificada em ambos papéis dentro de 

inúmeras cadeias de suprimentos: a) Primários - organizações ou unidades 

estratégicas que executem atividades com valor agregado para o cliente final, tanto 

em nível operacional ou gerencial e;  b) Apoio -  empresas que fornecem recursos 

ou conhecimentos aos membros primários sem agregar valor direto ao produto final 

(LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998, POHLEN, 2001). 

 

2.1.3.1. Os Riscos na Cadeia de Suprimentos: uma Visão Geral  
 

Os riscos da Cadeia de Suprimentos já não são novidades para os setores de 

produção, revenda ou serviços, porém as soluções clássicas para minimizar 

possíveis interrupções com a manutenção de estoques, maiores prazos de entrega e 

venda de produtos ou serviços com margens de lucro majoradas para cobrir 

eventuais problemas já não são mais suficientes frente às crescentes exigências de 

padrões de qualidade e filosofias de fornecimento de estoque mínimo e sistemas 

integrados de planejamento de produção (RITCHIE; BRINDLEY, 2007). 

 

No contexto da Cadeia de Suprimentos, o gerenciamento de riscos se refere à uma 

estratégia compartilhada para aplicação de um processo de gestão de riscos desde 

o fornecedor inicial até o cliente final quanto aos diversos fluxos, tais como o fluxo 

financeiro, de materiais, de serviços e informações, com o objetivo de se ter uma 

visão coordenada para redução de vulnerabilidades como um todo (JUTTNER; 

PECK; CHRISTOPHER, 2003; NORMAN; JANSSON, 2004). Normalmente, os riscos 

na Cadeia de Suprimentos são divididos em dois aspectos principais: fontes de 
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riscos e incertezas e consequências e; impactos no desempenho dos negócios 

(JUTTNER; PECK; CHRISTOPHER, 2002). 

 

Um dos primeiros e mais importantes artigos sobre Gerenciamento de Riscos na 

Cadeia de Suprimentos foi o publicado por Kraljic (1983), que marcou a concepção 

de um modelo com seu próprio nome para gestão de compras a partir de duas 

concepções principais: Impacto de Lucro e Riscos sobre as fontes de Suprimentos. 

O que se tem visto nos últimos anos tem sido uma necessidade de novo 

direcionamento no gerenciamento de riscos porque as empresas estão transferindo 

até mesmo suas atividades principais além das fronteiras corporativas e nacionais 

(IAKOVOU; VLACHOS; XANTHOPOULOS, 2010). 

 

Na última década, as forças de mercado globais, mudanças tecnológicas e 

influências de políticas macroeconômicas foram alguns dos motivos para busca de 

redução de custos a partir da compra dos países de baixo custo localizados em 

regiões como Sudeste Asiático e América do Sul. Como consequência, tem-se 

observado redes globais cada vez mais complexas e que não estão tão bem 

estruturadas para oferecer níveis adequados de eficiência operacional, níveis de 

serviço e minimização de custos totais da Cadeia de Suprimentos (TAYLOR, 2009). 

 

Apesar da percepção de risco estar mudando, ainda existe um longo caminho a se 

percorrer. Como evidência dessa afirmação verificam-se pesquisas como a de 

Enyinda (2008) em que mais de 65% dos executivos da área farmacêutica 

perceberam o aumento de risco na Cadeia de Suprimentos Global em conjunto com 

o aumento de dificuldade de gestão de custos de forma mais efetiva, embora estes 

não tenham conseguido dedicar tempo suficiente para mitigar riscos. Apenas poucos 

acreditavam que possuíam conhecimento e ferramentas gerenciais adequadas para 

lidarem com toda variedade de riscos. Nessa mesma pesquisa, ainda verificou-se 

uma dificuldade em se estabelecerem padrões mais amplos para gerenciamento e 

mitigação de riscos, conforme apontaram 50% dos respondentes (ENYINDA, 2008). 

 

Embora o número de artigos seja crescente, alguns temas ainda precisavam de 

melhor delineamento na época em que Meixell e Gargeya (2005) empreenderam 

uma pesquisa abrangente de artigos entre 1986 e 2003 de 25 periódicos que 
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abordavam o tema de gerenciamento de riscos na Cadeia de Suprimentos Global. 

Esses autores identificaram que havia uma necessidade de se entender melhor o 

contexto interno e de operações externas das empresas, além da necessidade de 

uma ênfase mais abrangente em todos os níveis da Cadeia de Suprimentos. Outros 

pontos averiguados foram a necessidade de conceber métricas mais amplas de 

medição para avaliação de desempenho. 

 

Numa breve pesquisa em alguns artigos publicados a partir de 2005, observam-se 

certas mudanças nessas deficiências visualizadas por Meixell e Gargeya (2005). A 

seguir, estão alguns exemplos:  

� Contexto de geração do risco, influências e respostas afetando o 

desempenho das empresas (RITCHIE; BRINDLEY, 2007); 

� Riscos ligados às questões de tecnologia da informação (FAISAL; BANWET; 

SHANKAR, 2007);  

� Tipo de produto interferindo na questão de riscos (KHAN; CHRISTOPHER; 

BURNES, 2008);  

� Identificação das etapas do processo e fontes de riscos e implicações nas 

práticas gerenciais (MANUJ; MENTZER, 2008);  

� Contexto de complexidade global como marco de influência nos riscos e 

preocupação com medição da eficiência tanto dos processos internos quanto 

externos (TAYLOR, 2009);  

� Necessidade de sistema mais efetivo de gerenciamento de risco não somente 

por questões de perdas financeiras, mas também por perdas de mercado 

(IAKOVOU; VLACHOS; XANTHOPOULOS, 2010).  

 

Nos artigos ainda mais recentes observa-se que as fontes tradicionais de riscos 

continuam aparecendo, tais como questões de turbulências em políticas regulatórias 

internacionais e empresas multinacionais (WIJEN; TULDER, 2011), preocupações 

com distância dos fornecedores e problemas de transporte (HALEH; HAMIDI, 2011), 

além da recorrente tentativa de se agruparem as principais fontes de risco para 

melhor tratamento (ACAR; KADIPASAOGLU; SCHIPPERIJN, 2010), enquanto 

surgem também visões mais abrangentes e multidimensionais com foco específico 

no nível de serviço ao cliente (SCHMITT, 2011). 
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Os países de baixo custo, tais como China e Índia estão em evidência em diversos 

artigos como os estudos de Enderwick (2007; 2009), que usou da Teoria dos Custos 

de Transação e Estrutura de Governança para falar dos possíveis comportamentos 

oportunistas de fornecedores. Até mesmo as questões culturais estão entrando no 

rol de tópicos para discussão de riscos de países como a China, conforme 

argumentam Jia e Rutherford (2010). Do ponto de vista da América Latina, tem-se 

alguns exemplos de visão a partir do México (LASSAR et al, 2010), que, embora 

trate da visão de multinacionais e filiais instaladas no país, faz uma análise das 

implicações em desempenho a partir da busca de vantagem competitiva pela RBV. 

 

2.1.3.2. Estratégias para gestão de riscos na Cadeia de Suprimentos 
 

No gerenciamento de riscos de uma Cadeia de Suprimentos Global é necessário 

que as empresas estabeleçam uma estratégia com processos bem definidos. A 

seguir, são apresentados dois processos cujas bases podem ser de grande valia 

para o melhor entendimento sobre a questão. Embora algumas ideias possam ser 

redundantes, as visões se complementam: Ritchie e Brindley (2007) trazem um 

panorama do processo de gerenciamento de riscos que trata não somente da 

sequência de atividades desse processo, mas das influências e até da tomada de 

decisão com o objetivo de análise de desempenho; Manuj e Mentzer (2008) trazem 

o foco específico para o contexto global e delimitam as principais fontes de risco. 

 

2.1.3.2.1. Uma análise do Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos 

e consequências no Desempenho 

 

As ideias de Ritchie e Brindley (2007) partem da visão de que as decisões na 

Cadeia de Suprimentos se diferenciam de outros negócios porque as decisões que 

são tomadas em cada ponto de relacionamento interferem em toda a rede, 

especialmente no primeiro e segundo nível que possuem relação mais direta com a 

geração de valor para o cliente. O diagrama de cinco componentes elaborado por 

Ritchie e Brindley (2007) não tem a função de fazer uma análise exaustiva ou 

estática do tema, mas pode servir como apoio aos gestores para análise das 



 43 

implicações em desempenho, especialmente porque os autores fazem uma 

abordagem a partir da percepção do risco, conforme é mostrado na Figura 5: 

 

 
Figura 5: Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Ritchie e Brindley (2007). 
 
1) Contexto e Direcionadores de Riscos: Partindo-se da visão com foco 

específico nos níveis ou camadas com entrega de valor para o cliente, percebe-

se a importância essencial de compromissos como o fornecimento na quantidade 

correta, tempo adequado, qualidade desejada e preço combinado.  Em linhas 

gerais, a origem dos riscos parte do ambiente externo à empresa, podendo ser 

desde riscos sistemáticos ou inevitáveis, tais como os decorrentes do ambiente 

econômico ou político, passando-se pelos riscos não sistemáticos ou aqueles 

passíveis de gestão estratégica da empresa. Em primeiro nível, os riscos a serem 

gerenciados se referem a um escopo mais tático ligado a questões de produção, 

qualidade, logística, tempo de entrega, dentre outros. Já no segundo nível, as 

decisões são mais estratégicas porque envolvem uma visão mais sistêmica do 

processo com exemplos como a decisão de se retirar um intermediário a partir da 

mudança da forma de comercialização direta pela Internet; 

 

2) Influências no Gerenciamento de Riscos: Uma das primeiras análises de 

influências é a comparação entre riscos e potenciais recompensas com ganhos 

superiores no caso de um comportamento mais pró-ativo perante o risco, como 

ação conjunta para minimizar riscos não sistemáticos. Muitas vezes, a decisão de 

se tentar eliminar um risco pode gerar outro risco ou um custo de mitigação muito 

maior do que a recompensa dessa ação. A própria configuração da Cadeia de 
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Suprimentos pode constituir uma fonte de riscos pela dificuldade de 

reconfiguração do número de membros, grau de dependência de recursos e tipos 

específicos de parcerias existentes. O gerenciamento de riscos envolve uma 

série de atividades direcionadas segundo exposição ao risco, escala de tempo e 

portfólios. A questão de escala de tempo é um fator de influência importante, 

primeiramente, porque uma decisão antecipada e ágil pode minimizar os efeitos 

negativos de um risco. Além disso, o tempo também é fator importante na 

maturação de determinada estratégia de gerenciamento de risco pelas 

experiências agregadas. Quando se fala em portfólio de riscos é importante que 

se conceba que uma empresa típica não faz parte somente de uma única Cadeia 

de Suprimentos de forma linear, mas, sim, de um contexto de muito mais níveis 

nessa análise, tanto nas relações à jusante quanto a montante; 

 

3) Tomada de Decisão: Cabe aos gestores o papel de liderança na correta 

identificação dos riscos para evitar exposição e minimizar seus efeitos mesmo 

nesse contexto de inúmeras interações e diversos níveis de complexidade em 

que, normalmente, as empresas trabalham mais individualmente do que em 

conjunto. As decisões relacionadas à Cadeia de Suprimentos são diferentes das 

decisões de negócios usuais por envolvem ações em rede ou cadeia que podem 

influenciar o desempenho e riscos a serem absorvidos por outros membros, tanto 

os que possuem uma relação formal ou informal. A tomada de decisão envolverá 

a percepção dos gestores que podem ser diferentes em relação a experiências, 

atitudes e tolerâncias frente ao risco; 

 

4) Respostas no Gerenciamento de Riscos: A Introdução de um conjunto de 

respostas apropriadas deve combinar um entendimento mútuo das organizações 

quanto aos riscos e elaboração de planos de mitigação visando as 

consequências individuais para cada uma das empresas. Tal conjunto de 

respostas parte da identificação e medição dos riscos e busca das respostas 

mais adequadas, que podem ser desde uma postura de se evitar o risco (parcial 

ou totalmente) ou de amenizar seus efeitos a partir da minimização de seus 

efeitos ou número de ocorrências, além de contratações específicas de seguro 

para cobertura de custos de algum possível evento. Regularmente, as empresas 
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deverão manter um plano de monitoramento e de revisão dos riscos para 

contingências em caso de aumento de riscos; 

 

5) Impactos no Desempenho: Partindo-se da ideia de que a exposição a riscos é 

tanto do negócio quanto de pessoas, pode-se utilizar a usual forma de medição 

de lucratividade, porém é importante o uso de outras métricas, como as 

relacionadas à escala de tempo. Em um exemplo de fornecimento de 

componentes, as considerações iniciais de custo podem aparentar melhorias na 

rentabilidade, porém em médio ou longo prazo podem representar mais riscos 

pela necessidade de deslocamento, possíveis problemas de qualidade e perda 

da capacidade de desenvolvimento tecnológico. 

 

2.1.3.2.2. O contexto global do Gerenciamento de Riscos na Cadeia de 

Suprimentos e as principais fontes de riscos  

 

Há uma série de preocupações em operações globais, desde o aumento da escala e 

complexidade das relações com os agentes envolvidos (CUCCHIELLA; GASTALDI, 

2006), passando-se pelas fontes desses riscos quer sejam econômicas, políticas, 

concorrência, culturas ou de infraestrutura logística. É importante que a questão do 

agrupamento das principais fontes de riscos seja evidenciada, pois é a partir daí que 

decorre todo o processo de mitigação de riscos. A seguir estão alguns exemplos de 

tentativas de consolidação das fontes de risco: Arcelus, Pakkala e Srinivasan (2002) 

com as variações de preço e risco de compra de um fornecedor único no contexto 

de “Business to Business”; Narayanan, Raman e Sing (2005), que abordam os riscos 

em relação à concorrência, demanda, custos de manufatura e nível de estoque no 

contexto de varejo e revenda e Sodhi e Lee (2007), que tentam trazer para o nível 

mais estratégico o gerenciamento das principais fontes de risco, identificadas por 

Manuj e Mentzer (2008) como Suprimento, Demanda e Ambiente para produtos 

eletrônicos. 

 

Os exemplos citados expressam contextos diversos de cada pesquisa. Cristopher e 

Peck (2004) são alguns dos exemplos que pensaram num contexto mais abrangente 

ao trazerem as principais fontes de risco ambientais num formato mais amplo de 
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riscos de Suprimento, Riscos de Processo e de Controle e Riscos de Demanda. Na 

mesma linha observa-se o trabalho de Manuj e Mentzer (2008), Acar, Kadipasaoglu 

e Schipperijn (2010) e Iakovou e Vlachos e Xanthopoulos (2010). Pela forma mais 

didática de apresentação e consequentes influências, são apresentadas aqui as 

ideias de Manuj e Mentzer (2008): a começar pelas cinco etapas do processo de 

gerenciamento de riscos e mitigação, tal como é mostrado na Figura 6. 

 

 
Figura 6: Gerenciamento de Riscos em Cadeias de Suprimentos Globais 

 Fonte: Manuj e Mentzer (2008) 
 

1) Etapa: Identificação dos riscos 

 

Trata-se de etapa primordial no processo de gerenciamento de riscos, pois sem a 

percepção dos possíveis impactos negativos no desempenho, não será dada a 

devida importância para as atividades seguintes desse processo. As fontes de riscos 

na Cadeia de Suprimentos normalmente possuem quatro componentes: falta de 

visibilidade, falta de confiabilidade, aumento de estoque e aumento do número de 

atividades. A falta de visibilidade implica em redução de confiança que, por sua vez, 

acarreta em demora na tomada de decisão, aumentando o nível de estoques e o 

número de atividade (CHRISTOPHER; LEE, 2004). 
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A identificação de riscos em nível global inclui as empresas locais e internacionais e 

respectivos contextos em nível macro e micro econômico, político, cultural, social 

etc. O Quadro 1 traz os principais grupos de riscos e suas fontes catalogados por 

Manuj e Mentzer (2008) trazidos aqui pela consonância com uma série de outros 

autores, tais como Sodhi; Lee (2007), Acar; Kadipasaoglu; Schipperjn (2010), 

Iakovou; Vlachos; Xanthopoulos (2010). 

 

O foco da presente pesquisa são os riscos de Suprimento, Operacionais e de 

Demanda, pois dentre a categorização de Hopkin (2010), são aqueles que estão 

mais relacionados à gestão da empresa (riscos de controle e de oportunidade). 

 

Quadro 1: Tipos de Riscos e Fontes 
SUPRIMENTO Interrupções no fornecimento; estoque, agendamentos e acesso à 

tecnologia; aumento de preços; questões de qualidade; incertezas 
tecnológicas; complexidade. 

OPERACIONAL Interrupções nas operações; fabricação inadequada por conta de 
processo ou capacidades; frequência de variações em processos; 
mudanças tecnológicas e outras mudanças operacionais. 

DEMANDA Novos produtos e variações na demanda (modismos, sazonalidade e 
inovações da concorrência); caos no sistema (distorções de demanda). 

SEGURANÇA Sistemas de segurança de informação; segurança de Infraestrutura; 
ações de terrorismo; crimes e sabotagens. 

MACRO Mudanças econômicas (flutuações de moeda, taxas de juros e preços). 
POLÍTICO Ações de governo protecionistas, como restrições de cotas e sansões. 

CONCORRÊNCIA Falta de visibilidade sobre histórico das atividades dos concorrentes e 
suas movimentações. 

RECURSO Solicitações inesperadas de recursos. 
Fonte: Adaptado de Manuj e Mentzer (2008) 

 

2) Etapa: Avaliação dos Riscos 

 

Independente do sistema utilizado para verificação do risco, é importante que se 

analise se este possui uma curva estatisticamente normal e as probabilidades de 

ocorrência de tal risco a partir de históricos de ocorrências anteriores. Muitas vezes, 

um risco pode ter ocorrência exponencialmente maior se houver a presença de 

determinado parâmetro, tal como o provável aumento de prazo de fabricação se o 

fornecedor não receber previsões de produção com bom nível de acuracidade. Essa 

etapa de Avaliação dos Riscos deve ser orientada por três elementos: a) Tomada de 

decisão a partir de critérios racionais como um índice de criticidade de fornecedores; 

b) Estudo de Caso com análise criteriosa da Cadeia de Suprimentos para que a 

empresa assuma um perfil de riscos com base nos possíveis impactos; c) Percepção 
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dos Riscos com a categorização do nível de exposição de riscos e probabilidade de 

ocorrência (MANUJ; MENTZER, 2008). 

 

3) Etapa: Estratégias de Gerenciamento de Riscos 

 

É importante que as empresas concebam o gerenciamento de riscos em nível mais 

estratégico pelas possíveis perdas decorrentes de comportamentos oportunistas e 

eventos inesperados. No Quadro 2 estão sete amplas categorias das possíveis 

decisões frente a cada a riscos comuns em Cadeias de Suprimentos Globais, 

conforme argumentam Manuj e Mentzer (2008): 

 
 

Quadro 2: Estratégias de Gerenciamento de Riscos 
EVITAR Estratégia relacionada a níveis não aceitáveis de riscos por 

determinadas empresas que preferem abrir mão de algumas 
oportunidades relacionadas a clientes ou fornecedores pela opção de 
lidar com menor escopo de riscos. 

POSTERGAR Deliberadamente, a empresa prefere postergar os prazos de algumas 
atividades pelo maior prazo possível para evitar riscos não conhecidos 
em sua totalidade. Factível especialmente para atividade de embalagem 
e produção em módulos. 

ESPECULAR É o oposto de postergação. A empresa assume uma posição seletiva de 
quais riscos irá assumir com base nas previsões de demanda 
antecipadas. 

PROTEGER Estratégias de proteção diversas e simultâneas para balancear os 
riscos: Econômica (eventos com pouca probabilidade de ocorrência, 
mas afetam muitos agentes ao mesmo tempo, vide variação de moeda e 
desastres naturais); Estatística (eventos com probabilidades conhecidas 
podem ser protegidos com seguros ou escolha de vários fornecedores, 
por exemplo).  

CONTROLAR Muitas vezes, a opção pelo controle leva muitas empresas a partirem 
para integrações verticais, especialmente em situações de possível 
oportunismo e especificidade de ativos – tal estratégia poderá implicar 
em maiores custos pela absorção de custos fixos ao invés de variáveis. 

TRANSFERIR/ 
COMPARTILHAR 

Transferência de riscos a partir de terceirizações; estabelecimento de 
sedes em outros países ou outros tipos de contratações, tais como 
entidades financeiras para lidar com moeda estrangeira, tradings ou 
revendedores para lidarem com questões comerciais ou operacionais. 

ASSEGURAR Outras iniciativas para assegurar segurança às empresas: organizações 
antiterroristas; organizações de segurança comercial, dentre outros. 

Fonte: Adaptado de Manuj e Mentzer (2008) 
 

4) Etapa: Implementação de estratégias de Gerenciamento de Riscos 

 

Para essa etapa, espera-se que sejam necessárias certas mudanças estruturais e 

de procedimentos nas empresas, a começar pela necessidade de disciplina, 

comprometimento, criatividade, e liderança para conduzir esse processo. Numa 
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Cadeia de Suprimentos Global com maior nível de complexidade, é importante que a 

estratégia de gerenciamento de riscos seja a mais simples possível, pois pode afetar 

diretamente o desempenho de cada uma das empresas. Para tanto, pode-se tentar 

utilizar as idéias de gestão em sistema, cuja premissa de ações deve ser em cada 

uma das partes da forma mais ágil, flexível e linear possível para ações rápidas e 

integradas se houver algum evento inesperado. A empresa deverá manter atividades 

constantes que envolvam aprendizagens sobre o risco, como sistemas de 

informações e métricas de desempenho (MANUJ; MENTZER, 2008). 

 

5) Etapa: Mitigação de Riscos na Cadeia de Suprimentos 

 

Apesar da implementação de estratégias para gestão de riscos ser uma ação pró-

ativa, sabe-se que não é possível evitar todos os riscos e é importante que as 

empresas possuam um plano de ação por conta de eventos inesperados. O 

pensamento principal para elaboração de um Plano de Mitigação de Riscos é a 

identificação das possíveis perdas se o risco for concretizado, daí a necessidade de 

planos alternativos como a iniciativa de se ter outras opções de fornecedor e 

alternativas mais ágeis de transporte já negociados se houver algum evento 

inesperado. O ciclo de gerenciamento de riscos deve recomeçar com a 

retroalimentação de informações da quinta para a primeira etapa numa sequência de 

processo que pode ser incentivada pelo acompanhamento das métricas de 

desempenho e sistemas de incentivo aos gestores não somente relacionados aos 

objetivos, mas também ao meios (MANUJ; MENTZER, 2008). 
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2.2. Compras Internacionais 
 

Algumas das questões-chave para definição da estratégia de empresas que querem 

atuar em diversos países é de onde e de quem adquirir materiais e serviços 

necessários para suas atividades e como obter vantagem competitiva dessa 

decisão, especialmente pela minimização de custos e riscos. O tema do presente 

capítulo está inserido dentro do arcabouço teórico da Cadeia de Suprimentos em 

razão da visão estratégica e necessidade de coordenação integrada de atividades 

entre as diversas empresas que fazem parte dessa Cadeia de Valor, conforme são 

descritos a seguir. 

  

2.2.1. Atividade de Compras: Uma Função Estratégica 
 

A atividade de Compras está relacionada com a obtenção de produtos ou materiais 

de fornecedores externos, exigindo planejamento de recursos, fontes de 

fornecimento, negociação e colocação de pedidos, transporte interno, recebimento, 

inspeção, manuseio e garantia de qualidade. A responsabilidade de coordenação 

com os fornecedores em áreas de programação, continuidade de fornecimento, 

cobertura de risco, especulação, bem como pesquisa para novas fontes ou 

programas é justificável pela importância fundamental da atividade de compras em 

apoiar as organizações de produção ou revenda, oferecendo compras adequadas a 

um custo total mínimo. (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2006). 

 

O interesse pela função de Compras não é recente, conforme pode ser observado 

pelo início de publicações sobre o tema a partir de 1915 do Journal of Purchasing 

nos Estados Unidos. Até os períodos marcados pela primeira e segunda guerra 

mundial (1914-1918 e 1939-1945, respectivamente), a função de Compras tinha 

características muito operacionais devido às facilidades de obtenção de suprimentos 

e serviços. A partir da década de 1950 e 1960 a função passou a ter característica 

mais definida como um departamento administrativo e exigência de competências 

para execução das atividades, cujos gestores principais passaram a ter status como 

Diretor de Materiais, Gerente de Compras e Suprimentos ou Chefe de Compras. A 

década de 1970 e a crise internacional do petróleo marcariam a transição da função 
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para uma característica mais estratégia pela dificuldade de obtenção de matérias-

primas com o aumento do custo do petróleo e derivados (LEENDERS et al, 2002). 

 

Uma vez que a década de 1970 marcou a transição da atividade de Compras 

colocando-a no foco de atenção como fator essencial no desempenho das 

empresas, concretizaram-se também uma série de estudos com modelos para 

explicar o comportamento de compras em alguns setores industriais (ROBINSON; 

FARIS; WIND, 1967, WEBSTER; WIND, 1972, SHETH, 1973). Entre as décadas de 

1970 e 1980, mudanças no mercado a partir de inúmeras fusões e aquisições, 

competição global e Gestão da Qualidade Total foram alguns dos fatores que 

fizeram com que função de Compras ainda passasse por mais mudanças: de 

transacional para relacional, de atividade doméstica descentralizada para global e 

centralizada (LINDGREEN; RÉVÉSZ; GLYNN, 2009). 

 

Como resultado de algumas recessões entre a década de 1980 e início da década 

de 1990, a necessidade de se criar mais valor para o cliente em conjunto com 

redução de custos virou uma função central na maioria das organizações para 

assegurar vantagem competitiva de forma sustentável, como se evidenciou no 

interesse prático em larga escala em programas como redução de estoques 

(LINDGREEN; RÉVÉSZ; GLYNN, 2009). Nessa época, aparecem idéias como as de 

Porter (1980; 1985), que inclui compradores e fornecedores como um dos cinco 

elementos da força competitiva na indústria e Kraljic (1983) que relatou a necessária 

transição da atividade para uma visão mais abrangente de gestão de Suprimentos 

com a elaboração de modelos de portfólios de Compras quando o custo de compras 

no faturamento de uma empresa típica passou de 40 para 70% do total. 

 

No fim da década de 1990, as empresas ocidentais passaram a introduzir conceitos 

japoneses de administração da produção a partir da gestão de relacionamentos com 

fornecedores em relações de cooperação para atingir melhor produtividade e 

eficiência ao invés da tentativa de se obter lucros a qualquer custo (LINDGREEN; 

RÉVÉSZ; GLYNN, 2009). Nas duas últimas décadas, a atividade de Compras tem 

passado a exercer função cada vez mais estratégica influenciando no desempenho 

das empresas pela responsabilidade na execução de gastos representativos da 

empresa, uma vez que o custo de aquisição de bens ou serviços que serão 
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utilizados para produção ou revenda pode ser considerado como um dos 

componentes de maior peso percentual na receita das empresas (QUAYLE, 2002; 

CARR; SMELTZER, 1997; CARR; PEARSON, 2002). 

 

O processo tradicional de compras e busca de fornecedor em todos os momentos 

que se realizar uma transação é marcado por decisões unilaterais e de curto prazo 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2004). A mudança dessa situação é eminente 

devido ao atual nível de competitividade global e implicações na adoção de 

estratégias de longo prazo e opções de parceria ao invés de adversidade 

(MONCZKA; MORGAN, 2000, SMELTZER; MANSHIP; ROSSETI, 2003). Trent 

(2004) mostra mais uma razão do porquê as empresas precisarão desenvolver 

parcerias ao invés dos relacionamentos tradicionais com os fornecedores devido à 

variação e incerteza durante o processo de compra dos vários cenários, assim como 

possíveis falhas de comunicação entre fornecedor e comprador. 

 

Quando a função de Compras é tratada como estratégica, algumas características 

facilitam a tomada de decisão pelas possíveis vantagens competitivas advindas de 

maior flexibilidade de demanda, maior capacidade de produção, maturidade de 

processo ou gestão de riscos sistemáticos (SISLIAN; SATIR, 2000). O processo de 

compras estratégico tem sido definido como um processo sistemático e abrangente 

que não envolve somente mudanças nas formas de aquisição, mas na maneira 

como os compradores irão se relacionar com os fornecedores para atingirem 

objetivos de longo prazo (SMELTZER; MANSHIP; ROSSETI, 2003). 

 

Uma gestão estratégica de suprimentos também possui impacto significativo no 

desempenho da empresa sob uma série de aspectos, especialmente financeiro 

(CARR; PEARSON, 1999; CARR; SMELTZER, 1999). Carter e Narasimhan (1996) 

identificaram desde a gestão de recursos humanos, interação com fornecedores e 

outros departamentos e a própria organização de compras e sua estrutura com 

consequências no posicionamento de mercado e satisfação do cliente, assim como 

Gonzalez-Benito (2007) comprovou em pesquisa específica sobre integração 

proporcionada pelas Compras Estratégicas os efeitos positivos no desempenho 

comercial e financeiro das empresas. 
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As Compras Estratégicas podem estar associadas ao conceito de Custo Total de 

Aquisição (ANDERSON; KATZ, 1998) além dos tradicionais 50 ou 60%, conforme 

apontaram Gaither e Frazier (2002) ou até 70%, vide Presutti (2003), Tayles e Drury 

(2001). Sob esse aspecto, as Compras Internacionais podem gerar custos extras 

não percebidos pela aparente economia de países de baixo custo. Quanto maior a 

distância entre cliente e fornecedor, maior o número de riscos e incertezas que 

podem, ao final das contas, mostrarem uma desvantagem na opção por esse tipo de 

fornecimento, daí a necessidade das empresas conceberem o modelo de Custo 

Total de Aquisição (SONG; PLATTS; BANCE, 2007). Alguns estudos nas últimas 

décadas já associam a divisão de tais custos em dois grupos: o custo da própria 

compra e os custos das eventuais falhas de atrasos, falta de qualidade, transporte, 

auditorias a fornecedores e custos adicionais de estoque (MONCZKA; TRECHA, 

1988; CARR; ITTNER, 1992, SMYTKA; CLEMENS, 1993). Nos últimos anos, 

somam-se os trabalhos dentro do contexto de Compras Internacionais, tais como: 

Song, Platts e Bance (2007), Platts e Song (2010) e Schiele, Horn e Vos (2011). 

 

2.2.2. Principais Motivações para Compras Internacionais 
 

Muito se fala de conjectura global, avanços tecnológicos e aproveitamento de 

diversidades geográficas para explicar o fenômeno do aumento das operações de 

comércio exterior, porém deve-se pensar, sobretudo, que o crescimento dramático 

da globalização também pode ser explicado porque a presença global é importante 

para a sobrevivência das empresas e pelo fato das multinacionais apresentarem 

rápido crescimento e maior lucro, se comparadas a empresas estritamente nacionais 

(DORNIER et al, 2007). 

 

Entre os vários aspectos que distinguem o processo de internacionalização 

produtiva do pós-guerra do período atual de globalização, um dos mais importantes 

é justamente a predominância do investimento direto estrangeiro sobre o comércio 

exterior como vetor de internacionalização e atuação das empresas transnacionais. 

No Brasil, esse não é nenhum fenômeno novo, pois a partir de meados da década 

de 1950, o investimento direto estrangeiro resultou em uma das bases para fomento 

da indústria. (HIRATUKA, 2000). 
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Pode-se agrupar em quatro categorias os fatores que orientam o desenvolvimento 

de estratégias de operações globais de empresas multinacionais (DORNIER et al, 

2007), conforme é mostrado na Figura 7: 

 

• Forças de mercado globais: crescimento e concorrência de mercados 

estrangeiros, além da necessidade de adquirir conhecimento em outros 

mercados; 

 

• Forças tecnológicas: sucesso competitivo depende de incorporação de novos 

produtos e tecnologias numa aplicação do conceito de fewness, quando um 

determinado mercado possui número limitado de fabricantes devido à exploração 

de uma sinergia única de forças de mercado globais e avanços tecnológicos 

recentes em manufatura e em logística; 

 

• Forças de custo globais: aliar custo de mão de obra mais barata de outros países 

com custo de produção para qualidade, velocidade de entrega e customização; 

 

• Forças políticas e macroeconômicas: taxa de câmbio, volatilidade, acordos 

comerciais regionais, mercados abertos e acordos de comércio. 

 

 
Figura 7: Modelo Conceitual das 04 Forças que atuam em mercados Globais 

Fonte: Dornier et al ( 2007) 
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Outros autores complementam as razões listadas por Dornier et al (2007) como o 

aprimoramento de qualidade, incorporação de tecnologia, redução de custo de 

produção e acesso a novas ideias, conforme argumentam Lopes e Gama (2002), 

além de atendimento à uma variedade de solicitações dos clientes e necessidade de 

aumento de lucros a partir de maior flexibilidade e adaptabilidade com um sistema 

mais eficiente de informações e menores ciclos de produção e entrega (WEE; SHU-

YUN; WEE, 2010). 

 

2.2.3. Ciclo de Compras Internacionais 
 

Uma Compra Internacional é um processo organizacional que consiste na decisão 

de estabelecer necessidade de compra de produtos e serviços e posterior avaliação 

e escolha de marcas e fornecedores alternativos. Pode-se dividir esse processo em 

estágios ou fases de acordo com o tipo de compra, sendo comum que uma compra 

de algo novo tenha que passar por todos os estágios do processo enquanto que a 

compra de um mesmo produto com modificações tenha algumas etapas abreviadas 

e uma recompra seja bem mais simples e ágil (KOTLER, 2000). 

 

A visualização gráfica do Ciclo de Compras internacionais destes processos ou 

divisões é mostrada na Figura 8 e foi elaborada a partir de importantes autores. 

 

 
Figura 8: Ciclo de Compras Internacionais 

Fonte: Adaptado de Kotler (2000), Song, Platts e Bance (2007), Bowersox, Closs e Cooper (2006) 
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Com base nas questões principais de cada fase e percepção dos riscos associados 

ao desempenho das empresas de cunho operacional ou estratégico pode ser 

representada em seis processos ou divisões: Coleta de informações, Seleção e 

negociação com fornecedores, Verificação de questões de custo, Administração de 

processos, Custos de logística e estoque, Questões de qualidade e Gerenciamento 

de fornecedores. A descrição das etapas do Ciclo de Compras Internacionais foi 

feita a partir de algumas adaptações de importantes autores que trataram sobre o 

tema e são descritas nos próximos tópicos.  

 

2.2.3.1. Coleta de informações, Seleção e Negociação com fornecedores 
 

A seleção de fornecedores possui importância estratégica para a maioria das 

empresas e é considerada como uma das tarefas mais importantes da atividade de 

Compras pelas consequências no desempenho e melhoria de competitividade Sua 

importância pode ser atribuída pelo comprometimento de recursos de forma 

simultânea com atividades como gestão de estoques, planejamento e controle da 

produção, fluxo de caixa e qualidade dos produtos. Trata-se de tomada de decisão 

que envolve uma série de critérios tangíveis e intangíveis e um número considerável 

de tomadores de decisão e incertezas que precisam ser considerados nesse 

processo (SEVKLI, 2010; RAUT; BHASIN; KAMBLE, 2010). 

 

Nos últimos anos, destacam-se algumas pesquisas sobre seleção de fornecedores 

internacionais: Weber et al (1991) categorizaram os critérios de custo, entrega, 

qualidade, unidades de produção e capacidade, além de localização geográfica; 

Choi e Hartley (1996) demonstraram que grande parte das preocupações com 

qualidade, custo e entrega estavam sendo transferidas para os fornecedores de 

primeira camada; Chen, Paulraj e Lado (2004) reforçam necessidade de busca de 

relações estreitas com poucos fornecedores e orientações estratégicas de longo 

prazo. Sevkly (2010) trazem a seleção de fornecedores a partir de multi-critérios 

caracterizado pelo modelo matemático fuzzy para modelagem de sistemas de 

incertezas na indústria e Ravindran et al (2010) que trazem a questão de riscos de 

forma especial no escopo de critérios de seleção de um fornecedor internacional. 
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Desde a definição dos detalhes do escopo até uma aliança estratégica, há uma 

variedade de possibilidades no processo de seleção de fornecedores: a começar 

pelo reconhecimento da necessidade de compra, possível fornecedor e país de 

origem até posterior negociação com etapas de persuasão e concessões. O 

processo de seleção exige muitos recursos, habilidades e experiência que podem 

durar desde algumas horas até vários meses (KOTABE; HELSEN, 2000). 

 

O processo de compras tem início com a etapa de definição da necessidade que 

deve determinar exatamente o que se pretende buscar na seleção do fornecedor, 

normalmente de forma qualitativa entre os tomadores de decisão. Após essa coleta 

de informações internas, há uma etapa crítica que envolve a pré-qualificação dos 

potenciais fornecedores para eliminação de candidatos deficitários e reduzir o 

conjunto inicial de fornecedores em um subconjunto daqueles que se mostraram 

mais efetivos (SEN; SEN; BASLIGIL, 2010). Nessa etapa inicial pode ocorrer desde 

uma simples avaliação do produto que será fornecido, realimentação de 

informações, suporte técnico, ações corretivas e até mesmo um programa de 

investimento conjunto para melhorias de produtos e processos (PIRES, 2004). 

 

Para o presente trabalho, sugere-se uma abordagem apropriada para riscos no 

processo de seleção de fornecedores. Não cabe aqui um aprofundamento sobre o 

tema que, por si próprio, já encerraria uma pesquisa muito mais abrangente, mas é 

possível trazer alguns modelos recentes que a literatura traz como suporte para 

essa etapa. Um desses exemplos é o trabalho de Ravindran et al (2010), que  

reforçam que os riscos na Cadeia de Suprimentos são dinâmicos por natureza e que 

a frequência e severidade de ocorrência de riscos está em constante mudança e 

deve ser considerada no processo de seleção de fornecedores. Tanto os riscos de 

origens naturais quanto os riscos de interrupções no fornecimento devem entrar 

numa análise de multicritérios em uma etapa de pré-qualificação com o 

ranqueamento dos possíveis fornecedores e avaliação da importância a partir da 

contraposição de 14 atributos divididos em sete critérios: Tempo de Entrega, 

Desempenho de Negócio, Qualidade, Custo, Tecnologia de Informação, Melhorias e 

Risco. No Quadro 3 tem-se um resumo desses critérios de seleção com respectivos 

atributos e descrição.  

 



 58 

Quadro 3: Critérios e Atributos de Seleção de Fornecedores 
CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 
ATRIBUTO DESCRIÇÃO 

ENTREGA Acuracidade Acuracidade nos tempos de entrega 
prometidos 

DESEMPENHO DE 
NEGÓCIO 

Capacidade 
Tempo de Entrega 
Status Financeiro 
Compatibilidade da 
Estratégia de negócio 

Capacidade do fornecedor 
Tempo de Entrega prometido 
Desempenho Financeiro 
Compatibilidade de estratégia de longo 
prazo com fornecedor 
 

QUALIDADE Taxa de Falhas 
Capacidade de Resposta 

Taxa de falha de envios 
Tempo de resposta do fornecedor para 
correção de falhas e outros problemas 

CUSTO Custo unitário 
Custos de mudança ou 
cancelamento de pedido 

Custo por item 
Penalidades por modificações ou 
cancelamento pós pedido 

T.I. (Tecnologia de 
Informação) 

Online 
 
EDI 

Rastreamento de pedidos em tempo 
real 
Integração com sistema do fornecedor 

MELHORIAS Programas de melhoria Melhorias de serviço ao cliente em 
longo prazo 

RISCOS Atividades de Risco 
 
Ranking de Riscos 

Incentivos a programas de pesquisa e 
desenvolvimento 
Riscos associados às interrupções no 
fornecimento 

Fonte: Adaptado de Ravindran et al (2010) 
 

Na segunda fase, Ravindran et al (2010), analisaram o subconjunto de fornecedores 

pré-selecionados e o submeteram à uma análise mais refinada a partir de modelos 

matemáticos com os quatro principais critérios: Tempo de Entrega, Qualidade e 

Risco. No exemplo desse estudo, a lista dos 20 fornecedores iniciais foi reduzida a 

apenas cinco e, posteriormente, foi feita uma última análise quantitativa que levava 

em conta preço, capacidade e risco levando em conta o custo total de aquisição 

tanto com custos fixos quanto variáveis.  

 

Para complementar a análise de custo, os termos de uma entrega de mercadorias 

no comércio internacional são elementos complexos, pois envolvem diferentes 

ambientes, disponibilidades de infraestrutura e prazos dentre as opções de modos 

de transporte. A escolha adequada para uma transação particular pode ser um fator 

de complicação pelos possíveis conflitos entre vendedores, que pretendem 

maximizar suas vendas, e compradores, que buscam pela opção mais barata 

possível. As partes envolvidas normalmente se preocupam muito com a questão de 

custos e não dão a mesma importância para a movimentação física dos produtos e 

respectivos riscos (BERGAMI, 2011). 
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Uma das formas já previstas pela Câmara de Comércio para minimizar riscos de 

entendimentos na fase de negociação com fornecedores é o uso dos Termos 

Internacionais de Comércio, os chamados Incoterms. Criados em 1936 e revisados 

periodicamente em edições nos anos de 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 e 

2010, a função destes termos é a de unificar as formas de negociação internacionais 

no que concerne aos momentos de transferência de propriedade e de riscos, além 

dos principais custos envolvidos de logística (CARUNTU; LAPADUSI, 2010). 

 

Na Figura 9, estão os 11 Incoterms estabelecidos em janeiro de 2011 a partir de 

discussões finalizadas no ano de 2010, daí a denominação de Incoterms 2010, os 

quais devem ser sempre sucedidos do local de entrega acordado. O agrupamento 

dos Incoterms é feito de forma crescente em termos de responsabilidades do 

vendedor para o comprador e trata de forma resumida os pontos principais no que 

concerte às responsabilidades em relação à documentação, custos e riscos. 

 

 
Figura 9: Incoterms 2010 

 Fonte: Adaptado de RM Seguros (2012) 
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O Incoterm EXW (Ex-Works) representa mínima obrigação por parte do exportador, 

que deverá entregar as mercadorias em seu endereço e o comprador deverá cuidar 

de toda logística e obrigações subsequentes. O grupo de Incoterms iniciado pela 

letra “F” (FOB, FCA e FAS) indica, em linhas gerais, que o exportador deverá 

entregar as mercadorias dentro do território nacional, sendo o transporte principal 

(internacional) de responsabilidade do comprador. O grupo de Incoterms iniciado 

pela letra “C” (CFR, CIF, CPT e CIP) já indicam responsabilidade maior do 

comprador, que deverá se responsabilizar pelo frete principal. As responsabilidades 

de entrega, normalmente já dentro do território do cliente, são representadas pelos 

Incoterms do grupo “D” (DAT, DAP e DDP). Uma explicação mais detalhada de cada 

um dos termos passaria por definições do modo de transporte, pois há Incoterms 

específicos para o transporte marítimo e outras definições, tais como transposição 

da murada do navio, carregamento e descarregamento, emissão de documentação 

e diferenças de alguns de alguns Incoterms quanto aos locais de transferência de 

custos e riscos (CARUNTU; LAPADUSI, 2010; BERGAMI, 2011). 

 

2.2.3.2. Verificação de questões de custo 
 

A análise do valor final poder ser prejudicada pela falta de domínio de determinado 

fator que, repetidamente, poderá representar falta de competitividade no mercado 

internacional. O conhecimento pleno da estrutura de custos é assunto complexo e 

envolve custos de produção, custos de distribuição, custos de promoção, custos 

variáveis e margem de contribuição (LOPEZ; GAMA, 2010). Uma gestão estratégica 

de custos envolve relacionamentos mais intrínsecos e contínuos entre clientes e 

fornecedores de forma mais consciente, explícita e formal, pois é importante que a 

empresa conheça não somente seus próprios custos, mas o de seus intermediários 

e fornecedores (SHANK; GOVINDARAJAN, 1997; MARTINS, 1998). 

 

Além de conhecer a estrutura de custos, deve-se levar em consideração também os 

impostos e taxas representativos de uma importação. Apesar do aumento dos fluxos 

de comércio nos últimos anos e consequente redução de barreiras tarifárias no 

Brasil, os tributos ainda representam alguns dos maiores componentes de 

arrecadação do Comércio exterior com incidência de tributo sobre tributo em sistema 
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de cascata, como a Lei nº 10.865/04, que instituiu a incidência do PIS e da COFINS 

nas importações (SANTOS, 2004, LUDOVICO, 2007; MOREIRA, 2006). Os tributos 

recolhidos no ato do registro da Declaração de Importação são, primeiramente, em 

âmbito federal: II (Imposto de Importação), IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados), PIS (Programa de Integração Social)/PASEP (Programa de 

Formação de Patrimônio do Funcionário Público) e COFINS (Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social), seguidos do ICMS (Imposto sobre circulação 

de Mercadorias e Serviços), de âmbito estadual. No Quadro, verificam-se as 

principais características de cada um dos impostos e respectivas bases de cálculo: 

 

Quadro 4: Principais Tributos de Importação 
 CARACTERÍSTICAS BASE DE CÁLCULO 
II Tributo Federal. Função Econômica e 

regulatória. Pode ser alterado por Acordos 
Internacionais, como Mercosul. Incidente 
quando a mercadoria entra no país. 

Alíquotas variam de acordo com unidade 
de medida e ad valorem, conforme Tarifa 
Externa Comum. Cálculo a partir do Valor 
Aduaneiro: Valor da Mercadoria convertido 
em Reais + Frete Internacional + Seguro. 

IPI Tributo Federal. Principal função fiscal, 
porém também é regulatório, pois o 
governo pode isentar ou diminuir alíquotas 
para incentivos. Incidente no desembaraço 
e na saída do produto importado no 
mercado nacional. 

Alíquotas variam de acordo com TIPI 
(Tabela de Incidência do Imposto de 
Produtos Industrializados). Cálculo a partir 
do Valor Aduaneiro + Impostos Incidentes 
no desembaraço e encargos sociais 
efetivamente pagos. 

PIS/ 
COFINS 

Contribuições Sociais. Uma das funções é 
proteção do trabalho nacional. Incidente no 
desembaraço aduaneiro e saída do produto 
importado no mercado nacional. 

Alíquotas: No geral, PIS é de 1,65% e 
COFINS 8,60%. A base de cálculo é: Valor 
Aduaneiro + II + IPI + ICMS. 

ICMS Tributo Estadual. Função Regulatória. 
Incidente no desembaraço aduaneiro e 
saída do produto no mercado nacional. 

Alíquotas variam de acordo com RICMS 
(Regulamento de ICMS de cada estado). 
Cálculo a partir do Valor Aduaneiro + 
Impostos incidentes no desembaraço e 
encargos cambiais efetivamente pagos, 
próprio ICMS e despesas aduaneiras. 

Fonte: Adaptado de: Receita Federal (2012), Liesegang e Chieregatto (1999), Santos (2004), 
Figueiredo (2004), Ludovico (2007). 

 

Não cabe aqui um aprofundamento da questão tributária, porém é importante 

destacar que cada imposto possui regras próprias, tais como isenções, reduções e 

regimes especiais. É importante ressaltar que impostos não cumulativos como o IPI, 

ICMS, a COFINS e o PIS são passíveis de compensação contábil pelos 

lançamentos (débito e crédito), porém o Imposto de Importação é um custo efetivo 

(LUDOVICO, 2007). Em relação ao COFINS, houve recente mudança com a 

Medida Provisória 563 de 2012, com alteração na Lei 10.865 de 2004 em uma série 

de setores tiveram o acréscimo de um ponto percentual, aumentando a alíquota de 

7,60% para 8,60%, sendo que este ponto percentual adicional não é passível de 



 62 

compensação contábil na maior parte dos casos (VALOR TRIBUTÁRIO, 2012). 

 

Além dos tributos e taxas, é importante que se considere numa Compra 

internacional os possíveis riscos associados à flutuação de moeda e risco cambial, 

consequências naturais nas instituições que operam no mercado internacional. 

Eitemann et al (2002) afirmam que a exposição cambial pode implicar numa 

mudança potencial da lucratividade, do fluxo de caixa líquido e do valor de mercado 

de uma empresa em função de uma mudança nas taxas de câmbio. Para tanto, a 

empresa tem a opção de contratar o hedge, palavra inglesa que na sua concepção 

original significa cerca ou proteção, e é usada no mercado financeiro para minimizar 

o risco pelo descasamento de fluxos, prazos ou taxas.  O hedge é utilizado por 

empresas como meio de proteção contra a incerteza e serve a dois objetivos: 

proteção contra variações no valor de ativos ou passivos em moeda estrangeira ou 

administração de riscos com uma posição oposta à exposição original a partir de um 

ganho que compense eventual perda (PAXSON; WOOD, 2001). 

 

A gestão do hedge é multidisciplinar e envolve mercados e ativos, contratos de 

seguros, gestão de fluxo de caixa e de capital de giro, além de áreas da empresa 

como Contabilidade, Produção, Marketing, Finanças, Tributário e Jurídico (KOZIOL, 

1994).  No Brasil, a contratação de hedge com instituições financeiras possui um 

custo elevado e nem todas as empresas possuem experiência e controles internos 

eficientes, embora saibam da necessidade pelas possíveis instabilidades 

econômicas e financeiras (LAMEIRA; FIGUEIREDO; NESS, 2005). Normalmente, 

as operações de hedge são realizadas na BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros), 

quando uma empresa possui negócios em moeda estrangeira e compra um contrato 

de moeda futuro em que deixa pré-fixado o valor a receber ou a pagar para evitar 

riscos de flutuações de moeda (ARAUJO et al, 20011). As empresas que possuam 

operações de importação e exportação ainda poderão tentar fazer internamente o 

controle do chamado hedge natural sem recorrer às instituições financeiras. 

2.2.3.3. Administração de processos 
 

Por mais que a função de compras tenha mudado para um perfil mais estratégico, é 

importante que se coloque também a rotina desse departamento e algumas 

atividades que precisarão ser executadas, tais como a colocação de pedidos de 
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compra e coordenação de pagamentos e faturamentos de fornecedores. Enquanto 

Slack et al (2009) trazem uma visão mais focada em custo e produtividade, típica de 

paradigmas estratégicos de gestão de manufatura século XX, Chase, Aquilano e 

Jacobs (2006) trazem as atividades operacionais e questão de produtividade como 

óbvias, agora beneficiadas com o amparo de sistemas tecnológicos. 

 

Além da negociação de contratos de fornecimento, a rotina da área de Compras é 

baseada na emissão de pedidos de compras a partir do recebimento das requisições 

de diversos departamentos internos. Esse pedido consiste na formalização da 

solicitação de determinada mercadoria ou serviço e seu custo envolve as horas de 

trabalho do funcionário dedicado à realização do planejamento, execução e controle 

da comercialização. As despesas para execução dessa atividade dependem da 

estrutura da empresa, necessidade de transporte, hospedagem, comunicação entre 

vendedor e comprador e assimilação das tradições culturais (OLIVEIRA et al, 2006). 

 

A administração do processo de compra pode ser internalizada de maneiras 

diferentes de acordo com o estágio que a função estiver caracterizada em 

determinada empresa. Martins (1999) traz quatro estágios: Passivo (desperdício com 

operações de rotina e falta de visibilidade estratégica); Independente (também 

passiva, porém com maior foco em redução de custos); Sustentador (práticas 

reforçam direcionamento estratégico da empresa com maior cuidado na seleção de 

colaboradores da área e fornecedores); Integrativo (estratégia de compras 

totalmente integrada à da empresa). 

2.2.3.4. Custos de Logística e Estoque 
 

Para facilitar o entendimento deste processo do ciclo de compras internacionais, a 

descrição é dividida em duas partes. A primeira se refere à logística e fluxograma de 

importação e a segunda, aos custos de estoques. 

2.2.3.4.1. Logística e Fluxograma de Importação 
 

A logística de transporte envolve a transferência de mercadorias de um ponto a 

outro no melhor custo, tempo e qualidade, dentre outros quesitos, sendo 

representativa na determinação de lucro ou prejuízo de uma operação internacional. 
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Para correta execução dessas atividades, pressupõe-se o domínio de vários 

conhecimentos, como armazenagem, transporte internacional e respectivos modos 

de transporte, além de outras questões que envolvem a distribuição física de 

mercadorias (KEEDI, 2011). 

 

No transporte internacional, uma das primeiras decisões refere-se à escolha do 

modal de transporte, cuja importância relativa pode ser medida pela distância 

coberta pelo sistema, volume de tráfego, receita e natureza do que vai ser 

transportado (BOWERSOX; CLOSS, 2009). 

 

A seguir, alguns dos aspectos principais dos modos de transporte mais utilizados na 

logística de cargas internacionais (KEEDI, 2008): 

 

a) O modo aquaviário, normalmente, aplica-se a grandes volumes. Oferece menor 

custo, se comparado peso e distâncias percorridas, porém é mais lento e não 

oferece um serviço porta a porta; 

 

b) O modo ferroviário possui menor frequência de saídas, porém é economicamente 

efetivo na cobertura de grandes distâncias, sendo mais confiável e mais flexível 

quanto aos tipos de produtos transportados; 

 

c) O modo rodoviário exige menor investimento, se comparado com o modo 

ferroviário. É flexível, pois permite um serviço porta a porta, porém é melhor 

aplicado a volumes menores de carga; 

 
d) O modo aéreo normalmente é utilizado para grandes distâncias e o alto custo de 

sua logística. Em geral, é justificado para produtos de maior valor agregado ou 

perecibilidade, uma vez que o tempo de trânsito é bem menor. Um dos 

inconvenientes é a necessidade de uso de outros modais para complementar o 

trajeto porta a porta. 

 
Em uma situação em que se tenha que optar entre o transporte marítimo ou aéreo e 

se considere somente o valor do frete marítimo, que, em muitos casos pode chegar 

a dez por cento do valor da tarifa aérea, a escolha pode não ser a mais acertada. 
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Com as exigências competitivas de hoje, os executivos de logística devem levar em 

conta muito mais que o valor do frete e podem ficar com a alternativa aparentemente 

mais cara. Tudo depende das trocas compensatórias no custo global da cadeia não 

somente em situações óbvias como gargalos portuários e situações de urgência, 

mas também em importação de componentes, peças e partes para produtos 

acabados, como tem crescido nos últimos anos no Brasil. Se um maquinário que 

aumente a produtividade for importado com um mês de antecedência pelo modal 

aéreo, pode alavancar o caixa de uma empresa (SALES, 2005). 

 

Existem despesas operacionais e contratação de serviços conexos à importação, 

que passam por trâmites aplicados aos produtos em si, tais como documentos, 

transporte e seguro (LUDOVICO, 2007). O seguro de transporte de mercadorias 

protege a carga contra danos ou perdas para compensar eventual prejuízo de algum 

sinistro – não é item obrigatório, porém é de extrema importância, sendo natural que 

se assegure um valor adicional ao preço consignado da fatura para cobrir despesas 

diversas para reposição da mercadoria (LOPEZ, 2000). 

 

No modal marítimo, não se pode desconsiderar algumas taxas que oneram as 

importações, como a AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha 

Mercante), calculada sobre o valor do frete internacional no percentual de 25%, além 

de armazenagem portuária, capatazia (serviço de movimentação da mercadoria no 

porto), conforme aponta Liesegang e Chieregatto (1999). 

 

De forma ilustrativa, a Figura 10 traz um fluxograma de importação do modal aéreo, 

que se inicia com a coleta no fabricante, normalmente via terrestre, por um agente 

de carga até o aeroporto de origem. Neste aeroporto, a carga é consolidada e 

embarcada em uma companhia aérea que a transporta ao aeroporto de destino. 

Depois de concluída a liberação aduaneira na origem, a carga é retirada do 

aeroporto e transportada ao cliente novamente pelo agente de carga (LIMA; 

BELDERRAIN, 2008). O mesmo fluxograma ainda traz as atividades de Logística e 

Desembaraço específico de um processo aéreo, onde é possível perceber a 

quantidade de etapas do processo de importação e o número de intervenientes que 

devem atuar de forma coordenada para conclusão do processo de importação, 

desde a chegada à INFRAERO até o transporte da carga liberada para o cliente, 
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conforme detalhamento a seguir.  

 

 
Figura 10: Fluxograma de Importação – Logística e Desembaraço 

Fonte: Rodrigues (2005) 
 

Após negociação dos termos de contratos internacionais, resumidos pelo Incoterm, 

bem como escolha do tipo de embalagem e modal de transporte, o 

exportador/representante legal ou o agente de cargas no exterior, contrata o 

transporte interno do ponto de produção até o aeroporto de origem onde é feita a 

liberação aduaneira e entrega da documentação para a companhia aérea para 

trânsito internacional (INFRAERO, 2011). Já no Brasil, a companhia aérea 

acompanha a manifestação da carga pelo SISCOMEX4, a desconsolidação da 

documentação e a passagem ou armazenagem na INFRAERO (Empresa Brasileira 

de Infraestrutura Portuária). Caberá ao importador a escolha se irá remover a carga 

para outro recinto sob concessão da Receita Federal, tal como os portos secos da 

zona secundária onde dará início ao processo de nacionalização. A partir daí, 

realiza-se o Despacho de Importação, procedimento em que a Secretaria da Receita 

Federal verifica a exatidão dos dados declarados pelo Importador e a legislação 

                                                 
4
 O Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX é um instrumento informatizado, por meio 

do qual é exercido o controle governamental do comércio exterior brasileiro. É uma ferramenta 
facilitadora, que permite a adoção de um fluxo único de informações, eliminando controles paralelos e 
diminuindo significativamente o volume de documentos envolvidos nas operações (APRENDENDO A 
EXPORTAR, 2011) 
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específica para Desembaraço Aduaneiro (ato pelo qual é registrada a conclusão da 

Conferência Aduaneira para autorização de entrega da mercadoria ao importador). 

O despachante aduaneiro, provavelmente contratado desde o início da operação, já 

deve ter verificado se a mercadoria importada é dispensada do regime de licença de 

importação antes mesmo de seu embarque e dá entrada à Declaração de 

Importação para recolhimento de impostos e possível inspeção da Receita Federal 

(LOPEZ; GAMA, 2010). 

2.2.3.4.2. Custos de Estoque 
 

Os volumes transacionados em operações de Comércio Exterior, se comparados 

aos do mercado nacional, é maior devido ao número de operações necessárias para 

realização das atividades. Para tanto, o volume deve compensar os custos dessas 

atividades adicionais que exigirão uma estrutura física diferente ao longo da cadeia 

de modo a manter o custo final da transação o menor possível para que seja 

comercialmente viável (GOEBEL, 1996). 

 

Para analisar o volume de ressuprimento do estoque, a empresa deve analisar o 

tempo e o custo para uma nova compra em comparação com o custo do estoque. 

(SLACK et al, 2009). Além desse fator, a empresa também deverá avaliar sua 

capacidade de manutenção do produto adquirido a partir do espaço disponível, 

acompanhamento de prazos de obsolescência, fluxos de caixa atual e retorno 

esperado com a compra de produtos sobressalentes, além de uma comercialização 

mais ágil a ser compensada com o aumento dos custos (OLIVEIRA; SOUZA, 2004). 

 

2.2.3.4.3. Principais Custos Logísticos de Compras Internacionais  
 

Na sequência, o Quadro 5 traz um resumo dos principais custos logísticos 

associados às Compras Internacionais desde os custos na origem passando-se pelo 

processo de importação com a Logística e Seguro Internacional, até os custos 

adicionais de Despesas Operacionais, Armazenagem e Despacho Aduaneiro, além 

dos Custos de Estoque local, obedecendo, obviamente, o Incoterm negociado com o 

exportador. 
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Quadro 5: Principais Custos Logísticos em Compras Internacionais 
CUSTOS LOGÍSTICOS EM COMPRAS INTERNACIONAIS 

Custos Logísticos origem Embalagem tipo exportação; coleta da carga; transporte até ponto de 
embarque e trâmites aduaneiros locais. 

Logística Internacional Conhecimento dos modos de transporte para escolha adequada pelo 
tipo de carga e tempo de trânsito desejado. 

Seguro Internacional Item não obrigatório, porém de extrema importância. Protege a carga 
contra perdas e danos. Normalmente, assegura-se valor adicional da 
carga para cobertura de despesas adicionais. 

Despesas Operacionais Há custos adicionais associados à desconsolidação de documentos e 
outras despesas operacionais, tais como Capatazias. No caso de 
embarque marítimo, ainda há a taxa de AFRMM. 

Armazenagem Aduaneira Tanto em Zona Primária (Porto ou Aeroporto) quanto em Zona 
Secundária (Portos Secos), o importador terá que arcar com o custo 
de armazenagem e movimentação de carga. No caso de remoção, 
deverá arcar com tarifa adicional de transporte para esse local. 

Despacho Aduaneiro Para liberação da mercadoria, é necessária contratação de um 
despachante aduaneiro para dar entrada no processo e 
acompanhamento do cálculo de impostos e taxas a serem recolhidos, 
bem como possível inspeção da Receita Federal. 

Custos de Estoque Devido ao maior número de operações e riscos decorrentes de 
aumento de lead time total de entrega, é comum que as empresas 
arquem com custos maiores de estoques em trânsito ou estoques 
locais. 

Fonte: A autora (2012) 
 

2.2.3.5. Questões de Qualidade 
 

As questões de qualidade de fornecimento estão implícitas nos tradicionais 

conceitos de Gestão da Qualidade Total, tais como abordam os clássicas teorias de 

Demming (1986) e Schonberger (1984). O conceito de qualidade tem sido ampliado 

ao longo do tempo com importantes consequências nas relações com fornecedores, 

conforme descrito por Garvin (1992), que trouxe em quatro etapas do que este 

chamou de “Movimento de Qualidade” com o surgimento de Inspeções Formais; 

Controle Estatístico de Qualidade; Garantia de Qualidade (Custos da Qualidade, 

Controle da Qualidade Total, Engenharia de Confiabilidade e de Defeito Zero); 

Gerenciamento Estratégico da Qualidade.  

 

Os dez Princípios de Ishikawa (1985) fazem parte de uma das referências mais 

importantes em relação ao tema, pois trata de maneira abrangente a questão do 

relacionamento colaborativo em conjunto com controles acordados e explícitos de 

um fornecimento com qualidade, tal como é mostrado no Quadro 6: 
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Quadro 6: Os 10 Princípios de Ishikawa 
DEZ PRINCÍPIOS DE ISHIKAWA 

1 Tanto Fornecedor quanto Comprador são responsáveis pela aplicação, controle e cooperação de 
seus Sistemas de Qualidade. 

2 Fornecedor e Comprador são mutuamente independentes e devem promover tal independência um 
do outro. 

3 É responsabilidade do Comprador entregar de forma clara as especificações de qualidade para o 
Fornecedor. 

4 Antes do início das negociações, Comprador e Fornecedor devem buscar um Acordo racional em 
relação à qualidade, quantidade, preço, termos de entrega e condições de pagamento. 

5 O fornecedor é responsável pela garantia de qualidade e apresentação dos requisitos solicitados pelo 
comprador. 

6 O método de avaliação de qualidade deve ser acordado com o máximo de antecedência entre as 
partes para desempenho satisfatório. 

7 Deve-se estabelecer previamente um acordo entre Fornecedor e Comprador para soluções amigáveis 
de possíveis disputas. 

8 De acordo com a posição de cada parte, Fornecedor e Comprador devem trocar informações 
necessárias para melhor condução de Programas de Controle de Qualidade. 

9 Fornecedor e Comprador devem buscar controle dos negócios de maneira eficaz e amigável a partir 
de atividades como pedido, planejamento de produção e estoque e outras tarefas administrativas e de 
sistema. 

10 O interesse do cliente final deve sempre ser considerado por Comprador e Fornecedor. 
 

Fonte: Adaptado de Ishikawa (1985) 
 
 

A gestão de qualidade pode implicar em consequências importantes não somente 

para os aspectos de custo, mas, também à reputação da marca da empresa. A partir 

daí, decorrem uma série de iniciativas que passam pelo convencimento do alto-

escalão da empresa de que a qualidade é item estratégico pelo papel primordial na 

gestão de riscos até a idéia de que a administração de fornecedores deve passar 

por um processo de desenvolvimento de parcerias que envolve a redução do 

número de fornecedores para manutenção de relações mais colaborativas 

(THEODARAKIOUGLOU; GOTZAMANI; TSIOLVAS, 2006). 

 

Dentre o rol de atividades de qualidade necessárias, inicia-se o processo a partir de 

uma avaliação de fornecedores e auditorias locais em critérios que serão definidos 

de acordo com índices de riscos pré-estabelecidos e ações preventivas e corretivas. 

Na rotina das empresas, ainda deverão ser atribuídas atividades de inspeção de 

materiais e avaliações contínuas com graduações de acordo com índice de 

qualidade obtido por cada fornecedor. Em casos de não-conformidade, a empresa 

deve assegurar que serão verificadas as origens do problema e todas as ações que 

cercam a situação por completo (LO; YOUNG, 2006). 

 

A gestão de qualidade de fornecedores é sempre um desafio, especialmente se uma 
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empresa tem que lidar com centenas de fornecedores ao redor do globo em um 

processo mais complexo de produção. Mais do que aplicar um sistema de 

gerenciamento de qualidade a todos os fornecedores, as empresas precisam agir de 

forma mais eficiente e, para tanto, sugere-se que utilizem uma abordagem de gestão 

da qualidade a partir dos riscos. Tal sistema deve ser iniciado pela adequada 

classificação dos fornecedores de acordo com os riscos tanto de qualidade quanto 

de disponibilidade de produtos e serviços, definidos pela criticidade em relação ao 

produto final a ser comercializado. O inicial otimismo de uma nova parceria também 

deve ser equalizado com os possíveis problemas que advirão da relação de 

fornecimento, daí uma recomendação para auxílio de um terceiro, tal como um 

consultor para realizar uma auditoria de critérios bastante objetivos, pode ser uma 

saída para uma decisão mais neutra. Os possíveis fornecedores devem ser 

informados claramente desde o início do processo de seleção com definição dos 

critérios de qualidade a partir de modelos de certificados e laboratórios, acordos e 

processos detalhados de inspeção que podem ser até mesmo dentro do fabricante. 

Quanto mais antecipadas e preventivas forem as ações, melhor (RHOADES, 2010). 

 

2.2.3.6. Gerenciamento de fornecedores 
 

Os programas de envolvimento inicial do fornecedor para redução de tempo de 

lançamento de novos produtos desde o início do processo pode permitir a 

incorporação de habilidades do fornecedor. Para que não haja desperdício de 

recursos, a participação do fornecedor no projeto desde as etapas preliminares 

dependerá dos riscos envolvidos, competência e nível de responsabilidade – mais 

comum em situações de produtos e componentes customizados (PIRES, 2004). 

 

Moller e Torronen (2003) apontam que a avaliação da estratégia de fornecedores e 

compradores é complexa sendo necessária análise das competências desses 

agentes para busca dos objetivos. Em uma situação em que se espera, por 

exemplo, que se passe de funções de eficiência associadas à produção, logística e 

melhoria de processos para funções de eficácia, o comprador deve tentar absorver 

habilidades como inovação, competências relacionais e de rede e intervenção. 
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A implantação do sistema integrado de gestão ERP (Enterprise Resource Planning) 

pode atender de forma genérica ao maior número possível de empresas, 

incorporando modelos de processos de negócio obtidos pela experiência acumulada 

(SOUZA; ZWICKER, 2000). A integração é possível a partir do compartilhamento de 

informações comuns entre os diversos módulos em que todos os processos são 

documentados e contabilizados com geração de regras do negócio bem definidas e 

maior controle sobre pontos vulneráveis, tais como administração de custos, controle 

fiscal e estoque colocando fim aos sistemas diversos que existiam de forma isolada 

e com informações redundantes nas empresas (HEHN, 1999). 

 

Uma vez decidida a participação do fornecedor desde as fases iniciais de 

determinado projeto e verificada a implantação de sistemas integrados de gestão, 

deverá ser verificado pelo fornecedor e comprador como será administrado o 

relacionamento de forma mais abrangente. Rahim (2002) traz um modelo de 

resolução de conflitos a partir da concepção de estratégias de integração, 

dominação, acomodação ou subestimação conforme é representado na Figura 11: 

 

Figura 11: Modelos de Relacionamento com Fornecedores 

Fonte: Rahim (2002) 
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2.3 Medições de Desempenho na Cadeia de Suprimentos 
 

Não há consenso sobre definição de desempenho e, quando se fala em indicadores 

para medir um negócio ou processo específico como logística, estes precisam ser 

apropriados (STANK; CRUM; ARANGO, 1999). “Sem medições não há melhorias” 

(KAPLAN, 1990). O processo de medição de desempenho pode ser definido como 

aquele que quantifica a eficiência e efetividade de uma ação num processo em que 

deve estar claro como serão esses cálculos, onde serão feitas essas medições e 

quem serão os responsáveis pela coleta e apuração dos resultados. O maior desafio 

desse processo é identificar quais são as métricas-chave que trarão valor agregado 

para a empresa e para seus clientes (NEELY et al, 2000). 

 

A abordagem adequada na medição de desempenho deve permitir que os gestores 

respondam a quatro questões fundamentais, de acordo com Kaplan e Norton (1992): 

 

• Como as empresas aparecem para seus stakeholers (perspectiva financeira)? 

• Em que as empresas devem buscar excelência (ponto de vista interno)? 

• De que maneira os clientes enxergam a empresa? 

• De que forma é possível promover melhoria contínua e criar valor (perspectiva 

de inovação e aprendizagem)? 

 

2.3.1 O contexto complexo de medições na Cadeia de Suprimentos 
 

Até o final do século XIX, o desempenho das empresas era medido por indicadores 

físicos como as medições de tempo dos estudos de Taylor em conjunto com 

indicadores monetários a partir de dados contábeis, tal como aponta Atkinson 

(1998). Ao longo dos anos, o quesito de qualidade passou a ter maior destaque 

como fator de sucesso para as empresas e, na década de 1960, já se verifica a 

inclusão de indicadores não-financeiros como velocidade e flexibilidade contribuindo 

até com maior relevância no conjunto de indicadores de desempenho (BITITCI; 

SUWIGNJO; CARRIE, 2001). No dia-dia das empresas é comum que os  

indicadores não-financeiros sirvam para orientar melhorias de processo enquanto os 



 73 

indicadores financeiros estejam mais associados às verificações da alta hierarquia 

sobre desempenho operacional dos escalões inferiores (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

Keebler et al (1999) fizeram um levantamento dos padrões de Desempenho 

Logístico ao longo das últimas décadas, conforme é mostrado na Figura 12, onde 

constatam uma linha de evolução contínua em que a mensuração de desempenho 

vai deixando de ser realizada apenas pelas áreas funcionais da empresa e 

incorporando aspectos de Tecnologia e Sistemas de Informação tendo o Cliente 

como foco principal já a partir de meados da década de 1990. 

 

 
Figura 12: Evolução de Padrões de Desempenho Logístico 

 Fonte: KEEBLER, 1999 
 

Numa revisão de literatura específica sobre desempenho no ambiente da Cadeia de 

Suprimentos, Gunasekaran e Kobu (2007) notaram que ainda há um número 

limitado de artigos que tratam sobre métricas nessa área e enfatizam que um 

sistema de medições é composto não apenas por questões de desempenho, pois 

trazem consigo concepções políticas e uma série de outras questões de 

comportamento. Um sistema de medições apropriado na Cadeia de Suprimentos 

deve aplicar a métrica adequada no momento certo de forma a prover uma visão 
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mais abrangente e propiciar comunicação entre os líderes e os times que lhe dão 

suporte para apoio nas tomadas de decisões (GUNASEKARAN; KOBU, 2007). 

 

A avaliação de desempenho em logística é multidimensional e nenhum indicador 

isolado é suficiente para medir a Cadeia de Suprimentos como um todo (CHOW; 

HEAVER; HENRIKSSON, 1994). Para medição de desempenho em uma Cadeia de 

Suprimentos, é necessário que se utilizem conjuntamente indicadores internos e 

externos (HOLMBERG, 2000). Tal gerenciamento passa por um nível de 

complexidade pela difícil definição das fronteiras do sistema a ser mensurado pelo 

número de inter-correlações entre os vários atores, os quais possuem dependência 

mútua nos diferentes fluxos (monetários, informações e materiais) e na própria 

configuração da estrutura da Cadeia de Suprimentos (ALLESINA et al, 2010). 

 

Allesina et al (2010) compilaram informações de alguns artigos recentes no que 

concerne a aspectos internos e externos na avaliação de desempenho de Cadeias 

de Suprimentos concebendo a questão da complexidade dessas relações. Foram 

identificados quatro tipos principais de abordagens: 

 

• Estudos Introdutórios ou Gerais: O problema do Desempenho da Cadeia de 

Suprimentos e seu gerenciamento são apresentados, assim como as 

características complexas dessa rede com uma série de índices e pacotes de 

software para apoio às decisões e mapeamento da rede de suprimentos; 

• Abordagens estatísticas: Análise da correlação entre medições qualitativas de 

complexidade e os índices gerais de desempenho; 

• Modelos Entrópicos: Modelos matemáticos derivados da “entropia da 

informação” a partir do modelo de Shannon (1948) que quantifica a 

complexidade dos sistemas de produção da Cadeia de Suprimentos; 

• Surveys: Apresentação de diversos métodos que poderão servir como 

suporte para as empresas sem, contudo, abordarem em profundidade a 

questão da complexidade. 

 

No conceito de entropia, a complexidade pode estar associada à incerteza e é 

necessário um sistema válido de medições dos impactos pela não-clareza que será 

gerada nos fluxos de materiais e informações e aumento nos tempos de trânsito. 
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Uma das alternativas para lidar com essas incertezas é usar a entropia para redução 

do tamanho dos lotes de compra e consequente diminuição de estoques, tornando o 

nível de incerteza menos crítico. Em linhas gerais, as empresas podem lidar com a 

complexidade de diferentes formas dentro da Cadeia de Suprimentos: transferência 

de questões operacionais a outros agentes dentro da própria Cadeia; aumento de 

seus preços pela incorporação de maior complexidade; investimento em sistemas de 

precaução para tentativas de se evitar geração de complexidade; investimento em 

recursos para absorver complexidade (ALLESINA et al, 2010). 

 

2.3.2 Problemas típicos na medição de desempenho 
 

Na medição de desempenho os problemas típicos podem ir desde a tradicional 

forma de medição baseada em questões unidimensionais e simplificadas, tal como 

apontam Neely et al (2000), até a maior evidência que normalmente é dada aos 

índices financeiros, como taxa de retorno sobre investimento, fluxo de caixa e 

margens de lucro, que limitam o campo de visão somente para aspectos internos e 

dificultam a adoção de índices mais intangíveis e de fatores qualitativos, vide 

pesquisas empreendidas por  Gunasekaran e Kobu (2007) e Holmberg (2000). De 

forma resumida, os problemas adicionais comumente verificados nos sistemas de 

medição de desempenho das empresas passam pela dificuldade de conexão com 

questões mais estratégicas, índices isolados e métricas incompatíveis, daí a 

necessidade de um número menor de métricas, mas que sejam adequadas e 

capazes de predizer ações para desempenho no futuro (HOLMBERG, 2000). 

 

Para superar esses problemas típicos de medição de desempenho, o ideal é que 

seja elaborado um processo ou sistema com novas medidas confiáveis que possam 

auxiliar as empresas na previsão do desempenho de longo prazo e oferecer 

ferramentas para correção de estratégias de uma forma clara para os tomadores de 

decisão. Com essas métricas, seria possível ter uma visão sobre fatores que 

gerassem valor para a empresa, necessidades de investimento e melhoria, além de 

saber o que não estava sendo feito de maneira adequada para reorientações das 

atividades (VITALE; MAVRINAC; HAUSER, 1994). 
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Já em 1975, Kerr apontou algumas discrepâncias entre o que se esperava em nível 

estratégico e o que comumente era recompensado pelas empresas como os 

exemplos: foco na qualidade na missão da empresa e despacho de remessas com 

pequenos defeitos; trabalhos colaborativos em nível estratégico em contraposição 

com o destaque de méritos individuais no dia-dia; visão de inovação versus 

preocupação com erros no nível tácito; visão de longo prazo e métricas de 

desempenho com resultados mensais ou trimestrais. 

 

A partir da evidência dos problemas anteriormente mencionados deve-se, portanto, 

estabelecer uma distinção entre as formas de medições tradicionais e as formas 

mais inovadoras que tenham características mais adequadas ao ambiente atual de 

competitividade. Nesse novo contexto, passa a ser necessário o correto 

balanceamento com o lado humano e questões da própria organização de forma 

sistêmica concebendo relações de causa e efeito, hierarquia e dependências dentre 

as diferentes métricas, além de visões de longo prazo, tal como resumo do Quadro 7 

que já traz um contexto do mercado brasileiro (AKYUZ; ERKAN, 2010; 

McCORMACK; LADEIRA; OLIVEIRA, 2008). 

 

Quadro 7: Sistemas de Medição de Desempenho: Tradicional x Inovadores 
SISTEMAS DE MEDIÇÕES DE 
DESEMPENHO TRADICIONAIS 

SISTEMAS DE MEDIÇÕES DE DESEMPENHO 
INOVADORES 

Baseado em Custo/Eficiência Baseados em Valor 
Compensações entre Métrica e Desempenho Compatibilidade de Desempenho 

Orientados à Lucratividade Orientados ao cliente 
Visões de Curto Prazo Visões de Longo Prazo 

Prevalência de métricas individuais Prevalência de métricas coletivas 
Maior relevância às métricas funcionais Maior relevância às métricas transversais 

Comparações com os padrões estabelecidos Monitoria de melhorias 
Foco em avaliação Foco em avaliação e envolvimento 

Fonte: McCormack; Ladeira; Oliveira (2008) 
 

2.3.3 Metodologias para avaliação de Desempenho na Cadeia de Suprimentos 
 

Akyuz e Erkan (2010) evidenciam a metodologia do Balanced Score Card e também 

a SCOR para tratar das medições de desempenho na Cadeia de Suprimentos. 

Primeiramente, indicam que o uso do Balanced Score Card, criado por Kaplan e 

Norton (1993; 1997; 2001) ainda é relevante na literatura recente, pois está no cerne 

das discussões sobre desempenho pela hierarquia entre os conjuntos de métricas, 
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preocupação com compatibilidade com estratégias da alta gerência e uso de índices 

dos ativos intangíveis, como os capital humano e de informações. O recente 

desenvolvimento da metodologia SCOR, criada pelo Conselho da Cadeia de 

Suprimentos (SCC – Supply Chain Council) tem tido aplicação crescente para maior 

maturidade às métricas de desempenho com a concepção de padrões entre as 

empresas, possibilitando comparações, e ênfase mais nos processos do que nas 

funções de cada uma das atividades. 

 

2.3.3.1 Balanced Scorecard 

 

Em 1990, David Norton e Robert Kaplan reuniram-se com um grupo de empresários, 

os quais estes lideravam, e desenvolveram uma ferramenta para avaliação de 

desempenho empresarial chamada Balanced Scorecard, traduzido por Campos 

(1998) como “Cenário Balanceado” Esta ferramenta tinha o objetivo ajudar a criar 

valor econômico para o futuro das empresas visto que as avaliações realizadas 

apenas por indicadores financeiros não estavam guiando-as neste caminho 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

O grupo liderado por Kaplan e Norton buscou unir aos indicadores financeiros, 

índices de outras perspectivas tornando a avaliação de desempenho empresarial 

mais completa: financeira, clientes, processos internos e aprendizado contínuo. Com 

base nessas perspectivas, deveriam ser identificados os objetivos estratégicos e 

definidos os indicadores com as respectivas metas a serem alcançadas, além de 

planos de ações que as direcionariam a atingi-las (KAPLAN; NORTON, 1997, 2001). 

 

O Balanced Scorecard não elimina nem diminui as medidas financeiras tradicionais, 

mas oferece um complemento dessas métricas com aspectos importantes tais como 

os evidenciados por Campos (1998): 

• Desempenho relativo aos clientes e mercado; 

• Produtividade dos processos internos; 

• Competitividade, rapidez e flexibilidade; 

• Qualidade de produtos e serviços; 

• Aprendizado e crescimento contínuo. 
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A denominação associada ao “Balanceamento” refere-se, portanto, à ideia de que 

uma organização só poderá atingir um bom desempenho se possuir um equilíbrio 

entre as quatros perspectivas de performance, cujo desenvolvimento e aplicação 

devem estar em total sintonia com a visão, missão e estratégia da empresas. Para 

tanto, algumas ações como Esclarecer a Visão, Comunicar e Integrar, Planejar o 

Negócio e Promover Aprendizado e Crescimento devem fazer parte das ações 

estratégicas em conjunto com o estabelecimento e acompanhamento das métricas 

de desempenho, conforme Figura 13  (CAMPOS, 1998). 

 

 
Figura 13: Ações estratégicas e acompanhamento de métricas de Desempenho 

 Fonte: Campos (1998) 

 

Após aplicação da ferramenta, Kaplan e Norton (2001) notaram que a estratégia de 

uma organização agrupa outras estratégias complementares que definem as 

proposições de valor em curto, médio e longo prazo para os clientes desejados. 

Estas estratégias podem incluir: investimentos em novos produtos, mercados e 

segmentos; aumento do valor para os clientes com soluções mais adequadas; 

excelência operacional em processos internos para maior eficiência, qualidade e 

pontualidade; gerenciamento de relacionamento com stakeholders externos. 

 

Em situações em que as empresas possuam várias unidades de negócios, a 

implantação do Balanced Scorecard, segundo Kaplan e Norton (2001), deve ser feita 
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primeiramente em um local para, posteriormente, ser estabelecida em outros pontos 

pelo maior alcance de complexidade. Os autores ainda estabelecem um mapa que 

conjugam as quatro perspectivas (financeira, clientes, processos internos e 

aprendizado contínuo) com suas estratégias complementares, proposições de valor 

e processos críticos, representados através de uma arquitetura genérica para a 

descrição da estratégia. Neste delineamento aparecem três princípios importantes, 

segundo Kaplan e Norton (1997; 2001): 

• Relação de causa e efeito: os indicadores devem estar interligados por uma 

cadeia de relações de causa e efeito. Isso ocorre porque uma ação em uma 

área gera efeitos em outra, quer sejam estes positivos ou negativos; 

 

• Indicadores de resultado e indicadores de tendência: é necessário combinar 

os dois tipos de indicadores, pois, enquanto os primeiros são mais genéricos 

e comuns a todas as empresas, os indicadores de tendência, em 

contrapartida, são mais específicos com o negócio de cada empresa; 

 

• Relação com os fatores financeiros: é necessário que haja uma associação 

com a perspectiva financeira e este princípio baseia-se na idéia de evitar 

esforços localizados que não têm relação com melhores retornos financeiros. 

2.3.4 SCOR 
 

A metodologia SCOR (Supply Chain Operations Reference), que significa Referência 

das Operações na Cadeia de Suprimentos, foi criada pelo SCC (Supply Chain 

Council), Conselho da Cadeia de Suprimentos, organismo internacional de pesquisa 

sem fins lucrativos que trata a questão de desempenho de modo relevante e 

apresentou tal metodologia em novembro de 1996. Seus fundadores Pittiglio Rabin 

Tood & McGrat trouxeram as bases de suas idéias pelo programa que ficou 

conhecido pelas iniciais de seus nomes (PRTM) entre os anos de 1992 e 1994 

quando estudaram formas de integração de empresas multinacionais em suas 

respectivas Cadeias de Suprimentos. O foco dessa metodologia baseia-se nos 

principais processos da Cadeia de Suprimentos: Planejamento, Suprimento, 

Fabricação, Entrega e Retorno (SCC, 2012). 
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Stewart (1995) compilou os resultados do programa PRTM que colocou em cheque 

a tradicional configuração de uma Cadeia de Suprimentos nos processos de 

aquisição, produção, vendas, distribuição e serviços pelas possíveis distorções e 

custos desnecessários, além de demora na reação às mudanças do mercado e 

decisões baseadas em níveis não estratégicos. Stewart (1995) descreve uma nova 

visão da Cadeia de Suprimentos como elementos logísticos e informacionais, cujos 

processos precisam ser melhor integrados entre os extremos da Cadeia de 

Suprimentos: Planejamento (plan); Suprimento (source); Fabricação (make) e 

Entrega (deliver). Para essa integração, é necessário que as empresas tenham 

maior clareza na definição dos papéis e responsabilidades de cada um dos agentes 

e processos para racionalização das operações e melhor desempenho. 

 

Os estudos do PRTM permitiram a identificação de quatro aspectos-chave para a 

excelência da Cadeia de Suprimentos: Desempenho de Tempo de Entrega; 

Flexibilidade de produção e Replanejamento de aquisição e fabricação; Custo 

Logístico Total; Gerenciamento de Ativos com a gestão do nível mínimo de estoque. 

Uma vez que o foco da gestão passa a ser nos processos, as métricas passam a ser 

relacionadas a cada uma dessas etapas (STEWART, 1995). 

 

Vários autores trouxeram a metodologia do SCOR em seus estudos: Holmberg 

(2000) indica que sua arquitetura integra conceitos de reengenharia de processos e 

proporciona visão integrada da Cadeia de Suprimentos; Stephens (2001) afirma que 

o sucesso desse modelo está associado ao alto índice de retorno sobre o 

investimento por possuir mecanismos eficientes para descrever, analisar e melhorar 

o desempenho; Akyuz e Erkan (2010), conforme já afirmado, evidenciam a questão 

dos processos ao invés da análise funcional; Hwang, Wen e Chen (2010) trazem 

uma visão diferenciada do SCOR aplicado às compras ambientalmente 

responsáveis; Pan, Lin e Pan (2010) propõem o uso conjunto do SCOR com 

questões mais dinâmicas. 

 

O modelo SCOR provê uma forma única de reunir métricas de performance, 

processos, melhores práticas e pessoas numa estrutura unificada e com 

possibilidade de comunicação entre os agentes da Cadeia de Suprimentos para 
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reforçar a efetividade do gerenciamento e aplicação de melhorias. Os principais 

benefícios da utilização do modelo SCOR incluem (SCOR, 2012): 

 

• Rápido acesso ao desempenho da Cadeia de Suprimentos; 

• Identificação clara dos gaps de desempenho na Cadeia de Suprimentos; 

• Rede eficiente de readequações e otimizações na Cadeia de Suprimentos; 

• Fortalecimento de controles operacionais a partir processos padrões 

principais;  

• Relatórios de Gerenciamento e Estruturas simplificados 

• Alinhamento entre habilidades das equipes das Cadeias de Suprimentos e 

objetivos estratégicos; 

• Plano detalhado para lançamento de novos negócios e produtos 

• Fusão sistemática de Cadeias de Suprimentos para conseguir economias. 

 

Os cinco principais desafios encontrados na Cadeia de Suprimentos podem ser 

solucionados pelo SCOR (2012): 

 

• Serviços Superiores aos Clientes: a gestão efetiva da Cadeia de Suprimentos 

está relacionada com a entrega do produto certo na quantidade adequada e 

iguais assertividades nas condições, documentação, local e preços. O SCOR 

pode auxiliar nesse desafio pela possibilidade de medir e avaliar as condições 

atuais de desempenho da Cadeia de Suprimentos e criar as bases para 

possíveis melhorias pela análise da equação entre desempenho e custos de 

implementação de estratégias para atendimento das expectativas dos clientes 

tanto do mercado doméstico quanto do mercado global em crescimento; 

 

• Controle de custos: Os custos operacionais da Cadeia de Suprimentos estão 

em constante pressão pelo aumento de tarifas de frete, clientes globais, 

melhoras de tecnologia, aumento de custo de mão-de-obra, expansão de 

custos de assistência de saúde, novas demandas regulatórias e aumento dos 

valores das commodities. Para controle destes custos, as métricas SCOR 

servem como suporte para comparação entre diferentes Cadeias de 

Suprimentos em distintos tipos de estratégias; 
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• Planejamento e Gerenciamento de Riscos: As Cadeias de Suprimentos 

precisam ser regularmente redesenhadas e avaliadas em resposta às 

mudanças de mercado, tais como lançamento de novos produtos, suprimento 

em nível global, disponibilidade de crédito e habilidade de manutenção de 

ativos e segurança dos embarques. Nesse cenário complexo em que os 

riscos precisam ser identificados e quantificados, a SCOR auxilia no 

estabelecimento de regras e estratégias abrangentes entre clientes, 

fornecedores e outros stakeholders com rápida implementação; 

 

• Gestão de Relacionamento com Fornecedores: Se mesmo dentro de uma 

empresa podem ocorrer diferentes visões entre departamentos distintos, a 

relação com empresas diferentes demanda diferentes métodos de medição e 

de comunicação de desempenho e expectativas. A relação de confiança parte 

de uma visão além das fronteiras da própria empresa e escolha consciente de 

padrões acordados e o SCOR facilita esse processo pela linguagem comum 

que pode ajudar na comunicação e práticas de benchmarking; 

 

• Retenção de Talentos: As empresas precisam ter um plano para manutenção 

e reposição de recursos humanos a partir de treinamentos e contínuo 

desenvolvimento das competências principais e programas de qualificação. 

Ao utilizar o SCOR, os líderes poderão ter suporte de um processo de 

métricas que servirão como referência para base de habilidades e 

transmissão desses conhecimentos. 

 

O planejamento do processo SCOR traz a possibilidade de visualização de diversos 

níveis, tais como o fornecedor do fornecedor e o cliente do cliente da empresa focal, 

conforme demonstrado na Figura 14 (SCOR, 2012). Dessa forma, todas as 

interações podem ser mensuradas para a finalização de cada uma das ordens de 

compra: colocação de pedido, pagamento de fatura, fluxos físicos de materiais e 

serviços e demais transações de forma a agregar diversos mercados. 
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Figura 14: Processos SCOR da Cadeia de Suprimentos 

Fonte: SCOR (2012) 

 

2.3.4.1 Os níveis de Análise do SCOR 
 

As métricas do SCOR possuem hierarquias para os diferentes níveis de analise, 

conforme Figura 15.  

 

 

Figura 15: Níveis de Análise do SCOR 

 Fonte: SCOR (2012) 

 

No Nível 1, a visão macro baseia-se nos cinco principais tipos de processos, cujas 

métricas são primárias e globais dentro dos principais atributos de desempenho da 
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Cadeia de Suprimentos: Confiabilidade, Capacidade de Resposta, Agilidade, Custos 

e Gestão de Ativos, de acordo com o Quadro 8. 

 

Quadro 8: Processos em Nível 1 SCOR 
PROCESSOS MACRO DESCRIÇÃO 

PLANEJAMENTO Processo que descreve o planejamento de atividades para operações na 
Cadeia de Suprimentos, envolvendo a consolidação das exigências dos 
clientes, coleta de informações e balanceamento com os recursos 
disponíveis para identificação de gaps e correções necessárias. 

SUPRIMENTO Nível macro de programação da ordem de recebimento de bens e serviços 
que inclui a emissão de ordens de compra, agendamento de entregas, 
recebimento, armazenagem e planejamento de pagamento aos 
fornecedores. 

FABRICAÇÃO Atividades associadas na transformação de materiais ou serviços em 
produtos finais para clientes. O foco não está na transformação/fabricação, 
mas em qualquer processo de beneficiamento, tais como: montagem, 
processos químicos, manutenções, revisões e reciclagem. 

ENTREGA O processo de entrega descreve as atividades associadas com a criação, 
manutenção e cumprimento das ordens dos clientes. Inclui a recepção, 
validação e criação de valor no processamento dos pedidos, agendamento 
de entregas, separação, embalagem, envio e cobrança do cliente. 

RETORNO Descreve atividades associadas ao fluxo reverso de mercadorias do cliente. 
O processo de retorno inclui a identificação das necessidades do retorno, a 
decisão de reposição, agendamento das devoluções e envio em processos 
típicos como reparo, reciclagem e outras readequações. 

Fonte: SCOR (2012) 

 

No Nível 2 de Configuração, os processos são categorizados para apoio ao Nível 1 

de acordo com três classes: planejamento, execução e suporte. 

 

No Nível 3, os processos são decompostos e tais elementos são mapeados dentro 

dos diversos fluxos dentro da Cadeia de Suprimentos de forma a ser usado como 

base de comparações e sugestões de melhorias. 

 

No Nível 4, o escopo de implementação traz uma visão mais específica de cada uma 

das empresas e decomposição dos elementos de maneira única pelas adaptações 

que cada uma das empresas fará para aperfeiçoamento das ações. 

 

2.3.4.2 Métricas SCOR 
 

A aplicação das métricas do modelo SCOR para verificação de desempenho das 

empresas brasileiras tem sido recorrente, tal como demonstrado por Sellito e 
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Mendes (2006), que trazem todo um detalhamento da metodologia a partir dos 

processos principais de Planejamento, Suprimento, Fabricação, Entrega e Retorno: 

• Planejamento: as métricas de alinhamento estratégico, formulação de 

estratégias, desdobramento das estratégias, medição das estratégias e 

gestão e política da qualidade, vide Quadro 9: 

Quadro 9: Categorias e Elementos do Planejamento 
PROCESSO CATEGORIA ELEMENTOS 

Alinhamento 
 Estratégico 

Como é a inter-relação entre participantes da 
Cadeia de Suprimentos e aderência às estratégias 

Formulação de 
Estratégias 

Como é formulada a estratégia da Cadeia de 
Suprimentos 

Desdobramento de 
Estratégias 

Como ocorre o desmembramento em ações 
individuais com metas e acompanhamento 

Medição de  
Desempenho 

Como é medido o desempenho na Cadeia de 
Suprimentos e realimentação da estratégia 

PLANEJAMENTO 

Gestão da 
 Qualidade 

Como a Cadeia opera Sistemas de Qualidade e 
Melhoria Contínua 

Fonte: Sellito e Mendes (2006) 
 

• Suprimento: as métricas das operações de fornecimento a partir de elementos 

como: flexibilidade, pontualidade, qualidade intrínseca de bens e serviços, 

condições de negociação e custos no fornecimento, vide Quadro 10: 

Quadro 10: Categorias e Elementos do Suprimento 
PROCESSO CATEGORIA ELEMENTOS 

Flexibilidade 
 

Como é o nível de flexibilidade frente às mudanças 
de quantidade e escopo e emergências 

Pontualidade Como é a confiabilidade em relação ao 
cumprimento das datas acordadas 

Qualidade Como é o fornecimento de produtos: avarias, 
conformidades com especificação, integridade lotes 

Condições de 
Negociação 

Como se distribui governança e nivelamento em 
relação ao poder de negociação 

SUPRIMENTO 

Custos Custos em comparação concorrentes e requisitos 
do mercado 

Fonte: Sellito e Mendes (2006) 
 

• Fabricação: as métricas se sustentam em: flexibilidade, velocidade, 

qualidade, confiabilidade de processos e custos na manufatura, tal como 

elementos do Quadro 11: 

Quadro 11: Categorias e Elementos da Fabricação 
PROCESSO CATEGORIA ELEMENTOS 

Flexibilidade 
 

Como é o nível de flexibilidade frente às mudanças 
de quantidade e escopo e emergências 

Velocidade Como é a confiabilidade em relação ao 
cumprimento das datas acordadas 

Qualidade Como é o fornecimento de produtos: avarias, 
conformidades com especificação, integridade lotes 

FABRICAÇÃO 

Processo Como é a confiabilidade, consistência e 
capabilidade dos processos de fabricação 
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Custos Como e de que tipos são os esforços para redução 
de custos de produção 

Fonte: Sellito e Mendes (2006) 
• Entrega: as métricas são baseadas em: flexibilidade, pontualidade, qualidade, 

condições de negociação e custos na entrega, vide Quadro 12: 

Quadro 12: Categorias e Elementos da Entrega 
PROCESSO CATEGORIA ELEMENTOS 

Flexibilidade 
 

Como é o nível de flexibilidade frente às mudanças 
de quantidade e escopo e emergências 

Pontualidade Como é a confiabilidade em relação ao 
cumprimento das datas acordadas 

Qualidade Como é o fornecimento de produtos: avarias, 
conformidades com especificação, integridade lotes 

Condições de 
 Negociação 

Como se distribui governança e nivelamento em 
relação ao poder de negociação 

ENTREGA 

Custos Custos em comparação com concorrentes e 
requisitos de mercado 

Fonte: Sellito e Mendes (2006) 
 

• Retorno: as métricas são estabelecidas a partir: reciclabilidade dos materiais, 

devolução de itens, conformidade legal, custos de devolução e ética 

ambiental, vide Quadro 13: 

Quadro 13: Categorias e Elementos do Retorno 
PROCESSO CATEGORIA ELEMENTOS 

Reciclabilidade 
 

De que forma a Cadeia de Suprimentos dá 
importância às questões de reciclagem e descartes 
de produtos 

Devolução de itens Como é a metodologia para recebimento de 
devoluções e descartes de produtos 

Conformidade  
Legal 

De que modo são atendidas as normas e preceitos 
pelas operações na Cadeia de Suprimentos 

Custos de  
Devolução 

Como são os custos de retorno em comparação 
com o mercado 

RETORNO 

Ética  
Ambiental 

Como é o posicionamento da Cadeia quanto às 
questões ambientais, certificações e legislações 

Fonte: Sellito e Mendes (2006) 
 

Nas métricas do SCOR, o primeiro nível de indicadores diagnostica processos 

globais e mais estratégicos que servirão para estabelecer metas realistas de 

desempenho e base de comparação dentro da Cadeia de Suprimentos conhecidos 

como Key Performance Indicators (KPIs). O segundo nível de análise serve de 

suporte para o primeiro nível de indicadores, assim como o terceiro nível serve de 

base para análise dos índices de segundo nível. No Quadro 14 são apresentados 

alguns dos indicadores descritos pela SCOR para medições de Desempenho na 

Cadeia de Suprimentos a partir dos atributos: Confiabilidade, Capacidade de 

Resposta, Agilidade, Custos e Gestão de Ativos. 
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Quadro 14: Principais KPI’s de Medição de Desempenho na Cadeia de Suprimentos 
CONFIABILIDADE NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

1.1 - Perfeito Atendimento de Pedidos 

2.1  - % Pedidos Entregues na Totalidade 

3.33 - Acuracidade de Entrega de Itens 

3.35 - Acuracidade de Quantidade Entregue 

2.2 - Desempenho de Entrega para Atingir Data Acordada com Cliente 

3.32 - Tempo para Cumprimento Data de Entrega Acordada com Cliente 

3.34 - Acuracidade Locais de Entrega 

2.3 - Acuracidade Documental 

3.31 - Atendimento à Acuracidade Documental 

3.43 - Outras Acuracidades relacionadas à Documentação 

3.45 - Acuracidade na Documentação de Pagamento 

3.50 - Acuracidade Documentação de Embarque 

2.4 - Perfeitas Condições 

3.12 - % Falhas nas Instalações 

3.24 - % Pedidos entregues sem avarias 

3.41 - Pedidos entregues sem avarias 

3.42 - Pedidos entregues sem defeitos 

3.55 - Garantias e Retornos 

CAPACIDADE DE RESPOSTA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

2.1 - Ciclo de Atendimento de Pedidos 

3.8  - Tempo do  Ciclo de Autorização de Pagamento a Fornecedores 

3.35 - Tempo do Ciclo de Identificação de Suprimentos 

3.107 - Tempo do Ciclo de Recebimento de Produtos 

3.122 - Tempo do Ciclo de Agendamento de Entregas de Pedidos 

3.125 - Tempo do Ciclo de Seleção e Negociação com Fornecedores 

3.139 - Tempo do Ciclo de Transferência de Produtos 

3.140 - Tempo do Ciclo de Verificação de Produtos 

2.2 - Tempo do Ciclo de Fabricação 

3.33 - Tempo do Ciclo de Finalização de Engenharia de Produtos 

3.49 - Tempo do Ciclo de Envio de Materiais 

3.101 - Tempo do Ciclo de Teste de Produção 

3.114 - Tempo do Ciclo de Liberação de Produtos Acabados 

3.123 - Tempo do Ciclo de Agendamento de Atividades de Entrega 

3.128 - Tempo do Estágio Final do Ciclo de Fabricação 

3.142 - Tempo do Ciclo de Embalagem 

2.3 - Ciclo de Tempo de Entrega 

3.16 - Tempo do Ciclo de Preparação de Carregamento 

3.18 - Tempo do Ciclo de Consolidação de Pedidos 

3.46 - Tempo do Ciclo de Instalação de Produtos 

3.51 - Tempo do Ciclo de Carregamento e Geração de Documentos de Embarque 

3.95 - Tempo do Ciclo de Embalagem de Produtos 

3.96 - Tempo do Ciclo de Separação de Produtos 

3.102 - Tempo do Ciclo de Recebimento e Verificação de Produtos 

3.110 - Tempo do Ciclo de Recebimento de Materiais do Fornecedor 
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3.111 - Tempo do Ciclo de Recebimento, Configuração, Entrada e Aceitação do Pedido 

3.116 - Tempo do Ciclo de Reserva de Recursos e Determinações de Entrega 

3.117 - Tempo do Ciclo de Roteamento de Entregas 

3.120 - Tempo do Ciclo de Agendamento de Instalações 

3.124 - Tempo do Ciclo de Seleção de Transportadoras e Tarifas 

3.128 - Tempo do Ciclo de Envio de Produtos 

2.4 - Tempo do Ciclo de Entrega de Revenda 

3.17 - Tempo do Ciclo de Verificação 

3.32 - Tempo do Ciclo de Compra 

3.34 - Tempo do Ciclo de Gestão de Estoque 

3.97 - Tempo do Ciclo de Separação de Produtos em Pontos de Apoio 

3.109 - Tempo de Recebimento de Produtos de Armazéns 

3.129 - Tempo do Ciclo de Validade dos Produtos 

AGILIDADE NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

1.1 -Flexibilidade Upside na Cadeia de Suprimentos 

2.1 - Flexibilidade Upside (Suprimento) 

2.2 - Flexibilidade Upside (Fabricação) 

2.3 - Flexibilidade Upside (Entrega) 

2.4 - Retorno de Flexibilidade Upside (Suprimento) 

2.5 - Retorno de Flexibilidade Upside (Entrega) 

1.2 - Adaptabilidade Upside na Cadeia de Suprimentos 

2.6 - Adaptabilidade Upside (Suprimento) 

2.7 - Adaptabilidade Upside (Fabricação) 

2.8 - Adaptabilidade Upside (Entrega) 

2.9 - Retorno de Adaptabilidade Upside (Suprimento) 

2.10 - Retorno de Adaptabilidade Upside (Entrega) 

1.3 - Adaptabilidade Downside na Cadeia de Suprimentos 

2.11 - Adaptabilidade  Downside (Suprimento) 

2.12 - Adaptabilidade  Downside (Fabricação) 

2.13 - Adaptabilidade  Downside (Entrega) 

1.4 - Valor Global do Risco (Value at Risk - VAR) 

2.14 - Taxa de Risco de Fornecedores/Clientes 

2.15 - Valor do Risco (Planejamento) 

2.16 - Valor do Risco (Suprimentos) 

2.17 - Valor do Risco (Fabricação) 

2.18 - Valor do Risco (Entrega) 

2.19 - Valor do Risco (Retorno) 

CUSTOS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

1.1 - Custo do Planejamento na Cadeia de Suprimentos 

2.1 - Custo do Planejamento 

3.104 - Custo do Planejamento (Entrega) 

3.105 - Custo do Planejamento (Fabricação) 

3.106 - Custo do Planejamento (Retorno) 

3.107 - Custo do Planejamento (Suprimento) 

3.108 - Custo do Planejamento da Cadeia de Suprimentos 
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2.2 - Custo do Suprimento 

3.27 - Custo para Autorizar Pagamento de Fornecedores 

3.115 - Custo para Receber Produtos 

3.126 - Custo para Agendar Entrega de Produtos 

3.137 - Custo de Transferência de Produtos 

3.138 0 Custo de Verificação de Produtos 

2.3 - Custo de Fabricação 

2.4 - Custo de Entrega 

3.163 - Custos de Gestão de Pedidos 

3.200 - Custos de Entrega de Pedidos 

2.5 - Custo de Retorno 

3.131 - Custo do Retorno da Origem 

2.7 - Custos de Mitigação 

3.178 - Custo de Mitigação de Riscos (Entrega) 

3.179 - Custo de Mitigação de Riscos (Fabricação) 

3.180 - Custo de Mitigação de Riscos (Planejamento) 

3.181 - Custo de Mitigação de Riscos (Retorno) 

3.182 - Custo de Mitigação de Riscos (Suprimentos) 

1.2 - Custo de Mercadorias Vendidas 

3.140 - Custos Trabalhistas Diretos 

3.141 - Custos de Materiais Diretos 

3.155 - Custos Indiretos relacionados à Produção 

GESTÃO DE ATIVOS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

1.1 - Tempo do Ciclo de Fluxo de Caixa 

2.1 - Tempo para Recebimento de Pagamento de Clientes 

2.2 - Tempo de Estoque de Suprimentos 

3.45 - Dias de Estoque (Produtos Acabados) 

3.16 - Dias de Estoque (Matérias-Primas) 

3.17 - Dias de Estoque (WIP) 

3.23 - Dias de Reciclagem 

3.28 - Percentagem do Estoque de Produtos com Defeito 

3.37 - Percentagem do Estoque de Produtos em Excesso 

3.44 - Percentagem do Estoque de Itens sem Possibilidade de Aproveitamento 

2.3 - Tempo para Pagamento de Fornecedores 

1.2 - Retorno sobre Ativos Fixos da Cadeia de Suprimentos 

2.5 - Ativos Fixos da Cadeia de Suprimento 

3.11 - Valor dos Ativos Fixos (Entrega) 

3.18 - Valor dos Ativos Fixos (Fabricação) 

3.20 - Valor dos Ativos Fixos (Planejamento) 

3.24 - Valor dos Ativos Fixos (Retorno) 

3.27 - Valor dos Ativos Fixos (Suprimentos) 

1.3 - Retorno sobre Capital de Giro 

2.6 - Contas a Pagar 

2.7 - Contas a Receber 

2.8 – Estoque 

Fonte: SCOR, 2012. 
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2.3.5. Desempenho percebido 
 

Conforme mencionado, o constructo desempenho tem sido base para diversos 

estudos teóricos e empíricos em relação à sua definição e mensuração por ser um 

fenômeno complexo e multifacetado. Devido às limitações de tempo, recursos ou de 

disponibilidade de dados, muitos pesquisadores acabam focando sua atenção em 

determinados aspectos (CARNEIRO, 2005). É comum que os pesquisadores 

encontrem dificuldades de obter dados objetivos válidos para a mensuração de 

desempenho organizacional e definir quais indicadores representam a situação geral 

das empresas (VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 1986). Uma das opções de 

abordagem de desempenho é a medição do ambiente real a partir de medidas 

objetivas ou do ambiente percebido a partir de medidas subjetivas. O ambiente 

percebido é considerado por muitos autores como mais importante do que o 

ambiente real, pois as variáveis passam a ser conhecidas a partir da percepção, 

atenção e interpretação dos membros da organização para execução de suas 

atividades rotineiras e tomadas de decisão (PFEFFER; SALANCIK 1978).  

 

Muitos autores fizeram uma análise comparativa entre dados objetivos e subjetivos e 

concluíram que havia uma alta correlação entre ambas as opções, tal como Dess e 

Robinson (1984), que ressaltaram, contudo, que um tipo não pode substituir o outro 

e que a opção de dados subjetivos é recomendada em situações em que os dados 

objetivos forem de difícil acesso, como os casos em que os gestores considerarem 

que determinadas informações forem confidenciais. Dawes (1999) fez um estudo 

compilando uma série de trabalhos relacionando a correlação entre medidas 

objetivas e subjetivas ponderando suas conclusões quando afirma que as medidas 

subjetivas são mais apropriadas do que as objetivas em casos de estudos de 

múltiplos setores porque os níveis de lucratividade são passíveis de variações 

consideráveis, podendo ocasionar problemas de interpretação entre as variáveis e o 

desempenho. As medidas subjetivas também podem ser mais apropriadas nessa 

situação porque os gestores podem responder com base no desempenho em 

relação ao seu setor (DAWES, 1999). 

 

Uma vez entendida a validade do uso de indicadores subjetivos (de percepção) e 

objetivos do tipo “self-report”, entra em pauta um novo ingrediente na análise do 
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desempenho: a percepção dos membros da organização. Como não é possível 

descrever o sucesso de uma empresa com o uso de uma única métrica e, mesmo os 

executivos possuem racionalidade limitada e precisam atender aos interesses dos 

stakeholders, é importante que se verifique com cautela o ponto de vista do 

respondente. Dependendo do grau ou nível na organização, a opinião do 

respondente não dever ser avaliada a partir de simples questões dicotômicas de 

“sim” ou “não”. A partir dessa constatação, as tradicionais medidas contábeis-

financeiras podem representar o passado recente sem garantias de que esse padrão 

de desempenho ocorra no futuro. Em determinadas circunstâncias, como 

desenvolvimento de novos produtos, entradas em novos segmentos ou expansão 

internacional, pequenos prejuízos em curto prazo podem ser parte de uma estratégia 

de longo prazo. O uso de indicadores financeiros versus indicadores operacionais, 

fontes primárias ou secundárias, visão interna ou externa deve ser utilizado em 

conjunto com a orientação temporal (histórica, atual e futura), além do ponto de vista 

de análise (CARNEIRO, 2005) 

 

A visão dos stakeholders dentro da estrutura da empresa pode ser melhor entendida 

a partir da teoria contingencial, que indica que o tamanho e estratégia da empresa 

podem ser indicativos dos diferentes papéis dos stakeholders. É comum que 

empresas pequenas sejam mecanicistas e tenham estruturas mais simples com 

decisões centralizadas e processos burocráticos, porém, na medida em que esta vá 

crescendo em tamanho e complexidade, sua estrutura vá ficando mais orgânica e o 

crescimento da hierarquia e dispersão geográfica pode fazer com que a as decisões 

seniores fiquem mais longe daqueles que executam as atividades operacionais, 

tornando mais difícil o acesso a informações. Uma das hipóteses da teoria 

contingencial é que as atividades de baixa incerteza são executadas de forma eficaz 

em estruturas mais centralizadas, pois as estruturas orgânicas possuem maior 

capacidade de inovar e transformar hierarquias de controle em estruturas 

comunicativas e participativas (DONALDSON, 1999).  

 

Hall (2004) faz uma análise detalhada da relação entre estrutura, processo e 

resultados que pode agregar a essa visão de desempenho percebido na medida em 

que graus variados de complexidade, formalização e centralização podem interferir 

na visão dos stakeholders. O contexto no qual a organização opera e exerce 
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influência, tamanho organizacional, além  de outros fatores contextuais adicionais, 

como ambiente (social e físico) e cultura nacional são características que precisam 

ser verificadas quando se estuda os resultados de determinada organização. A 

estrutura, assim como as construções, são projetadas para atender as necessidades 

das atividades a serem realizadas em seu interior, além de refletir os valores e 

ideologias das pessoas que a controlam: a analogia das estruturas organizacionais 

com edificações é imperfeita, pois não são construídas por arquitetos e podem ser 

cópias de outras e também podem ser recriadas. 

 

Se as empresas possuírem sistemas de informações que contemplem o processo de 

gestão da organização e o processo de avaliação de desempenho for estruturado de 

forma que as informações fluam de maneira coordenada entre as demais funções 

organizacionais, tem-se um formato ideal para avaliação da estratégia da empresa 

para que se faça um paralelo entre o que foi realizado e o que era esperado 

(BEUREN, 2000).  

 

O Quadro 15 traz o resumo de uma visão macro dos stakeholders – primeiramente 

do ponto de vista conceitual a partir das classes de medidas, perspectivas de 

referência e orientação temporal; posteriormente em relação às macrodimensões 

metodológicas a partir do nível de análise, objetividade e formato dos dados. As 

inferências não podem ser feitas de forma linear e conclusiva, mas algumas 

sugestões de pontos de vista poderiam ser feitas, como o de um acionista, que pode 

ter acesso às classes de medidas contábeis e financeiras com referências absolutas, 

além de um nível de análise a partir da Unidade Estratégica de negócios em 

contraposição ao possível ponto de vista de empregados que, provavelmente, terão 

uma visão de classes de medidas que refiram muito mais a processos internos numa 

visão mais dinâmica do processo sob nível de análise da própria empresa e de 

maneira mais subjetiva.  
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Quadro 15: Modelo Genérico de Macro Visão de Desempenho Percebido 

 
Fonte: CARNEIRO (2005) 

 

É importante que se fale em medição de desempenho em termos amplos, 

especialmente em algumas circunstâncias como desenvolvimento de novos 

produtos e expansão em outros segmentos ou mercados internacionais, conforme 

aponta Carneiro (2005), pois uma visão de curto prazo pode distorcer uma estratégia 

da empresa em que prejuízos de curto prazo em situações de investimento possam 

implicar no preço a pagar por uma posição mais forte no futuro de determinada 

empresa. Dessa forma, em relação às classes de medidas, as medidas 

gerais/agregadas podem ser boas opções por fornecerem informações consolidadas 

dos resultados de diversas áreas, como o recomendável para o nível de sucesso 

percebido ou satisfação com resultados gerais, incorporando importantes aspectos 

que dificilmente seriam capturados com medidas contábeis-financeiras ou de 

clientes/de mercado. Para finalizar as ponderações em relação à percepção do 

desempenho, Carneiro (2005) ressalta a dificuldade de conciliação de opiniões de 

gerentes de pequenas empresas com as respostas de presidentes de 

multinacionais, além da necessidade de comparar os contextos de operacionais 

nacionais e internacionais de empresas que atuem em ambos cenários. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS SETORES DE ESTUDO 
 

3.1. O Setor Elétrico 
 

Essencial para o desenvolvimento social e econômico de um país, a energia elétrica 

é um dos componentes mais importantes da rede de infraestrutura como um insumo 

básico que desempenha papel importante e dinâmico para geração de renda e 

emprego. O mercado de energia elétrica no Brasil data de mais de 120 anos e está 

em constante evolução desde que a economia do café no século XIX colocou o país 

na rota de urbanização e em consonância com a Europa e América do Norte. O 

setor elétrico brasileiro, entendido como o conjunto das atividades de geração, 

transmissão e distribuição ou comercialização final de eletricidade vem sendo 

marcado por profundas transformações em suas estruturas organizacionais e 

produtivas ao longo dos últimos anos. Tais transformações têm como orientação 

geral o incremento da eficiência técnica e econômica na prestação de serviço a 

partir da privatização e concorrência de mercado (CARNEIRO, 2000). 

 

As primeiras indústrias de equipamentos elétricos datam do século XIX a partir de 

empresas norte-americanas como a Westinghouse Electric (1886) e a General 

Electric (1890) e empresas europeias como a alemã Siemens e a suíça Brown 

Boveria que se tornariam líderes no século posterior. Até a década de 1970, o setor 

operava com essas grandes corporações que apresentavam uma base nacional e 

supriam seus mercados domésticos com exportação apenas para países que não 

tinham indústria própria, especialmente porque a maior parte das empresas de 

geração de energia elétrica eram estatais ao redor do mundo (BICALHO, 2002).  

 

Até a década de 1990, pode-se falar em três fases da indústria de equipamentos 

elétricos. A primeira fase, entre as décadas de 1930 e 1970, inicialmente foi 

marcada por forte oligopólio, cuja mudança para a fase seguinte se deu com a 

expansão de mercado e diversificação das líderes GE e Westinghouse em relação 

aos bens de consumo de empresas que operavam em outras áreas. A segunda fase 

foi marcada pela crise do petróleo, na década de 1970, em que algumas empresas 

japonesas lideraram a expansão para o mercado asiático, leste europeu e Austrália 

com alto grau de diversificação e padronização de produtos. A mudança no 
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ambiente econômico, na década de 1980, marcou a transição para a terceira fase 

quando houve expansão para os países chamados de “Terceiro Mundo” com a 

abertura econômica europeia e necessidade das empresas oferecerem produtos 

cada vez mais eficientes que acompanhassem as evoluções tecnológicas. A partir 

de então, seguem-se uma série de fusões e aquisições de empresas e tentativas de 

racionalização e diversificação da produção (RIBEIRO, 1994).  

 

A partir da década de 1990, o Brasil passou por um processo de liberalização da 

economia em que a conjuntura nacional passou a atrair maior atuação de empresas 

multinacionais, intervenções do BNDES e fortalecimento da economia com a 

estabilização econômica a partir do Plano Real. No caso de equipamentos elétricos, 

pode-se relacionar a demanda do setor ao vigor da economia e necessidade de uma 

infraestrutura concreta de investimentos e manutenção das condições energéticas 

do país, pois os usuários de equipamentos elétricos, sobretudo, são fábricas e 

empresas de eletricidade que sofrem influência direta dos compradores dos bens de 

consumo, que ativam a demanda por aparelhos elétricos e eletrônicos numa 

complexa teia de relações produtivas e tecnológicas, interligando sua dinâmica a de 

outros setores industriais (STRACHMAN; AVELLAR, 2008). 

3.2 O Setor Eletrônico 
 

A microeletrônica é a base tecnológica do complexo eletroeletrônico, que possui 

diversos setores industriais que se interpenetram e apresentam dinâmicas próprias. 

Os bens eletrônicos são essenciais aos fluxos de informações, telecomunicações, 

entretenimento e transportes (BAMPI, 2009). O complexo brasileiro envolve bens 

eletrônicos de consumo, bens de informática (hardware e software), equipamentos 

para telecomunicações e componentes eletrônicos (HAUSER et al, 2007). 

 

Na década de 1970, a indústria eletrônica desempenhou um papel importante na 

recuperação econômica de países desenvolvidos, assim como também teve grande 

relevância na década de 1990, ocasião em que o ciclo de expansão da Internet e 

telecomunicações sem fio tiveram maior impulso e propiciaram a expansão 

econômica do sistema produtivo da eletrônica com crescente incorporação de 

módulos e funções aos equipamentos tradicionais (BAMPI, 2009). 
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A competição global na indústria eletrônica está voltada para a velocidade de 

introdução de novos produtos, fazendo com que os ciclos de vida sejam cada vez 

mais curtos. É o setor que, mais do que qualquer outro, atravessa os limites 

nacionais e setoriais, sendo o mais globalizado. Como exemplo, existe a indústria de 

computadores, cuja normalidade da Cadeia de Suprimentos é estar presente em 

diversos países: clientes nos mercados principais na Europa, EUA e Ásia; insumos 

que provêm de diversos países, tal como microprocessadores dos EUA, dispositivos 

de memória do Japão e Coréia e placas-mãe de Taiwan (RODRIGUES, 2007) 

 

No Brasil, a indústria eletroeletrônica de consumo é o segmento mais antigo do 

complexo eletroeletrônico. A maior parte das empresas do segmento é de filiais de 

grupos multinacionais, tais como Philips, LG e Samsung, fato que indica certa 

dependência tecnológica e uma limitação em áreas de pesquisa e desenvolvimento. 

Muitas das empresas do segmento de eletrônica de consumo estão localizadas na 

Zona Franca de Manaus, criada em 1957 para desenvolver a região norte do país a 

partir de incentivos fiscais. A produção de bens de informática, normalmente, é feita 

a partir da montagem local de componentes importados, onde atuam grande número 

de empresas de marcas mundiais, como HP e Dell e poucas empresas nacionais, 

como Itautec e Metron. Cada vez mais, as empresas de bens de informática têm 

optado por terceirizar a montagem de placas, fornecimento de gabinetes e fontes de 

alimentação para competir com os produtos que entram no país de forma ilegal. 

Ainda no setor de eletrônicos, a indústria de equipamentos para telecomunicações 

também é marcada pela forte atuação de multinacionais como Alcatel, Nec e 

Siemens. As empresas de porte médio acabam atuando em nichos de mercados 

mais definidos em telecomunicações, como a Digitel com modens e a Intelbrás com 

terminais telefônicos (HAUSER et al, 2007).  

 

Os investimentos do setor de eletroeletrônicos entre 2012 e 2015 estão relacionados 

ao dinamismo do mercado interno e necessidade de estímulo à produção local. Há 

dois importantes projetos de componentes estratégicos com ações governamentais 

para adoção de mecanismos de preferência em compras públicas e privadas e a 

exigência de aumento de conteúdo local. No segmento de software e serviços de TI, 

os principais vetores de expansão dos investimentos são a disseminação do 

processamento em nuvem e dispositivos móveis e portáteis (BNDES, 2012). 
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3.3 Dados setoriais da ABINEE 
 

A ABINEE é a associação brasileira que agrupa o maior número de associados dos 

Setores Elétrico e Eletrônicos num total de 534 empresas divididas entre os setores 

de Automação Industrial, Comércio Eletrônico, Componentes Elétrico e Eletrônicos, 

Equipamentos de Segurança Eletrônica, Equipamentos Industriais, Geração, 

Transmissão e Distribuição, Informática, Material Elétrico de Instalação, 

Responsabilidade Socioambiental e Utilidades Domésticas. A última edição da 

revista da associação, de outubro de 2012, conforme Figura 16, ilustra a 

preocupação com o estímulo à produção local, evidenciando que o tripé câmbio 

flutuante, metas de inflação e superávit primário dos últimos anos tem prejudicado a 

cadeia produtiva do setor de eletroeletrônicos pelo quadro agudo do país de perda 

de competitividade e desindustrialização. Os trechos abaixo ilustram a questão: 

 “O que se viu foi uma enxurrada de produtos importados invadindo o mercado 
interno”.. “O aumento de valor agregado dos produtos é um dos principais desafios 
para o Brasil. Na base dessa questão está a necessidade de se ampliar os 
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, como forma de conferir 
maior competitividade às indústrias instaladas no país” (REVISTA ABINEE, 2012). 
 

 
Figura 16: Reportagem de Capa da Revista ABINEE de outubro de 2012 

Fonte: ABINEE, 2012 
 
 

No primeiro semestre de 2012, os setores apresentaram um crescimento de apenas 

4% por conta da queda do faturamento dos componentes elétricos e eletrônicos, 
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informática e material elétrico de instalação. Tal nível de desempenho representou 

um arrefecimento, se comparado ao mesmo período de 2011 em relação a 2010, 

que foi de 11% e de 2010 em comparação a 2009, que foi de 18%, conforme Tabela 

01. As incertezas causadas pela crise internacional foram apontadas pela ABINEE 

como o motivo que levou ao recuo dos investimentos e elevado grau de 

endividamento dos consumidores que refletiu nos segmentos de bens de consumo. 

 

Tabela 01: Variação do Faturamento por Área 

 
Fonte: ABINEE (2012) 

 

Em relação à Balança Comercial, as exportações também não tiveram desempenho 

conforme esperado no primeiro semestre de 2012 porque foram 2% inferiores ao 

igual período de 2011. Os principais produtos que o país exportou no primeiro 

semestre foram os Componentes para Equipamentos Industriais seguido de 

Eletrônica Embarcada e Motores Geradores, conforme Tabela 02.  

 

Tabela 02: Produtos mais Exportados – Comparação 1º Sem. 2012 x 2011 

 
Fonte: ABINEE (2012) 
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Mais de 75% das exportações foram destinadas aos países da América Latina, quer 

sejam estes integrantes do Bloco Econômico ALADI (Associação Latino Americana 

de Integração), ou não, tal como descrito na Tabela 03, onde ainda pode-se verificar 

que os valores praticamente se mantiveram, exceto pelo aumento do volume para os 

Estados Unidos da América. 
 

Tabela 03: Destino dos Produtos Exportados – Comparação 1º Sem. 2012 x 2011 

 
Fonte: ABINEE (2012) 

 

As importações tiveram pequena diminuição de volume no primeiro semestre de 

2012, se comparado com o mesmo período de 2011, com decréscimo de 2%. Esses 

números indicam que as perdas no mercado de produtos elétricos e eletrônicos 

implicaram em quedas significativas nas importações de equipamentos de Geração, 

Transmissão e Distribuição, Equipamentos Industriais e de Telecomunicações e 

crescimento moderado nos segmentos de Informática, Componentes 

Eletroeletrônicos e Utilidades Domésticas, conforme Tabela 04.  
 

Tabela 04: Produtos Importados por Setor – Comparação 1º Sem. 2012 x 2011 

 
Fonte: ABINEE (2012) 
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Ainda em relação às importações, é importante constatar os principais tipos de 

produtos com maior volume de importação. Na Tabela 05, percebe-se a 

predominância nos períodos respectivos de 2011 e 2012 no que tange aos 

componentes para telecomunicações, semicondutores, componentes para 

informática, instrumentos de medida, componentes para equipamentos industriais e 

eletrônica embarcada. 

 

Tabela 05: Produtos mais importados – Comparação 1º Sem. 2012 x 2011 

 
Fonte: ABINEE (2012) 

 

Em relação às origens dos produtos importados, do total de US$ 19.897 milhões, 

64% dos produtos vieram da Ásia, dentre os quais a China representou 36%. As 

outras origens que se destacam são: União Europeia, com 18% e EUA, com 12%. 

Entre os meses de Janeiro a Outubro de 2012, percebe-se o déficit da Balança 

comercial, conforme apontado na Figura 17 (ABINEE, 2012). 

 

 

 
Figura 17: Balança Comercial do Setor Eletroeletrônicos – Comparação 2011 x 2012 

Fonte: ABINEE (2012) 



 101 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.1. Problema de Pesquisa, Variáveis e Hipóteses 
 

É importante retomar o problema de pesquisa descrito na Introdução desse trabalho 

para apresentação posterior das variáveis do estudo e respectivas hipóteses: 

 

• Os Riscos podem atuar como Variável Mediadora na relação entre 

Compras Internacionais e Desempenho percebido de Empresas de 

Equipamentos dos Setores de Energia e Eletroeletrônicos?  

 

Em pesquisas, é comum que se verifique se existe relação entre duas ou mais 

variáveis para que sejam identificadas se as alterações em uma variável são 

acompanhadas por alterações nas restantes.  

 

Atribuir significado a um constructo ou variável especificando as atividades ou 

operações que serão necessárias para medi-lo ou manipulá-lo é chamado de 

operacionalização das variáveis (TUCKMAN, 1999). A seguir, é explicado 

brevemente como as variáveis desta pesquisa foram operacionalizadas, conforme 

Figura 18 e 19 a seguir: 

 

 
Figura 18: Modelo de Variáveis e Hipóteses 

Fonte: Autora (2012) 
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Figura 19: Operacionalização das Variáveis e Indicadores 

Fonte: Autora (2012) 

 

• Riscos: Variável mediadora 

 

A presença de uma variável mediadora implica suposição de relacionamento entre 

as variáveis envolvidas (ABBAD; TORRES, 2002). Sua presença na equação 

estrutural pode neutralizar ou reduzir o impacto da magnitude do relacionamento 

entre uma variável independente e uma variável dependente (VIEIRA, 2009). O 

constructo Riscos é caracterizado aqui como variável mediadora, pois pressupõe-se 

que este enfraqueça ou fortaleça a relação entre o constructo Compras 

Internacionais e Desempenho. Os riscos foram categorizados em três grupos 

principais: Suprimentos, Operacionais e Demanda. 

 

• Compras Internacionais: Variável independente 

 

A gestão de Compras Internacionais compreende um ciclo de atividades que foram 

agrupadas em três etapas principais: Seleção de Fornecedores e Verificação de 

Questões de Custos, Administração de Processos e Logística e Gestão de 

Fornecedores e Qualidade. Embora não seja passível de manipulação ou 

isolamento, esse constructo foi considerado como uma variável independente por 

ser aquela que poderia afetar, influenciar ou explicar a variável dependente 

“Desempenho” sendo antecedente de seus efeitos (LAKATOS; MARCONI, 1985).  
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• Desempenho: Variável dependente 

 

O desempenho, operacionalizado em duas dimensões nessa pesquisa (operacional 

e negócios) foi um constructo indicado como variável dependente, pois apenas é 

medido ou registrado no fim da análise da relação entre a variável mediadora em 

relação à variável independente. Trata-se de variável cujos valores podem ser 

explicados ou descobertos em virtude de serem influenciados, determinados ou 

afetados pela variável independente, podendo aparecer, desaparecer ou variar na 

medida em que se introduzir, tirar ou modificar a variável independente, alterando o 

resultado, consequência ou resposta (LAKATOS; MARCONI, 1985). 

 

Uma vez apresentadas as características principais de cada uma das variáveis e a 

forma como estas foram operacionalizadas, seguem as hipóteses consideradas e 

respectivas justificativas na literatura e pressupostos: 

 

Quando uma empresa é capaz de reconhecer a presença de risco, poderá verificar a 

melhor forma de alocar recursos e possíveis dispêndios para cobrir essa exposição 

que, em alguns casos, pode incorrer num risco puro, de controle ou de oportunidade. 

O gerenciamento de riscos de aspectos externos precisa de processos mais 

robustos e todos os envolvidos precisam estar atentos aos riscos e gerenciarem 

suas próprias responsabilidades e dos outros, como fornecedores (HOPKIN, 2010). 

Tais pressupostos foram utilizados como base para elaboração da Hipótese 1: 

 

• H1: Quanto maior a probabilidade de incidência de riscos, mais efetiva deverá ser 

a gestão de Compras Internacionais. 

 

A presença de riscos na Cadeia de Suprimentos pode implicar não somente em 

perdas financeiras, mas também em perdas de mercado (IAKOVOU; VLACHOS; 

XANTHOPOULOS, 2010). O contexto de geração de risco, influências no 

gerenciamento de riscos, tomada de decisões e respostas aos riscos podem afetar o 

desempenho das empresas tanto em primeiro quanto em segundo nível (RITCHIE; 

BRINDLEY, 2007). Esses pressupostos levam à Hipótese 2: 
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• H2: Quanto maior a probabilidade de incidência de riscos, menor será o índice de 

desempenho. 

 

As decisões na Cadeia de Suprimentos em cada ponto de relacionamento interferem 

em toda a rede e podem afetar diretamente na geração de valor para o cliente 

(RITCHIE; BRINDLEY, 2007). A implementação de ações efetivas implicam no 

envolvimento de cada uma das partes da forma mais ágil, flexível e linear possível 

para ações mais rápidas se houver algum evento inesperado (MANUJ; MENTZER, 

2008). Quando a atividade de Compras é entendida de forma estratégica, entende-

se seu papel como fator essencial no desempenho das empresas pela gestão de 

gastos representativos na aquisição de bens ou serviços (QUAYLE, 2002; CARR; 

SMELTZER, 1997; CARR; PEARSON, 2002). Tais pressupostos embasam a 

Hipótese 3 a seguir: 

 

• H3: Quanto mais efetiva for a gestão de Compras Internacionais, melhor será o 

Desempenho 

  

4.2. Unidades e Nível da Análise 
 

Em geral, a unidade de análise deve ser identificada antes da coleta de dados, 

particularmente quando a pesquisa possui mais de uma unidade de análise 

(RICHARDSON, 1999). O problema de pesquisa do presente trabalho aponta para a 

necessidade de se utilizar mais de uma unidade e níveis de análise: 

 

• Nível Micro: Respondentes com suas características individuais e percepção 

tanto em caráter de tomada de decisões, mas, sobretudo, sobre caráter tácito 

e operacional pelo conhecimento dos processos vivenciados nas atividades 

relacionadas às compras internacionais; 

• Nível Macro: Empresas pertencentes aos setores de energia e 

eletroeletrônicos e suas especificidades, quer fossem estas pertencentes a 

multinacionais ou atuações diferenciadas em relação às compras 

internacionais. 
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4.3. Construção das Assertivas 
 

Uma vez feita a pesquisa bibliográfica sobre os constructos dessa pesquisa, a coleta 

de dados precisaria estar baseada na elaboração de roteiros de entrevistas ou 

questionários que tivessem boa consistência. Para tanto, foram utilizadas assertivas 

(proposições categóricas afirmativas) abertas na fase exploratória, buscando-se 

percepção dos respondentes quanto às evidências práticas organizacionais para 

validação das assertivas fechadas que seriam usadas em fase descritiva.  

 

Na tentativa de operacionalização das variáveis a partir de pesquisa bibliográfica, 

verificou-se a quase inexistência de artigos que relacionassem as variáveis Riscos, 

Compras Internacionais e Desempenho. Dessa forma, a operacionalização da 

variável Desempenho seguiu premissas gerais e mais comuns em relação ao 

desempenho sob aspecto operacional e de negócio. Quanto às variáveis Compras e 

Riscos, a grande variabilidade de possibilidades justificava uma compilação de 

dados de forma mais ordenada para auxiliar na elaboração das assertivas, vide 

matriz apresentada no Quadro 16. 

 

Quadro 16: Compilação de artigos sobre Gestão de Riscos em Compras Internacionais 
Riscos em Compras 

Internacionais 
Formas de Gestão de Riscos Autores 

Suprimentos, Operacionais, 
Demanda, Segurança, Macro, 

Políticos, Concorrência e 
Recursos 

Identificação, Avaliação, 
Estratégias de Gerenciamento 

e mitigação. 
MANUJ; MENTZER (2008) 

Interrupções no fornecimento 
(escassez de material, 

desastres naturais, 
instabilidades políticas, 
colapsos financeiros) 

Gestão de Fluxo de Caixa; 
Balanceamento de baixo custo 
x suprimentos de baixo risco; 

Iniciativas de Compras 
estratégicas; Incorporação de 
práticas sustentáveis; Gastos 

responsáveis. 

BRANDBERRY (2010) 

Falta de qualidade e segurança 

Cuidados com seleção 
(qualificação, verificações com 
entidades legais, acordo escrito 

etc); ter inspeções regulares 
nas plantas do fornecedor e na 

entrada de mercadorias; 
Preparar um programa efetivo 
de recall que inclua problemas 

de comunicação e nível de 
atendimento pós-venda, ficar 
alerta quanto aos riscos na 

Cadeia de Suprimento através 
de monitoria contínua. 

RISWADKAR; JEWELL (2007) 
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Riscos em Compras 

Internacionais 
Formas de Gestão de Riscos Autores 

 
Desastres Naturais, Riscos de 
Mercado (incluindo riscos de 

greves e falência de 
fornecedores),  Riscos de 

Transporte (incluindo gargalos 
portuários) 

Ter planos de Back Up 
(fornecedores redundantes e 

redes de logística alternativas) 
e Monitorar Saúde dos 

Fornecedores (especialmente 
financeira. Outra alternativa 

pode ser uso de único 
fornecedor e reforçar a relação 

com este ou fazer compras 
locais. 

 
BARTHOLOMEW (2006) 

Capacidade maior ou menor do 
que o esperado, Demanda 

maior ou menor que o esperado 

Uso de modernos sistemas de 
ERP para Planejamento 

Avançado de Otimizações e 
melhor entendimento de 

estoque e fluxos. 

SPEARMAN (2007) 

Riscos de interrupção da 
Cadeia de Suprimentos 

Mapear a Cadeia de 
Suprimentos (Entradas, Saídas 
e Processos); Gerir gargalos; 

Identificar principais indicadores 
de desempenho; Análise da 
causa raiz dos problemas; 

Análise de causa raiz; 
Identificar riscos sistêmicos; 

Reportar/Compartilhar 
resultados; Reportar ações em 

escala na Cadeia de 
Suprimentos. 

ECKERT; HUGHES (2010) 

Demanda (número de envios 
feitos x esperados), 

Suprimentos (Capacidade de 
Produção e Armazenagem) e 
Prazos de Entrega (fluxos de 

envio de material x capacidade 
de produção e estoque de 

segurança) 

Sistema flexível de apoio a 
decisões sobre tamanho do 

estoque, fontes de suprimentos, 
localização de filiais e 

distribuidores, métodos de 
previsões de demanda etc 

ACAR; KADIPASAOGLU; 
SCHIPPERIJN (2010) 

Problemas de Comunicação, 
Instabilidade Política, 

Diferenças Sistema Legal, 
Maior Tempo de Entrega, 
Deficiências em Qualidade 

Diferenciar estratégia a partir 
de família de produtos (volume, 
unicidade etc) considerando-se 

relevância financeira e 
complexidade de Suprimentos, 

Custo Total de Aquisição e 
melhor região de origem.  

KAMANN; NIEULANDE (2010) 

Flutuação Cambial, 
Variabilidade de Preços em 
Comércio Eletrônico (B2B) 

Planejamento de prazos para 
colocação de pedidos com 

base em política de descontos 
e variação de moeda; Troca de 
fornecedores para proteger e 

compartilhar riscos; 

ARCELUS.; PAKKALA; 
SRINIVASAN (2002) 

Operacionais (Escasso número 
de Fornecedores, Qualidade, 
capacidade, Problemas de 

Energia e Infraestrutura, Falhas 
de Equipamentos etc); 

Interrupção (Desastres naturais 
, Greves, Acidentes Industriais, 

Epidemias, Ataques 
Terroristas) 

Tentativa de flexibilização de 
recursos com dois fornecedores 

(interno e externo), pois as 
empresas que não contam com 
o risco de interrupções acabam 
ficando suscetíveis a severos 

riscos de perdas financeiras ou 
de mercado. 

IAKOVOU; VLACHOS; 
XANTHOPOULOS (2010) 
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Riscos em Compras 

Internacionais 
Formas de Gestão de Riscos Autores 

Maiores distâncias, Maior 
número de regras e 

regulamentos, flutuações de 
moeda, Requerimentos 

alfandegários, Diferenças 
culturais e de tempo 

Comprometimento dos 
executivos com suprimento 

global; Processos rigorosos e 
bem definidos; Disponibilidade 

dos recursos necessários; 
Integração através de 

tecnologia da informação; 
Suporte organizacional; Apoio 
estruturado para comunicação; 
Metodologias para mensuração 

de Savings;  

TRENT; MONCZKA (2005) 

 Suprimentos (políticos, fusões 
e aquisições, desastres 

naturais, guerra e terrorismo, 
capacidade, propriedade 

intelectual, fornecedor único, 
atrasos, qualidade, estoque), 

Demanda (reputação, 
tecnologia ou competição, 
preferência do consumidor, 
recessão mundial, forecast, 

recebíveis), Contextuais 
(cultura, meio-ambiente, custos, 
regulamentações, flutuação de 

moeda, riscos financeiros, 
sistêmicos) 

Uma estratégia de sucesso de 
gestão de riscos deve ser 
iniciada a partir dos vários 
aspectos individuais e coletivos 
com o devido cuidado para que 
a mitigação de um risco não 
implique no aumento de índice 
de outro risco.  

SODHI; LEE (2007) 

Demanda, Custos e Tempo de 
Trânsito (Congestionamento de 
portos, Estrutura inadequada 
de Transportes, Aumento dos 

custos de Transportes, 
Problemas com Segurança) 

Ir além dos riscos de demanda, 
incorporando riscos de custos e 

de tempo de trânsito: 
mudanças na gestão de 

estoques e transportes uso do 
transporte de maneira mais 

eficiente, re-examinar 
estratégia de Suprimentos. 

CRONE (2006) 

Riscos Políticos, Econômicos, 
Legais e de Segurança 

Contexto da América Latina 
(México)/multinacionais com 

gestão de riscos sob 03 
aspectos: recursos utilizados, 
sistemas de rede e critérios de 

desempenho. 

LASSAR et al (2010) 

Riscos de preços, qualidade, 
desempenho de entrega, 

situação financeira, localização 
e direção estratégica dos 
fornecedores, sistema de 

informações, ciclo de vida de 
produtos/serviços e 

continuidade de negócios 

Reconhecimento da 
diversidade entre os segmentos 

como indicativo de outros 
diferentes perfis de risco 
associados a diferentes 

negócios. 

PECK (2006) 

Confiabilidade dos 
Fornecedores, Riscos de 

Mercado e Demanda, 
Desastres Naturais, Problemas 

de Qualidade, Gestão de 
Estoque e falta de produtos, 

Gestão Estratégica exposta a 
riscos 

O desenvolvimento de um novo 
produto deve estar em 

consonância com o modelo de 
gestão de riscos de uma 

Cadeia de Suprimentos a partir 
da probabilidade de ocorrência, 

impacto dos riscos e 
disponibilidade dos dados. 

CLAYPOOL; NORMAN; 
NEEDY (2010) 
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Riscos em Compras 

Internacionais 
Formas de Gestão de Riscos Autores 

Segurança da Informação, 
Forecast, Propriedade 

Intelectual, Terceirização de 
Tecnologia da Informação 

Confiança mútua em 
relacionamentos de longo 

prazo, Estratégias para toda 
Cadeia de Suprimentos, Apoio 

da alta gerência, Fundo de 
Reserva para mitigação de 

riscos, Alinhamento de 
Incentivos, Métricas para 

contínuo monitoramento de 
riscos de informação. 

FAISAL; BANWET; SHANKAR 
(2007) 

Riscos variam de acordo com: 
experiência com determinado 

item, Complexidade do 
Produto, Importância, 

Volatilidade da demanda, 
Características do Mercado de 

Suprimentos 

Integração das informações em 
caso de produtos 

categorizados, incertezas do 
ambiente de Suprimentos, 

interdependência recíproca. 

TRAUTMANN et al (2009) 

Capacidade, Custos, Tempo do 
Ciclo, Desastres, Desempenho 

do Ambiente, Saúde 
Financeira, Logística de 

Entrega, Compatibilidade de 
Informações, Gestão de 
Estoques, Preocupações 
Legais, Visão Gerencial, 

Aumento de Preços, Número 
de Fornecedores disponíveis, 

Mudanças nos processos 
tecnológicos, Mudanças no 

design do produto, Qualidade, 
Variações na demanda (volume 

e tipo de produto fornecido) 

Criar uma ferramenta para 
avaliação de riscos em 

Suprimentos, Incluir o elemento 
de risco na seleção e avaliação 

de fornecedores,  

ZSIDISIN (2003) 

Riscos na coordenação de 
Suprimentos e Demanda, 

Riscos associados à 
interrupção das atividades 

normais 

Especificar fonte de riscos e 
vulnerabilidades, Avaliar Riscos 

e Mitigá-los com o uso de 
técnicas de Gestão da 

Qualidade. Processo parte da 
própria empresa para depois ir 
para a Cadeia de Suprimentos 

em 03 subsistemas de 
relações: Fornecedores, 

Internas e Clientes. 

KLEINDORFER; SAAD (2005) 

Interrupções, Atrasos, 
Problemas com Sistemas de 

Informação, Forecast, 
Propriedade Intelectual, 
Processo de Compras, 
Recebíveis, Estoque, 

Capacidade 

Ter múltiplos fornecedores, 
rápida capacidade de resposta 

e flexibilidade, aumentar 
capacidade, Política efetiva de 

Gestão de Estoque, Lidar 
melhor com demanda, 
aumentar capabilidade. 

CHOPRA; SODHI (2004) 

Mudanças no ambiente (perda 
ou ganho de clientes, 

atualização de demanda de 
vendas, mudanças de custos e 

capacidade etc) 

Otimização de atividades 
operacionais e estratégicas. 
Planilha e dados estatísticos 
podem ser boa opção, desde 

que se tenha cautela com 
possíveis erros de fórmulas. 

GALBRETH; LEBLANC (2010) 
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Riscos em Compras 

Internacionais 
Formas de Gestão de Riscos Autores 

Econômicos (efeitos 
econômicos de eventos 

mundiais diversos) Geopolíticos  
e Infraestrutura (Aumento de 

custos de investimento, 
infraestrutura de transporte, 

barreiras de entrada) 

Macro (relações econômicas e 
políticas entre os EUA e China) 
e Micro (empresa com busca 

de outros parceiros no mundo, 
proteção de moeda, mais de 
um agente de cargas para 
minimizar problemas com 

embarques etc) 

KUMAR; DUFRESNE; 
HAHLER (2007) 

Ataques terroristas, 
Calamidades Naturais ou 
Epidemias contagiosas, 

Sazonalidade, Volatilidade de 
inovações, adoção de novos 

produtos, pequeno ciclo de vida 
de produtos, etc 

Moldar gestão de riscos a partir 
das percepções do cliente: 
Compartilhar informações, 

Manter relação de colaboração 
e confiança, Alinhar incentivos 

e acordos propícios para 
compartilhamento de lucros, 
Conhecimento sobre riscos e 

análise. 

FAISAL; BANWET; SHANKAR 
(2006) 

Disponibilidade de matéria-
prima, Conflito de Métricas, 
Incertezas em tecnologia, 

Conflitos em requerimentos 
O&M, Competições em custo, 

Falta de transparência, 
Colaboradores que viram 
concorrentes, Diferentes 

padrões de comunicação, 
Incerteza no mercado, Falta de 

Qualidade 

Identificar riscos, Avaliar riscos, 
Planejar e Implementar 

Soluções, Conduzir análise de 
falhas e efeitos, Implementar 
ações de Melhoria Contínua. 

SINHA; WHITMAN; MALZAHN 
(2004) 

Volatilidade de mercado, 
Especificações incompletas, 
Dificuldades de medição de 

desempenho, dificuldades de 
se desenvolver novas 

competências de gestão e de 
tomada de decisão e outros 
riscos diversos em negócios 

internacionais 

Terceirização da produção 
deve ter mitigação de riscos 

que considere condições muito 
claras em caso de alta 

especificidade de contratos, 
aumento da capacidade de 
resposta com comunicação 

clara e colaboração. 

SCHOENHERR (2010) 

Riscos de interrupção da 
Cadeia de Suprimentos 

Modelo para proteção do 
cliente a partir da rede de 

Suprimentos, quer seja com 
fontes alternativas de matéria-
prima, quer seja com gestão 
que balanceie atitudes pró-

ativas e reativas de 
manutenção de estoque ao 
longo da rede. A gestão irá 

depender do setor de atuação, 
nível de tolerância aos riscos e 

ações para mitigação dos 
riscos. 

SCHMITT (2011) 



 110 

 
Riscos em Compras 

Internacionais 
Formas de Gestão de Riscos Autores 

Acesso à obra, Disponibilidade 
e produtividade de mão-de-obra 

e equipamentos, Desastres 
Naturais, Regulamentos 

governamentais, Defeitos, 
Disputas trabalhistas, 
Segurança, Inflação, 

Competência do subcontratado, 
Mudanças nas condições 

negociadas, Atrasos (terceiros, 
resoluções de problemas, 
pagamento de contratos, 

Falência financeira de alguma 
parte etc 

É importante considerar 
especificidade das Cadeias de 

Suprimentos da Construção 
Civil para gestão de riscos. 

Embora o alcance da Cadeia 
de Suprimentos seja grande, as 

possibilidades de conflito 
normalmente ocorrem nas 
relações mais próximas de 

subcontratados e no decorrer 
do projeto. 

LOOSEMORE; MCCARTHY 
(2008) 

Riscos que interrompem 
operações (greves trabalhistas, 
ataques terroristas, desastres 

naturais etc), Riscos que 
afetam as metas (atrasos em 
entregas, variações no custo, 

problemas de capacidade, falta 
de qualidade etc) 

Manter comportamento pró-
ativo e tentar eliminar os riscos 

antes que estes ocorram a 
partir da severidade do impacto 
e frequência de ocorrência com 

um modelo matemático que 
adote múltiplos critérios no 

processo de seleção de 
fornecedores 

RAVINDRAN et al (2010) 

Fontes internas (Capacidade 
disponível, regulamentos 

alfandegários, informações 
sobre atrasos, organização 
interna), Fontes externas 

(ações concorrentes, ambiente 
de produção, ambiente político, 
flutuações de preço, custos de 

estoque, qualidade do 
fornecedor) 

Analisar a Cadeia de 
Suprimentos, Identificar fontes 

de incerteza, Examinar os 
riscos subsequentes, Gerir os 
riscos, Individualizar a opção 

real mais adequadas, 
Implementar gestão de riscos 

na Cadeia de Suprimentos 

CUCCHIELLA; GASTALDI 
(2006) 

Ataques terroristas, Riscos 
Financeiros, Riscos ligados a 

pessoas chave, Riscos 
Trabalhistas, Riscos de 

Flutuação de moeda, Riscos 
Políticos etc 

Identificar riscos, Avaliar riscos, 
Priorizar Riscos, Gerenciar 

Riscos (Escolha de Fornecedor, 
Diversificação, 

Armazenamento, 
Compartilhamento de 

Recursos, Ações Legais, 
Contratos de Manutenção, 

Riscos Residuais) 

BERGER; ZANG (2006) 

Riscos relacionados a 
fornecedores não confiáveis: 

atrasos em entregas, 
problemas de qualidade, falta 

de componentes etc) 

A gestão de riscos quanto a 
fornecedores não confiáveis 

deve ser feita com a alocação 
de pedidos a partir do valor em 
risco de cada item comprado, 
considerando-se os valores 

gastos com atrasos, 
penalidades, etc 

SAWIK (2011) 

Fonte: Autora (2012) 
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4.4. Métodos de Pesquisa 
 

“Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para questões 

propostas, utilizando métodos científicos” (LAKATOS; MARCONI, 1996). 

 

Uma vez que o tema de Compras Internacionais pertence ao universo de pesquisas 

em Administração, uma ciência social aplicada, poderiam ser utilizados diversos 

métodos de investigação abrangentes, visto que essa área não possui um método 

próprio e normalmente é necessário recorrer a modelos científicos de outras áreas 

do conhecimento, tais como Estatística, Matemática, Antropologia e Sociologia. Pela 

natureza racionalista, muitas pesquisas em Administração são abordadas sob 

método quantitativo e paradigma positivista, porém é crescente o uso de método 

qualitativo e paradigma interpretativo para uma compreensão mais adequada do 

tema de estudo (GOMES; ARAÚJO, 2005). 

 

A coexistência dos métodos qualitativo e quantitativo pode ser facilmente explicada 

se as etapas do processo de investigação social forem consideradas, conforme 

Fonseca (2008):  

a) Primeira etapa caracterizada por uma fase preparatória quando estarão em 

definição questões como o problema de investigação, objetivos e análise de 

teorias, além de estruturação da investigação onde serão verificadas as 

formas de medição e amostragem, dentre outros aspectos;  

b) Segunda etapa com a formação da investigação em opções que podem ir 

desde observação direta, utilização de dados secundários entrevista não-

dirigida, análise de conteúdo e, até mesmo, sondagem e simulações por 

computador; terceira etapa de análise e tratamento dos dados.  

 

Em uma fase pré-exploratória, foi feita uma pesquisa bibliográfica para coleta de 

informações e busca de contribuições científicas existentes sobre o tema em 

questão e os tipos de pesquisas empreendidas, especialmente com foco em artigos 

dos últimos cinco anos de publicações internacionais. Na sequência, foram utilizados 

os dois principais métodos de pesquisa científica, distribuídos em duas etapas. Na 

primeira fase, foi utilizado o Método Qualitativo e na segunda fase, o Método 

Quantitativo. 
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4.5.  Fase 1: Exploratória (Método Qualitativo) 
 

4.5.1. Objetivo, Natureza e Tipo de Pesquisa 
 

A primeira fase da pesquisa teve como objetivo principal: 

• Explorar de que forma os riscos em compras internacionais são percebidos e 

tratados por gestores dos setores de energia e eletroeletrônicos no Brasil 

 

Os objetivos específicos dessa fase foram: 

• Validar os constructos apresentados na revisão da literatura; 

• Investigar possibilidade de aplicação da metodologia de gestão de riscos em 

Cadeias de Suprimentos Globais apresentado por Manuj e Mentzer (2008); 

• Obter informações sobre percepção do tema com gestores para construção e 

aplicação de questionário para a segunda etapa da pesquisa descritiva. 

 

A natureza da pesquisa foi do tipo exploratória, pois, conforme ressalta Andrade 

(2002), as finalidades primordiais desse tipo de pesquisa se adequariam à essa 

primeira fase em que se buscava maiores informações sobre o assunto que seria 

investigado, delimitação do tema de pesquisa, orientação e fixação dos objetivos e 

formulação das hipóteses ou, até mesmo, descobrir um novo enfoque sobre o 

assunto. Dessa forma, explorar um assunto, significa reunir mais conhecimento e 

incorporar características inéditas e novas dimensões até então desconhecidas. 

Trata-se do primeiro passo no campo científico que poderá possibilitar a realização 

de outros tipos de pesquisa sobre o mesmo tema, como a pesquisa descritiva da 

segunda fase desse trabalho (BEUREN; RAUPP, 2003). 

 

O emprego de pesquisa do tipo qualitativa auxiliou a traduzir e expressar o sentido 

dos fenômenos do mundo social, reduzindo a distância entre indicador e indicado, 

entre teoria e dados, entre contexto e ação (MAANEN, 1979).  Sem a intenção 

propriamente de medir unidades ou categorias heterogêneas, o método qualitativo 

serviu como apoio na descrição da complexidade do problema, analisando interação 

de determinadas variáveis para compreensão e classificação de processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, conforme menciona Richardson (1999). 
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4.5.2 Instrumento de Coleta, Amostra, Sujeitos da Pesquisa 
 

Assim como recomenda Richardson (1999), a aplicação de regras e instrumentos 

devem ser adequados para a medição de fenômenos sociais. Dessa forma, os 

fenômenos qualitativos de processos mentais não aparentes, tais como opiniões e 

atitudes, devem usar de instrumentos de coleta qualitativos, tais como as entrevistas 

semi- estruturadas. Esse tipo de entrevista é muito utilizada quando se deseja 

delimitar o volume de informações e maior direcionamento para determinado tema. 

Combina perguntas abertas e fechadas e o respondente tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto num contexto muito semelhante ao de uma 

conversa informal, embora o entrevistador deva dirigir e elucidar questões que não 

fiquem claras (BONI; QUARESMA, 2005). 

 

Como estratégia de pesquisa, foi usado o método de Pesquisa Qualitativa a partir de 

entrevistas em profundidade, forma de coleta de dados que, embora não tenha 

seguido uma linha rígida de investigação, serviu para uma análise mais aprofundada 

pelo uso de um universo pequeno de amostra para que se obtivessem respostas às 

questões com interrogações do tipo “Como” e “Por que” (YIN, 2001).  A riqueza de 

detalhes que se obtém com estudos de caso pode ser fonte importante para possível 

resolução de problemas relacionados ao tema e apreensão da totalidade de uma 

situação (BEUREN; RAUPP, 2003). 

 

Para corroborar a suposição definida, o roteiro para coleta de dados foi feito com 

base no artigo de Manuj e Mentzer (2008) sobre Gestão de Riscos em Cadeias de 

Suprimentos Globais, conforme foi mostrado na Figura 6 e Apêndice deste trabalho. 

O roteiro era composto de cinco blocos, sendo que três primeiros possuíam quadros 

de informações a serem preenchidos pelos entrevistados a partir de estímulos 

prévios de quadros informativos sobre conceitos desses autores. Os dois últimos 

blocos de questões agregavam um conjunto de informações de outros autores sobre 

etapas do Ciclo de Compras Internacionais e perguntas livres para respostas em 

profundidade de gestores de Compras ou Suprimentos.  

 

As empresas pertencentes à ABINEE constituíram a população da pesquisa. Por se 

tratar de um ambiente amplo para uma análise exploratória, houve seleção de 
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amostra não probabilística com gestores de Compras ou Suprimentos para 

levantamento das percepções sobre o tema e principais aspectos das estratégias 

das empresas com todo o cuidado para que se mantivesse sigilo dos respondentes 

e do perfil das empresas. Sob esse aspecto, a função estratégica de Compras, 

apontada anteriormente na revisão bibliográfica, se fez presente pelo receio de 

muitos gestores que se negaram a passar quaisquer informações mais detalhadas 

sob risco sério de infringirem código de ética ou exposição de determinada 

estratégia de diferenciação perante concorrência. Cerca de 20 gestores foram 

consultados e somente quatro consentiram em fazer a entrevista (um destes não 

permitiu gravação de entrevista, cujas anotações foram taquigrafadas e transcritas). 

 

Os sujeitos da pesquisa foram gerentes de Compras ou Suprimentos responsáveis 

pela implantação em seus respectivos negócios de estratégias pré-estabelecidas 

pela matriz ou em nível local, todos representantes de empresas multinacionais.  

 

4.5.3 Tratamento dos Dados Coletados 
 

Primeiramente, foi feita transcrição literal das três entrevistas gravadas e das 

anotações taquigrafadas feitas na quarta entrevista para a qual o entrevistado não 

permitiu gravação, conforme Apêndice. Os dados foram submetidos à análise de 

conteúdo categórica, segundo técnicas mencionadas por Bardin (1977). Nesse 

processo, identificou-se que o formato dos blocos de questões escritos 

manualmente pelos próprios entrevistados poderia ser representado tal como foi 

coletado, pois não foi identificado nenhum comentário posterior que indicasse 

contradições no discurso dos entrevistados.  

 

Para análise desses quadros de respostas, utilizaram-se frequências de ocorrências 

e similaridade das respostas para que se tivesse dimensão do grau de importância e 

critérios que os gestores atribuíam aos riscos em Compras Internacionais. Para as 

perguntas livres em profundidade, utilizou-se de recortes do texto em unidades 

comparáveis de categorização para caracterizar a visão dos entrevistados para 

esses blocos de questões. 
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4.5.4 Limitações do Método  
 

O uso do método qualitativo teve como delimitação principal o fato de que as 

inferências extraídas dessa amostra tiveram que ser analisadas com critério para 

que valesse como um trabalho exploratório que caracterizasse apenas alguns 

cenários de opiniões específicas em função da limitação desse tipo de abordagem, 

conforme sugere Kerlinger (1980), pela possível acentuação de algumas 

características num espaço amostral de apenas quatro respondentes. 

 

Verificou-se que o elevado número de conceitos acadêmicos apresentados nos 

quadros com resumo do referencial teórico geraram certas dúvidas nos 

respondentes, fato que pode ter contribuído para determinado viés com as 

explicações dos referidos conceitos no decorrer das entrevistas. A busca de uma 

estratégia clara de gerenciamento de riscos em cadeias de suprimentos globais, 

conforme sugeria o roteiro, também foi um fator limitante, pois os passos sugeridos 

pelo artigo de Manuj e Mentzer (2008) não são aplicados dessa maneira de forma 

sistemática no contexto das empresas em geral. Apesar destes fatos, o elevado 

conhecimento dos gestores entrevistados serviu de base para percepção ampla 

sobre o tema e serviu ao propósito exploratório de validação dos constructos e, até 

mesmo, sobre mudança no formato de assertivas a ser adotado na segunda fase do 

método quantitativo.  

 

 

4.5.5 Delimitação do Estudo  
 

Quanto ao escopo, o ponto de vista dos respondentes se sobressaiu pela 

possibilidade de expressarem suas opiniões de forma aberta dentro de um contexto 

de empresas focais que, embora diverso, teve três das quatro entrevistas 

concentradas no ramo de energia elétrica e todas as entrevistas feitas na região do 

estado de São Paulo. Quanto à concepção, permanece a limitação de tempo de 

entrevistas ocorridas entre os meses de março e junho de 2012 e concepção 

transversal pelo não acompanhamento da evolução das opiniões dos respondentes 

ao longo do tempo.  
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4.5.6. Análise dos Dados e Resultados 
 

• Blocos 1 e 2: Dados do Respondente e da Empresa 

 

Os Blocos 1 e 2 foram elaborados de forma que tanto empresa quanto respondentes 

fossem identificados para que se mantivesse sigilo dos mesmos, especialmente pelo 

fato das entrevistas serem gravadas e de terem ocorrido recusas por alegação de 

que as estratégias da empresa não poderiam ser reveladas. 

 

No Quadro 17, há  um resumo da caracterização do Entrevistado 1. Pertencente ao 

Setor de Energia e soluções para Automação quanto a Proteção e Controle de 

subestações, chamou a atenção o fato da alta criticidade dos materiais importados 

pelo fato dos principais equipamentos virem de outras filiais e de muitos contratos 

com fornecedores externos serem intermediados pela matriz da empresa. 

 

Quadro 17: Identificação do Entrevistado 1 e Empresa 
Caracterização do Entrevistado 1 

Setor Energia Elétrica: Proteção e Controle  
Função Gerente de Compras/Suprimentos 
Tempo na Função 4 anos 
Tipo de Empresa Multinacional 
Cidade/Estado São Paulo/SP 
Numero de Colaboradores Acima de 500 
Faturamento Acima de R$ 60 milhões 
Participação do importado na 
Venda Entre 31% e 50% 
Relacionamento com 
Fornecedores Médio a Longo Prazo  

Criticidade 

Alta.  
1) Compra entre filiais 
2) Contratos globais intermediados pela matriz 
Produtos:  Relés, Unidades Controladoras, Switches e GPS 

Países de Origem Países da Europa*, Canadá, Índia e China 
Frequência  Semanal 

Fonte: Dados da Pesquisa 
*Nome dos países de origem não informados para manutenção de sigilo da empresa 

 

O Quadro 18 traz a caracterização do Entrevistado 2. Pertencente ao Setor de 

Energia em que a própria subestação é o produto final da venda, chamou a atenção 

o fato de que o respondente estava muito mais focado em seus problemas e riscos 

locais de contratação de obras civis e mão-de-obra no Brasil. O contexto de 

importação se dava em situações de dependência de tecnologia estrangeira. 
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Quadro 18: Identificação do Entrevistado 2 e Empresa 
Caracterização do Entrevistado 2 

Setor Energia Elétrica: Subestações 
Função Gerente de Compras/Suprimentos 
Tempo na Função 5 anos 
Tipo de Empresa Multinacional 
Cidade/Estado São Paulo/SP 
Numero de Colaboradores Acima de 500 
Faturamento Acima de R$ 60 milhões 
Participação do importado na 
Venda Menor que 10% 

Relacionamento com 
Fornecedores Médio a Longo Prazo 

Criticidade 

Alta. 
1) Compras de filiais: GIS (Gas Insulate Substation) 
2) Empreiteiras e Mão-de-Obra em países da América Latina 

Países de Origem Países da Europa*, Canadá, Índia , China, Colômbia e Uruguai 
Frequência  Bimensal 

Fonte: Dados da Pesquisa 
*Nome dos países de origem não informados para manutenção de sigilo da empresa 

 
 

O Quadro 19 traz os dados do Entrevistado 3, que possui perfil específico pela 

atuação no setor de componentes eletrônicos num contexto mais integrado em 

escopo global de atuação por modelos igualmente globais de sua matriz ou clientes. 

O respondente com 03 anos de gestão na área e mais 2 anos como comprador no 

mesmo grupo demonstrou bons conhecimentos do setor: fornecedores 

internacionais impostos pela matriz multinacional ou pelos clientes multinacionais, 

que igualmente auxiliam na seleção de fornecedores de alguns componentes, além 

dos fornecedores desenvolvidos em nível local. 
 

Quadro 19: Identificação do Entrevistado 3 e Empresa 
Caracterização do Entrevistado 3 

Setor Entrevistado 3 
Função Equipamentos Eletrônicos: Montagem 
Tempo na Função Gerente de Materiais 
Tipo de Empresa 3 anos 
Cidade/Estado Multinacional 
Numero de Colaboradores Campinas/SP 
Faturamento Acima de 500 
Participação do importado na 
Venda Acima de R$ 60 milhões 
Relacionamento com 
Fornecedores Acima de 51% 

Criticidade Médio a Longo Prazo 

Países de Origem 

Alta. Maior parte dos Componentes de Montagem é Importada. 
1) Fornecedores desenvolvidos pela matriz 
2) Fornecedores determinados por clientes multinacionais 
3) Fornecedores desenvolvidos pela unidade local 

Frequência  
90% Ásia (especialmente China e Cingapura), Estados Unidos 
e Países da Europa* 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Nome dos países de origem não informados para manutenção de sigilo da empresa 
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No Quadro 20 está um resumo da caracterização do Entrevistado 4. Mais uma vez, 

o setor de energia demonstrou mais um enfoque diferente, dessa vez com soluções 

em telecomunicações. O entrevistado também trouxe um alto nível de criticidade de 

equipamentos importados em que há alguns benefícios de importação por não 

existirem equipamentos similares nacionais.  

 

Quadro 20: Identificação do Entrevistado 4 e Empresa 
Caracterização do Entrevistado 4 

Setor Entrevistado 4 
Função Energia Elétrica: Telecomunicações 
Tempo na Função Gerente de Compras/Suprimentos 
Tipo de Empresa 3 anos 
Cidade/Estado Multinacional 
Numero de Colaboradores São Paulo/SP 
Faturamento Acima de 500 
Participação do importado na 
Venda Acima de R$ 60 milhões 
Relacionamento com 
Fornecedores Entre 31% e 50% 

Criticidade Médio a Longo Prazo 

Países de Origem 

Alta. Negócios com perfil de integradora de soluções 
1) Fornecedores desenvolvidos pela matriz 
2) Fornecedores para América Latina desenvolvido pela filial 
brasileira 

Frequência  
Países da Europa*, Hong Kong, China, Estados Unidos, 
Venezuela, Colômbia e Chile 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Nome dos países de origem não informados para manutenção de sigilo da empresa 

 

A partir da caracterização dos entrevistados e respectivas empresas de atuação, 

ficou clara a ascensão do critério de criticidade na medida em que as soluções se 

alinham com graus de dependência tecnológica de fornecedores no exterior. Dentre 

as empresas pesquisadas, ficou clara a importância do papel das matrizes no 

exterior como principais intermediárias que estimulam ou gerem o processo de 

contratação de fornecedores internacionais. 

 

• Blocos 3: Gerenciamento de Riscos em Cadeias de Suprimentos Globais 

 

A partir do Bloco 3, foram colocados 5 passos: 1º Passo: Identificação dos Riscos;  

2º Passo: Avaliação dos Riscos; 3º Passo: Estratégias de Gerenciamento de Riscos; 

4º Passo: Implementação do Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos e  

5º Passo: Mitigação dos Riscos na Cadeia de Suprimentos. 
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o 1º Passo: Identificação dos riscos 

 

Os entrevistados foram estimulados a responderem sobre os riscos a partir do 

agrupamento de Manuj e Mentzer (2008) e definições de tipos de riscos que estão 

sob gestão das empresas focais, cujas respostas estão agrupadas no Quadro 21: 

 

Quadro 21: Riscos identificados pelos entrevistados 
1º Passo IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Localidade crítica Dependência Concorrentes diretos 
Legislação (Ex: Trabalhista) Flutuação preços de commodities 

SUPRIMENTOS 

Movimentação geográfica fabril Fragilidade financeira do fornecedor 
Ineficiência de caixa (estoque) Falhas na Qualidade 
Alteração de Condições Comerciais Fatores Climáticos 

OPERACIONAIS 

Cultural (processos) 
Discrepância entre estudo preliminar e 
detalhado 

Desconhecimento de Mercado Qualificação de mão de obra 
Forecast Vendas falho Matéria-Prima 

DEMANDA 

Novo produto concorrência 
desenvolvido em conjunto com 
fornecedores   

 Entrevistado 3 Entrevistado 4 
Atraso nos envios - quebra de níveis 
acordados de serviço Maior tempo total de envio de produtos 

Saúde Financeira do Fornecedor 
Condições locais de acesso à recursos 
(mão de obra e matéria-prima) 

SUPRIMENTOS 

Quebra no fornecimento por falta de 
matéria-prima 

Prática de dumping e posterior aumento 
de preços 

Variabilidade no processo de 
montagem Falta de rígido controle de qualidade 
Problemas alfândega (Ex: Maré 
Vermelha) Custos extras de importação 

OPERACIONAIS 

Risco Fiscal 
Recursos extras para operacionalização 
da importação 

Obsolescência de Produtos gerando 
pressões de baixa de preço 

Falta de serviços locais para garantia e 
Pós-Venda 

Entrada de novas tecnologias e 
pouco tempo para ajustes 

Compra por Projeto dificulta 
padronizações com fornecedores 

DEMANDA 

Atraso nos  envios - quebra de níveis 
acordados de serviço 

Choque cultural: rígidas condições de 
operação com clientes locais (estatais)  

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

• 2º Passo: Avaliação dos riscos 

 

Os entrevistados tiveram que revisar a ordem de importância, possíveis impactos 

qualitativos e quantitativos, além de Perdas Potenciais dos riscos indicados. Houve 

unanimidade em relação fato de que os concorrentes estavam expostos aos 

mesmos riscos. As respostas sobre os piores cenários possíveis não foram 
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reproduzidas por conta de restrição de espaço e similaridade com as respostas 

sobre Perdas Potenciais. O Entrevistado 1 indicou que não seria aceitável 

ineficiências de caixa por aumento de estoque e também avaliou negativamente os 

riscos ligados às questões de demanda. O Entrevistado 2 indicou que não seria 

aceitável trabalhar em situações extremas de dependência de concorrentes diretos, 

Falhas na Qualidade e Qualificação de Mão de Obra. O Entrevistado 3 avaliou 

negativamente todos os riscos ligados a Suprimentos. O Entrevistado 4 indicou que 

não seria aceitável trabalhar em condições de necessidade de práticas de dumping 

e falta de rígido controle de qualidade, conforme Quadro 22 e 23 a seguir: 

 

Quadro 22: Avaliação dos Riscos (Entrevistados 1 e 2) 
2º Passo AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Entrevistado 1 Risco Impacto Perda Potencial 
Localidade crítica Qualitativo Parada de Produção 
Legislação (Ex: Trabalhista) Quantitativo Parada de Produção 

SUPRIMENTOS 

Movimentação geográfica 
fabril Quantitativo Aumento de Custo  

Ineficiência de caixa (estoque) 
Quantitativo/ 
Qualitativo Aumento de Custo 

Alteração de Condições 
Comerciais 

Quantitativo/ 
Qualitativo 

Aumento de Custo/Problemas 
Operacionais 

OPERACIONAIS 

Cultural (processos) Quantitativo 
Problemas com: Qualidade, Padrão, 
Cliente 

Desconhecimento de Mercado Quantitativo Diminuição de Vendas 

Forecast Vendas falho 
Quantitativo/ 
Qualitativo 

Diminuição de Vendas, Aumento de 
Estoque, Caixa 

DEMANDA 

Novo produto concorrência 
desenvolvido em conjunto com 
fornecedores Quantitativo 

Aumento de Custo e Perda Market 
Share 

Entrevistado 2 Risco Impacto Perda Potencial 
Dependência Concorrentes 
diretos Quantitativo 

Dificuldades de Busca de 
Fornecedores 

Flutuação preços de 
commodities Quantitativo Dificuldades Previsão Custos 

SUPRIMENTOS 

Fragilidade financeira do 
fornecedor 

Quantitativo*/
Qualitativo Ficar sem o fornecedor 

Falhas na Qualidade 
Quantitativo/ 
Qualitativo 

Custos Adicionais Garantia e Pós-
Venda 

Fatores Climáticos 
Quantitativo/ 
Qualitativo Dificuldades Execução do Projeto 

OPERACIONAIS 

Discrepância entre estudo 
preliminar e detalhado 

Quantitativo/ 
Qualitativo Aumento de custo e prazo 

Qualificação de mão de obra 
Quantitativo/ 
Qualitativo 

Buscar outro fornecedor/ Perda de 
Prazo  

Matéria-Prima 
Quantitativo/ 
Qualitativo Aumento de custo e prazo 

DEMANDA 

     
Fonte: Dados da Pesquisa 

* Quantitativo mais significativo do que a opção Qualitativo 
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Quadro 23: Avaliação dos Riscos (Entrevistados 3 e 4) 
2º Passo AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Entrevistado 3 Risco Impacto Perda Potencial 
Atraso nos envios - quebra de 
níveis acordados de serviço 

Quantitativo/ 
Qualitativo Aumento de Estoque 

Saúde Financeira do 
Fornecedor 

Quantitativo/ 
Qualitativo 

Interrupção Produção e Diminuição 
da Qualidade 

SUPRIMENTOS 

Quebra no fornecimento por 
falta de matéria-prima Quantitativo  

Interrupção Produção e Aumento de 
Custo 

Variabilidade no processo de 
montagem 

Quantitativo/ 
Qualitativo Multa de Cliente 

Problemas alfândega (Ex: 
Maré Vermelha) 

Quantitativo/ 
Qualitativo Aumento de Custo e de Prazo 

OPERACIONAIS 

Risco Fiscal 
Quantitativo/ 
Qualitativo Multas por questões Fiscais 

Obsolescência de Produtos 
gerando pressões de baixa de 
preço Quantitativo Perda de Margem de Lucro 
Entrada de novas tecnologias 
e pouco tempo para ajustes 

Quantitativo/ 
Qualitativo Diminuição da Qualidade 

DEMANDA 

Atraso nos  envios - quebra de 
níveis acordados de serviço 

Quantitativo/ 
Qualitativo Aumento de Estoque 

Entrevistado 4 Risco Impacto Perda Potencial 
Maior tempo total de envio de 
produtos 

Quantitativo/ 
Qualitativo Aumento de Estoque 

Condições locais de acesso à 
recursos (mão de obra e 
matéria-prima) 

Quantitativo/ 
Qualitativo Aumento de Preço 

SUPRIMENTOS 

Prática de dumping e posterior 
aumento de preços Quantitativo  Aumento de Preço 
Falta de rígido controle de 
qualidade 

Quantitativo/ 
Qualitativo Retrabalho com Garantia 

Custos extras de importação Quantitativo Aumento de Preço 

OPERACIONAIS 

Recursos extras para 
operacionalização da 
importação 

Quantitativo/ 
Qualitativo 

Aumento de Preço e Prazo de 
Entrega 

Falta de serviços locais para 
garantia e Pós-Venda 

Quantitativo/ 
Qualitativo Fidelidade Cliente 

Compra por Projeto dificulta 
padronizações com 
fornecedores 

Quantitativo/ 
Qualitativo 

Dificuldade Desenvolvimento de 
Fornecedores 

DEMANDA 

Choque cultural: rígidas 
condições de operação com 
clientes locais (estatais)  

Quantitativo/ 
Qualitativo Possível Rejeição do Cliente 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Na avaliação dos possíveis impactos dos riscos, chamou a atenção o fato de que, 

dentre os 34 riscos identificados previamente pelos entrevistados, estes tenham 

indicado que 22 riscos teriam repercussões tanto quantitativas quanto qualitativas. 

Apenas 1 risco teria impacto qualitativo (localidade crítica) e os outros 11 riscos com 

impactos puramente quantitativos. O possível aumento de custo (isolado ou 

acompanhado de outra perda associada) apareceu em 11 das perdas potenciais. Os 
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possíveis problemas de parada de produção ou de busca e manutenção de 

fornecedores apareceram em 08 dos 34 riscos. As possíveis perdas com qualidade 

e garantia foram citadas 04 vezes. Em relação ao mercado, notadamente os riscos 

de demanda, apareceram as possíveis perdas de vendas e de market share em 

quatro situações. Além desses possíveis impactos, apareceram também problemas 

operacionais e dificuldades de execução de projetos e aumento de prazo em mais 

de 06 citações, quer tenham sido perdas sozinhas ou associadas a outro impacto 

negativo. Ainda foram citados possíveis problemas pelo aumento de estoque, 

dificuldade de previsão de custos, multas por parte do cliente ou multas por 

questões fiscais, além de possível rejeição do cliente. 

 

• 3º Passo: Estratégia de Gerenciamento de Riscos 

 

Primeiramente, pediu-se que fizessem referência para cada um dos riscos 

identificados previamente dos respectivos e os relacionassem a uma lista de verbos 

poderiam caracterizar a estratégia que consideravam mais adequada para 

gerenciamento dos Riscos em Cadeias de Suprimentos Globais, conforme Quadro 

24 e 25 a seguir: 
 

Quadro 24: Gerenciamento de Riscos (Entrevistado 1 e 2) 
ENTREVISTADO 1 Estratégia ENTREVISTADO 2 Estratégia 

Localidade crítica Evitar 
Dependência 

Concorrentes diretos Evitar 
Legislação (Ex: 

Trabalhista) Transferir 
Flutuação preços de 

commodities Proteger 
Movimentação 

geográfica fabril Transferir 
Fragilidade financeira 

do fornecedor Controlar 
Ineficiência de caixa 

(estoque) Evitar Falhas na Qualidade Controlar 
Alteração de 

Condições Comerciais Proteger Fatores Climáticos Controlar 

Cultural (processos) Proteger 

Discrepância entre 
estudo preliminar e 

detalhado Postergar 
Desconhecimento de 

Mercado Evitar 
Qualificação de mão 

de obra Transferir 
Forecast Vendas falho Controlar Matéria-Prima Transferir 

Novo produto 
concorrência 

desenvolvido em 
conjunto com 
fornecedores Controlar 

Dependência 
Concorrentes diretos Evitar 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 25: Gerenciamento de Riscos (Entrevistado 3 e 4) 
ENTREVISTADO 3 Estratégia ENTREVISTADO 4 Estratégia 
Atraso nos envios - 

quebra de níveis 
acordados de serviço Proteger 

Maior tempo total de 
envio de produtos Controlar 

Saúde Financeira do 
Fornecedor Proteger 

Condições locais de 
acesso à recursos 

(mão de obra e 
matéria-prima) Transferir 

Quebra no 
fornecimento por falta 

de matéria-prima Proteger 

Prática de dumping e 
posterior aumento de 

preços Evitar 
Variabilidade no 

processo de 
montagem Proteger 

Falta de rígido controle 
de qualidade Evitar 

Problemas alfândega 
(Ex: Maré Vermelha) Controlar 

Custos extras de 
importação Controlar 

Risco Fiscal Controlar/Conviver 

Recursos extras para 
operacionalização da 

importação Controlar 
Obsolescência de 
Produtos gerando 

pressões de baixa de 
preço Compartilhar 

Falta de serviços locais 
para garantia e Pós-

Venda Transferir 
Entrada de novas 

tecnologias e pouco 
tempo para ajustes Controlar 

Compra por Projeto 
dificulta padronizações 

com fornecedores Controlar 

 Proteger 

Choque cultural: 
rígidas condições de 

operação com clientes 
locais (estatais) Proteger 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 

Nas ações para Gerenciamento de Riscos de Suprimentos em Cadeias de 

Suprimentos globais, verificou-se o destacado número de 12 repetições do verbo 

“Controlar” demonstra a intenção dos entrevistados de tentarem atuar de forma mais 

vertical no processo de seus intervenientes na Cadeia de Suprimentos. A repetição 

do verbo “Proteger” por oito vezes e “Evitar” por seis vezes indicam estratégias em 

que os entrevistados ainda buscam seus próprios recursos para lidar com possíveis 

riscos, tendo bastante recorrência a ideia de opção de um segundo fornecedor como 

proteção e a ideia de “Evitar” como uma estratégia onde não existiam muitas 

possibilidades de atuação dos entrevistados. A interação com intervenientes da 

Cadeia de Suprimentos apareceu somente com o verbo “Transferir”, pois o verbo 

“Compartilhar” apareceu apenas uma vez. A opção de “Postergar” apareceu 

somente para o risco específico de riscos na execução de projetos onde hajam 

discrepâncias entre estudos preliminares e estudos posteriores com mais detalhes. 

 



 124 

• 4º Passo: Implementação de estratégias de Gerenciamento de Riscos 

 

Nesse bloco, os entrevistados foram motivados a falar de forma livre sobre cada 

uma das etapas do Ciclo de Compras Internacionais e respectiva importância para 

implementação de uma estratégia de gestão de riscos em Compras Internacionais, 

conforme Figura 1 (p.23): 1) Coleta de informações, seleção e negociação com 

fornecedores; 2) Verificação de questões de custo; 3) Administração de Processos; 

4) Custos de Logística e Estoque; 5) Questões de Qualidade e 6) Gerenciamento de 

Fornecedores. De forma unânime, todos os entrevistados apontaram a Etapa 1 de 

Coleta de Informações, seleção e negociação com fornecedores como a fase 

principal para identificação e avaliação dos riscos e a Etapa 6 de Gerenciamento de 

Fornecedores como a fase em que se poderá implementar a estratégia de gestão de 

riscos e revisões do processo a partir dos riscos a serem mitigados. 

 

Para a implementação de estratégias de Gerenciamento de Riscos, as respostas 

livres dos entrevistados estimulados pelas etapas típicas do Ciclo de Compras 

Internacionais, foram unânimes quanto à importância da primeira etapa de “Coleta 

de Informações, Negociação e Seleção de Fornecedores” demonstraram um 

comportamento pró-ativo em relação à preocupação sobre riscos dentro da Cadeia 

de Suprimentos: “O ideal é ver se o fornecedor tem uma boa situação financeira e de 

qualidade de material e mão-de-obra logo no início do processo” (Entrevistado 2); “A 

empresa tem uma dura política de auditoria de fornecedores que vão fabricar 

produtos com nossa marca” (Entrevistado 4).  

 

Todos os entrevistados também enfatizaram a etapa de gerenciamento de 

fornecedores como forma de manutenção regular de índices de desempenho e 

minimização de possíveis riscos a partir de relacionamento: “Se tivermos um sistema 

comum, os possíveis riscos não ficam ocultos e podem ser tratados” (Entrevistado 

3); “ O ideal é fazer auditorias regulares para ver como as coisas estão indo” 

(Entrevistado 1). 

 

Nas etapas de Verificação de questões de Custo e Custos de Logística e Estoque, 

tanto o Entrevistado 2 quanto 3 associaram de forma natural as duas etapas pelo 

possível aumento do custo total de aquisição de um serviço ou material adquirido de 
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um fornecedor internacional tanto por questões de aumento de estoque por 

possíveis problemas na alfândega ou maiores burocracias; “Nem todo mundo tem 

noção de que a gente tem que pagar quase 30% de impostos e taxas quando a 

gente paga serviços internacionais. A mão de obra local pode ser mais barata, mas 

precisamos analisar tudo!” (Entrevistado 2); “Fica até difícil divulgar números, mas os 

prejuízos que estamos tendo com esse negócio de maré vermelha com 

componentes eletrônicos tem prejudicado todo mundo” (Entrevistado 3). 

 

• 5º Passo: Mitigação de Riscos 

 

O último bloco se resumia a uma questão que podia ser respondida de forma livre: 

“A implementação de estratégias para gestão de riscos deveria ser uma ação pró-

ativa, porém, como se sabe que não é possível se evitar todos os riscos e é 

importante que as empresas possuam um plano de ação por conta de eventos 

inesperados. Comente sobre esses planos de ação e dificuldades gerais de 

implementação de gestão de riscos em Compras Internacionais”.  

 

O Entrevistado 1 evidenciou a questão de que o perfil típico do brasileiro não é muito 

rígido em relação a processos como um europeu, por exemplo: “O brasileiro 

normalmente vai no jeitinho e é necessário conviver com riscos”. O Entrevistado 2 

trouxe a necessidade de convivência com riscos típicos de seu perfil de negócios: 

“Infelizmente, como a gente precisa baixar custos, precisamos conviver com perfil de 

empresas com menos estrutura que nos trazem mais riscos e os projetos possuem 

um pequena provisão para alguma ocorrência”. O Entrevistado 3 reforçou que sua 

Rede de Suprimentos possui característica complexa pela montagem de 

equipamentos eletrônicos, mas a responsabilidade é compartilhada com seus 

clientes: “A maior parte de nossos clientes é de multinacional. Com isso, a gente 

compartilha um pouco da responsabilidade em nível global sobre as parcerias de 

fornecedores e peças adicionais por possível problema de qualidade”. Por fim, o 

Entrevistado 4 indicou que a empresa possui estratégias de riscos para os produtos 

intermediados pela matriz e os riscos locais são administrados conforme ponto de 

vista de cada gestor: “Aqui, a gente segue o que a matriz pede para os produtos de 

contrato global quando eles olham muito para questões de qualidade. O problema 
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fica quando a gente tem que escolher prestador na América Latina e ter que lidar 

com as burocracias de importação.” 

 

As respostas livres dos entrevistados no caso de alguma das estratégias de 

gerenciamento de riscos falharem mostrou que há uma predisposição em se 

conviver com determinados riscos, porém não existe uma política tão efetiva quanto 

à mitigação de riscos: “Não adianta querer que um processo de gestão de risco 

funcione aqui no Brasil do mesmo jeito que funcionaria na Alemanha. Aqui, nós 

temos o famoso jeitinho” (Entrevistado 1); “Infelizmente, a gente convive com falta 

de qualificação e dificuldades financeiras de empreiteiras quando a gente busca 

baixo custo.” (Entrevistado 2); “ É comum comprar peças adicionais por conta de 

problemas de falha de componentes” (Entrevistado 3); “Como a gente não tem 

autorização para gastar com estoque, tem cliente que fica insatisfeito com atrasos 

por problemas de alfândega” (Entrevistado 4). 

4.5.7. Conclusões da Fase Exploratória (Qualitativa) 
 

O objetivo principal dessa fase para verificar de que forma os riscos em compras 

internacionais são percebidos e tratados por gestores do setor de eletroeletrônicos 

no Brasil foi atingido na medida em que trouxe a adaptação das questões de riscos 

dentro de contextos como a burocracia alfandegária e custos extras de importação 

no Brasil. Ao mesmo tempo em que se viu que o contexto do setor de energia e 

eletroeletrônicos possui especificidade, verificou-se também que, dentro do próprio 

setor de energia elétrica há diferenças consideráveis dependendo de qual parte de 

solução está sendo tratada pelo gestor de compras ou suprimentos. Mais uma vez, 

verificou-se que, como parte de uma pesquisa exploratória, essa diversidade foi 

muito rica no sentido do levantamento de um número abrangente de tipos de riscos, 

bem como avaliação e estratégias de implementação e mitigação desses riscos. 

Embora provenientes de diferentes contextos, ficaram claras as preocupações dos 

entrevistados em relação aos riscos de fragilidade financeira dos fornecedores, 

custo e tempo adicionais em decorrência de importação e possível aumento de 

estoque, além de impactos na relação com cliente com possíveis problemas de 

qualidade, perda de margem de lucro e de participação no mercado frente à 

concorrência. Dentre os objetivos específicos, verificou-se que os constructos 
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apresentados na literatura foram validados: O constructo de riscos em compras 

internacionais foi validado, embora a delimitação entre tipos de riscos tenha causado 

algumas dúvidas nos entrevistados. O constructo do ciclo de compras internacionais 

também foi validado, pois todos os entrevistados reconheceram as etapas e 

indicaram a respectiva relevância de cada uma das atividades mencionadas. No 

constructo desempenho, chamou a atenção o fato de que todos os entrevistados 

conseguiram ligar as possíveis perdas tanto em aspectos quantitativos quanto 

qualitativos em mais da metade dos riscos. 

 

A utilização do formato das entrevistas semiestruturadas a partir do artigo de Manuj 

e Mentzer (2008) no quesito de Gestão de riscos e de outros autores da literatura 

para o Ciclo de Compras Internacionais trouxe à tona as dificuldades típicas de 

conciliação da linguagem e conceitos acadêmicos com a linguagem corporativa. 

Essas limitações, já descritas, reforçam a importância da presente fase como parte 

de uma pesquisa mais abrangente em que a fase exploratória serviu como base 

para construção do futuro instrumento de coleta de dados com pesquisa quantitativa 

a partir de um questionário que deverá ter uma linguagem corporativa mais 

acessível e opções de resposta dos futuros entrevistados já mapeadas a partir da 

frequência de respostas da presente etapa tornando o processo de coleta de dados 

menos abrangente e com interação mais simplificada, já que as entrevistas em 

profundidade duraram cerca de uma hora e meia cada uma. Essa sugestão de 

pesquisa quantitativa complementar irá suplantar as críticas de generalização pelo 

número limitado de entrevistados e abrangência da pesquisa exploratória. 

 

A implantação de gestão de riscos mostrou um comportamento crescente de 

estratégias que sejam mais pró-ativas desde a etapa de seleção de fornecedores 

com um processo de seleção mais rígido a ser mantido posteriormente na base do 

relacionamento e controle dos riscos. Por fim, verificou-se que mitigação de riscos é 

uma realidade onde parece existir o hábito de se conviver com certos riscos pelas 

dificuldades locais e flexibilidade brasileira. Daí, fica a questão final a ser respondida 

em pesquisas complementares: “Valerá a pena investir num processo rígido de 

gestão de riscos em compras internacionais num contexto como esse? 
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4.6 Fase 2: Descritiva (Método Quantitativo) 

 

4.6.1 Objetivo, Natureza e Tipo de Pesquisa 
 

Uma vez feita a pesquisa pré-exploratória de bibliografia e, posteriormente, a fase 

exploratória com entrevistas com gestores, a fase descritiva representou a pesquisa 

principal desse trabalho. O principal objetivo dessa fase foi: 

• Identificar, de forma simultânea, a relação entre os constructos: Riscos, 

Compras Internacionais e Desempenho 

 

Os objetivos específicos dessa etapa foram: 

• Obter visão descritiva dos dados coletados a partir da organização, 

apresentação e sintetização dos dados; 

• Validar medidas e escalas das variáveis e respectivas assertivas com uso de 

análise fatorial exploratória e confirmatória; 

• Avaliar a relação entre múltiplos constructos com modelagem em equação 

estrutural; 

• Verificar a mediação dos riscos na relação entre Compras Internacionais e 

Desempenho. 

 

A natureza da pesquisa utilizada para essa fase foi do tipo descritiva, cujo uso é 

bastante comum nas ciências humanas e sociais pelo fato de abordar dados e 

problemas que não constam de documentos ou publicações. Os dados precisam ser 

coletados e registrados ordenadamente e não há manipulação ou interferência do 

pesquisador, que apenas irá observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou 

variáveis (RAMPAZZO, 2005). 

 

Nos estudos organizacionais, a pesquisa quantitativa é caracterizada pela 

mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes por meio de amostra que 

represente estatisticamente as variáveis de estudo. A análise estatística é 

ferramenta essencial que traduz opiniões e informações em variáveis latentes para 

análise e produção de conclusões. Segundo Terence e Escrivão Filho (2006), as 

características principais do uso desse método em pesquisas organizacionais são: 

• Plano pré-estabelecido para enumerar ou medir eventos; 
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• Uso de teoria para desenvolver as hipóteses e as variáveis de pesquisa; 

• Exame das relações entre as variáveis por métodos experimentais ou 

semiexperimentais, controlados com rigor; 

• Emprego usual de instrumental estatístico para análise de dados; 

• Uso de deduções com predições específicas de princípios, observações ou 

experiências para  análise de hipóteses; 

• Uso de amostragem para representação de uma população específica; 

• Uso de questionários estruturados, elaborados com questões fechadas, testes 

e checklists, aplicados a partir de entrevistas individuais, apoiadas por um 

questionário convencional (impresso) ou eletrônico. 

 

4.6.2 Instrumento de Coleta, Amostra, Sujeitos da Pesquisa 
 

Primeiramente, é importante esclarecer as diferenças dos instrumentos de coleta 

das fases exploratória e descritiva. O roteiro da entrevista da fase exploratória visava 

explorar a opinião dos gestores, cujas respostas auxiliariam na elaboração do 

questionário da fase descritiva. Como o questionário elaborado para a etapa 

descritiva deveria ser aplicado num público muito mais amplo de pessoas e que não 

seriam, necessariamente, gestores, deveria ter linguagem e relação mais direta 

entre os constructos principais desse trabalho: Riscos, Compras Internacionais e 

Desempenho, especialmente num formato rápido, acessível e passível de análise 

multivariada de dados com ferramentas estatísticas. Dessa forma, decidiu-se por um 

questionário composto por respostas objetivas a partir dos riscos evidenciados na 

literatura sobre o assunto (Quadro 15, p. 105-110) e respostas da fase qualitativa, 

seguindo uma escala Likert de seis pontos para graduação das opiniões. 

  

O primeiro esboço do questionário em formato Word foi submetido à apreciação de 

três compradores como pré-teste, que contribuíram com sugestões e dúvidas. O 

formato final foi elaborado na plataforma Google Docs. O Google hospeda e 

desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na Internet, dentre estes o 

Google Docs, que é um pacote de aplicativos que funciona totalmente online 

diretamente no browser e possui a opção de editar planilhas e formulários, bem 

como extraí-las posteriormente em formato Excel ou PDF. O questionário do Google 



 130 

Docs, disponível no Apêndice, foi submetido aos mesmos três compradores que 

tinham contribuído com as sugestões para a versão inicial e estes não relataram 

problemas no uso da plataforma, sendo então, submetido ao banco de dados de 

possíveis respondentes. 

 

O questionário que foi enviado acompanhava uma carta de apresentação como 

Introdução e alguns blocos de questões. Devido às dificuldades enfrentadas na fase 

exploratória, quando uma série de respondentes não se dispuseram a dar entrevista 

por receio de divulgação de informações sigilosas, os Blocos 1 e 2 trouxeram 

informações muito básicas a respeito do respondente e da empresa. O bloco 1 pedia 

para que o respondente assinalasse somente o cargo e o tempo na função para que 

a possível identificação do mesmo fosse minimizada. O Bloco 2 trazia questões de 

múltipla escolha a respeito da área de atuação da empresa (lista conforme ABINEE), 

tipo de fornecimento, número de funcionários (classificação conforme FIESP), 

faturamento (valores conforme BNDES), participação do custo de material importado 

no faturamento, países de origem, forma de seleção do fornecedor, tempo de 

relacionamento, frequência de compras e Incoterm mais utilizado (versão 2010). 

 

O Bloco 3 trazia as assertivas relacionadas às categorias de riscos Suprimentos, 

Operacional e Demanda e o respondente deveria indicar o grau de preocupação em 

relação a cada um dos riscos sugeridos, conforme Quadro 26.  
 

Quadro 26: Bloco 3 do questionário (Assertivas, Variáveis e Códigos) 
ASSERTIVAS 

 

O risco mencionado representa motivo  de 
preocupação em uma Compra Internacional: 

CÓDIGO VARIÁVEL 

1 Fragilidade de regulamentações  
do fornecedor internacional 

RS_1 Regulamentação 

2 Dificuldades de acesso do fornecedor 
 internacional a insumos  

RS_2 Acesso a insumos 

3 Não-cumprimento de acordos comerciais 
 pelo fornecedor internacional 

RS_3 Acordos comerciais  

4 Flutuações de preços  de commodities no 
 mercado internacional 

RS_4 Commodities  

5 Fragilidade financeira do fornecedor 
 Internacional 

RS_5 Fragilidade financeira  S
U

P
R

IM
E

N
T

O
 

6 Localização crítica do fornecedor 
 Internacional 

RS_6 Localização crítica 

1 Aumento de estoque por conta 
 de possíveis problemas operacionais 
 de importação 

RO_1 Aumento de estoque  
 

2 Possíveis problemas pelo uso de 
 benefícios fiscais de importação de  
outros estados  

RO_2 Benefícios fiscais 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

3 Dificuldades com logística de  
importação  

RO_3 Logística de importação  
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4 Problemas com controle de qualidade do 
fornecedor internacional 

RO_4 Controle de qualidade 

5 Possíveis interrupções na operação das 
plantas do fornecedor internacional 

RO_5 Interrupções  

6 Falta de flexibilidade do fornecedor 
internacional para lidar com possíveis 
variações em pedidos  

RO_6  Flexibilidade  

1 Disputa de fornecedor internacional por 
concorrentes diretos 

RD_1 Concorrentes 

2 Dificuldades de alinhamento de capacidade 
produtiva do fornecedor internacional com 
previsão de vendas locais 

RD_2 Previsão de Vendas 

3 Deficiências de atendimento no pós-venda 
do fornecedor internacional 

RD_3 Pós-venda  

4 Variações de tecnologia pressionando baixa 
de preços 

RD_4 Tecnologia 

5 Desconhecimento de condições do 
mercado internacional 

RD_5 Mercado internacional 

D
E

M
A

N
D

A
 

6 Aumento de demanda com possível 
diminuição de qualificação de fornecedor 
internacional 

RD_6 Qualificação  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O Bloco 4 referia-se à implementação de ações efetivas para gestão de riscos 

dentro das atividades do ciclo de compras internacionais e o respondente deveria 

indicar o grau de importância de cada uma das atividades mencionadas, conforme 

Quadro 27.  
 

 
Quadro 27: Bloco 4 do questionário (Assertivas, Variáveis e Códigos) 

ASSERTIVAS 
 

A atividade a seguir representa uma ação 
importante no processo de gestão de riscos em 

compras internacionais: 

CÓDIGO VARIÁVEL 

1 Pesquisa de mercado para busca de 
possíveis fornecedores a partir de 
especificação detalhada da área 
requisitante 

SC_1 Pesquisa de mercado  

2 Auditoria para verificação de padrões de 
qualidade do possível fornecedor 
internacional 

SC_2 Auditoria  

3 Formalização da negociação com previsões 
legais internacionais de multas contratuais  

SC_3 Formalização  

4 Comparação de condições comerciais de 
possíveis fornecedores internacionais e 
locais 

SC_4 Comparação  

5 Busca de referências completas para 
consolidação do custo total de aquisição 

SC_5 Custo total de aquisição 

S
E

LE
Ç

Ã
O

 D
E

 F
O

R
N

E
C

E
D

O
R

E
S

 
E

V
E

R
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 D

E
 C

U
S

T
O

S
 

6 Proteção quanto a possíveis riscos de 
flutuação de moeda  

SC_6 Flutuação de moeda  

1 Acompanhamento do andamento das 
compras com fornecedores internacionais 

PL_1 Acompanhamento  

2 Coordenação das atividades de logística 
internacional 

PL_2 Logística internacional 

3 Planejamento para contorno de possíveis 
problemas de saturação logística do Brasil 
(alfândega e gargalos em portos e 
aeroportos) 

PL_3 Saturação logística  

4 Inspeção de material fornecido para 
confirmação de atendimento das 
especificações 

PL_4 Inspeção  

5 Administração do nível de estoque mínimo 
para atendimento de prazos de clientes 

PL_5 Estoque mínimo  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 D

E
 P

R
O

C
E

S
S

O
S

  
E

 L
O

G
ÍS

T
IC

A
 

6 Verificação regular de fluxo de caixa com o 
aumento do estoque em trânsito 

PL_6 Fluxo de caixa  
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1 Implementação de sistema para 
acompanhamento de índices de melhorias 
contínuas do fornecedor 

GQ_1 Melhorias contínuas 

2 Auditoria de recerticação regular em 
fornecedores internacionais 

GQ_2 Recerticação  

3 Envolvimento de fornecedores em projetos  
desde etapas iniciais 

GQ_3 Envolvimento  

4 Desafio contínuo ao fornecedor 
internacional em relação à melhoria de 
condições comerciais  

GQ_4 Desafio contínuo  

5 Reuniões regulares para estabelecimento 
de relação de colaboração com fornecedor 

GQ_5 Colaboração  

G
E

S
T

Ã
O

 D
E

 F
O

R
N

E
C

E
D

O
R

E
S

  
E

 Q
U

A
LI

D
A

D
E

 

6 Integração de processos e sistemas 
comuns com fornecedor internacional 

GQ_6 Integração  

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

O Bloco 5 trazia índices de desempenho e o respondente deveria indicar o quanto 

que cada um destes era afetado pelos riscos no processo de gestão de compras 

internacionais, conforme Quadro 28. 

 
Quadro 28: Bloco 5 do questionário (Assertivas, Variáveis e Códigos) 

ASSERTIVAS 
 

Os índices abaixo são diretamente afetados em 
caso de riscos em Compras Internacionais: 

CÓDIGO VARIÁVEL 

1 Tempo Total do Ciclo de Pedido Compras 
de bens ou serviços  

DO_1 Tempo total  

2 Acuracidade do fornecedor em relação à  
entrega de bens ou serviços   

DO_2 Acuracidade  

3 Nível de colaboração do fornecedor para 
entrega de pedidos de clientes 

DO_3 Colaboração  

4 Agilidade do fornecedor internacional para 
solução de não-conformidades  

DO_4 Agilidade  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

5 Número de horas paradas em decorrência 
de problemas com fornecedores 

DO_1  Horas paradas 

1 Participação dos fornecedores nas 
economias obtidas pela organização 

DN_1 Economias  

2 Custo Total de Aquisição de materiais ou 
serviços 

DN_2 Custo total  

3 Índice de satisfação dos clientes  DN_3 Satisfação dos clientes  
4 Participação de Mercado DN_4 Participação de mercado N

E
G

Ó
C

IO
 

5 Valor agregado de venda de produtos ou 
serviços a partir do acesso a tecnologias 
oferecidas pelos fornecedores 

DN_5 Valor agregado  

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Inicialmente, a população alvo da pesquisa seriam apenas as 534 empresas da 

ABINEE, cujas áreas de atuação estão divididas em: Automação Industrial, 

Comércio Eletrônico, Componentes Elétrico e Eletrônicos, Equipamentos de 

Segurança Eletrônica, Equipamentos Industriais, Geração, Transmissão e 

Distribuição, Informática, Material Elétrico de Instalação, Responsabilidade 

Socioambiental e Utilidades Domésticas. Como verificou-se que nem todas as 

empresas lidavam com compras internacionais e que seria necessário buscar 

contatos que lidassem diretamente com o tema de estudo, utilizou-se o site de 

relacionamentos profissionais Linkedin para ampliar possibilidades de resposta. 
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Para abranger maior número de respondentes, buscou-se como sujeitos da 

pesquisa gestores e analistas e compradores partindo-se do pressuposto de que as 

opiniões desse grupo mais amplo representaria o caráter tácito e operacional sobre 

o tema. Com uma conta do tipo Executiva no Linkedin, foram enviadas solicitações 

de contato de forma ilimitada e busca de apoio em grupos de discussão sobre 

Compras e Comércio Exterior. O site Linkedin não disponibiliza a contagem do 

número de solicitações de contato, porém, certamente, foram mais de 2.500. A 

solicitação de contato foi enviada para mais de uma pessoa por empresa sempre 

que possível, especialmente em caso de multinacionais que possuíam diversas 

ramificações de negócios e filiais, daí o número de 289 empresas dentre os 422 

contatos que retornaram com email para envio de questionário entre os meses de 

agosto e outubro de 2012. É notável a predominância dos contatos do Estado de 

São Paulo, conforme são mostradas nas Figuras 20 e 21 tanto da ABINEE, quanto 

do grupo de contatos do Linkedin: 
 

 
Figura 20: Distribuição de empresas ABINEE nos Estados do Brasil 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 
Figura 21: Distribuição de contatos obtido no Linkedin nos Estados do Brasil 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Dentro do grupo dos 422 contatos que disponibilizaram o email para envio do 

questionário, 314 foi o número total de contatos provenientes de empresas 



 134 

relacionadas às áreas de atuação da ABINEE e 172 de empresas efetivamente 

credenciadas nessa associação. Das empresas que atuavam na área e que não 

estavam credenciadas na ABINEE, verificou-se um grupo composto de 

concessionárias e distribuidoras de energia, tradings que lidavam com importações 

de equipamentos diversos, empresas ligadas aos setores de óleo e gás e indústrias 

de automação no geral, dentre outras. Dos contatos que não estavam diretamente 

ligados às áreas de atuação da ABINEE, 10 estavam desempregados, três eram de 

professores de universidades que se propuseram a auxiliar na pesquisa e o restante 

provinha, em sua maioria, de indústrias em geral – quer seja de máquinas e 

equipamentos industriais, componentes automotivos, minérios e produtos químicos. 

O número de questionários obtidos foi de 149 e o Quadro 29 traz o resumo dos 

contatos feitos através do Linkedin. 
 

Quadro 29: Resumo sobre contatos e questionários obtidos através do Linkedin 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

4.6.3 Tratamento dos Dados Coletados 
 

Primeiramente, foi feito tratamento dos dados com o uso de Estatística Descritiva 

para correta organização, apresentação e sintetização de dados através de gráficos 

e medidas simplificadas, tais como média, moda, mediana e desvio padrão. 

 

Na sequência, foram utilizadas técnicas de Estatística Multivariada, que consiste 

num conjunto de métodos estatísticos em que as variáveis são medidas 

simultaneamente. Para a presente pesquisa, foram utilizados os dois tipos de 

Estatística Multivariada: técnicas exploratórias de sintetização da estrutura da 

variabilidade dos dados e, posteriormente, técnicas de inferência estatística A 

ferramenta principal de apoio foi a Análise Fatorial, introduzida por Spearman em 

1904, e que se constitui em uma das técnicas multivariadas mais conhecidas e 
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utilizadas. Está relacionada à redução das variáveis a um conjunto de dimensões, 

denominados componentes principais (MINGOTI, 2005).  

 

A Análise Fatorial Exploratória foi usada para se obter uma escala validada para 

medição das variáveis latentes e como as assertivas poderiam ser agrupadas. Na 

sequência, foi utilizada análise Fatorial Confirmatória para definição das correlações 

entre as variáveis para construção de um modelo de mensuração a partir de um 

processo de validação convergente, discriminante e de confiabilidade.  O objetivo foi 

determinar se os dados suportavam o modelo de hipóteses e se seria possível 

utilizar softwares como: SAS, LISREL, EQS e AMOS, além de testes que levassem 

em conta também o tamanho da amostragem (NETEMEYER et al, 2003; BIDO et al, 

2008). Para esse propósito, foi utilizado o software SPSS 13.0, pacote estatístico 

composto de diferente módulos desenvolvido para análises descritivas e correlações 

entre variáveis de matrizes de dados.  

 

Foi utilizada também Modelagem em Equação Estrutural, pois, conforme BIDO et al 

(2008), a máxima potencialidade da Análise Fatorial Confirmatória pode ser obtida 

com essa técnica, que viabiliza a avaliação das propriedades psicométricas de 

escalas de mensuração de variáveis latentes e relação entre estas a partir de seus 

indicadores, permitindo que seja feita a análise de caminhos (path analysis). Para a 

modelagem em equações estruturais foi utilizado o software Smart PLS 2.0 M3. 

4.6.4 Limitação do Método do Estudo 
 

As empresas da ABINEE não tinham credenciados que esgotasse os setores 

indicados, pois verificou-se que muitas empresas tinham atuação nos setores 

mencionados, mas não estavam na base de dados da ABINEE. Tal fato não deixou 

muito claro o tamanho da população. Ainda em relação à população de estudo, 

ainda há que se relativizar o fato de que alguns respondentes eram de outros 

setores de atuação e que havia solicitações de mais de um contato por empresa, 

especialmente no caso de multinacionais com diversas filiais e ramos de negócios. 

 

A amostra aleatória de 149 questionários ainda não atende à quantidade mínima de 

recomendações de autores como Hair et al (2005), constituída de um número de 
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pelo menos cinco vezes o número de assertivas. O número recomendado para essa 

pesquisa seria de 230 questionários para que se tivesse uma quantidade cinco 

vezes maior do que as 46 assertivas geradas. 

 

Dessa forma, as limitações pelo tamanho da amostra e também pelo fato desta não 

ser probabilística indicam que as inferências e generalizações devem ser 

averiguadas com cuidado. 

 

Outra limitação parte do pressuposto de existência de correlação entre as variáveis 

para aplicação de análise multivariada, pois a técnica auxilia nas explicações de 

como estas variam em conjunto, porém as explicações das possíveis correlações 

foram obtidas a partir de pressupostos obtidos na revisão da literatura e que não foi 

possível eliminar fatores externos que poderiam afetar a correlação verificada. 

 

Em relação às variáveis, há que se deixar registrado também que o constructo 

desempenho é de caráter extremamente estratégico e sigiloso para algumas 

empresas, não dos dados financeiros que até podem estar publicados, mas dos 

fatores que os influenciam tanto no nível dos negócios quanto no nível operacional. 

Dessa forma, decidiu-se optar por algo acessível partindo-se para o desempenho 

percebido por quaisquer pessoas que atuassem em nível estratégico ou operacional. 

 

4.6.5 Delimitação do Estudo 
 

Mais uma vez, destacam-se as delimitações quanto a: 

 

a) Escopo: Mais do que referir-se ao contexto nacional, a delimitação também é 

representada pelo expressivo número de empresas em São Paulo pela 

concentração proporcional à própria relação de credenciados nesse estado e 

uma visão mais operacional e diática do processo entre fornecedor e cliente, 

quer seja da empresa focal quanto desta empresa em relação aos seus 

clientes e subfornecedores. 

 

b) Concepção: Como o ambiente corporativo das organizações é extremamente 

dinâmico, é recomendável que haja um acompanhamento de coleta de dados 
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longitudinal para verificação das evoluções sobre o tema ao longo do tempo, 

uma vez que a coleta de dados foi feita no restrito espaço de tempo. 

4.6.6 Análise dos Resultados 
 

Conforme mencionado anteriormente, os questionários foram elaborados na 

plataforma Google Docs e o banco de dados de mais de 2.500 contatos foi obtido 

através do site de relacionamentos profissionais Linkedin entre os meses de agosto 

e outubro do ano de 2012, sendo que 422 pessoas disponibilizaram email para 

receber a pesquisa. Apesar das limitações do método dessa etapa, nenhum dos 149 

obtidos foi descartado, especialmente porque a ferramenta Google Docs auxiliou 

para que todos os campos fossem obrigatórios e só fossem salvos os questionários 

com 100% de respostas às assertivas. Outro fato que reforçou o uso dos 149 

questionários foi a representatividade de mais de 70% de contatos provenientes de 

áreas com afinidade da ABINEE ou de indústria em geral. 

4.6.6.1 Análise Descritiva da Amostra 
 

A) Perfil dos Respondentes 
 

Conforme informado anteriormente, os contatos deveriam responder apenas sobre o 

cargo e tempo na função para que não se sentissem constrangidos com questões de 

sigilo. Conforme a Figura 22 a seguir, a maior parte dos respondentes possui visão 

operacional com destaque para o número de analistas, compradores e assistentes e 

coordenadores ou supervisores totalizando 97 dos 149 questionários. Quanto ao 

tempo na função, verificou-se que mais de 50% dos questionários provinham de 

profissionais com tempo na função acima de cinco anos, demonstrando grande 

probabilidade de uma amostra com amadurecimento suficiente para responderem 

com propriedade sobre a própria atividade 

 
Figura 22: Dados dos Respondentes 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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B) Perfil das empresas 

 

Os respondentes foram solicitados a indicarem a área de atuação de suas 

respectivas empresas. Para essa questão de múltipla escolha, mais de uma opção 

poderia ser marcada a partir das categorizações sugeridas pela própria ABINEE, 

com exceção da opção de Responsabilidade Sócio Ambiental, pois esta opção 

poderia deixar o respondente em dúvida em relação ao foco da pesquisa. As opções 

possíveis foram: Automação Industrial, Comércio Eletrônico, Componentes Elétrico e 

Eletrônicos, Equipamentos de Segurança Eletrônica, Equipamentos Industriais, 

Geração, Transmissão e Distribuição, Informática, Material Elétrico de Instalação, 

Utilidades Domésticas, além da opção Outros. Em relação ao número de setores de 

atuação das empresas, verificou-se que 112 empresas atuavam em apenas 01 área 

e 21 atuavam em duas áreas, conforme Figura 23. Cerca de 30% dos questionários 

provinham de contatos de empresas que não atuavam em áreas com ligação direta 

à ABINEE, num total de 46. Como mais de uma opção de área era possível, o 

Gráfico 5 traz 209  citações com destaque para opção Outros (62), Componentes 

Elétrico e Eletrônicos (48), Automação e Equipamentos Industriais (33), Geração, 

Transmissão e Distribuição de energia (22) e Material Elétrico de Instalação (20). 

 

 
Figura 23: Áreas de atuação das empresas 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012 
 

Em relação ao tipo de fornecimento ou produção, havia opção de múltipla escolha 

entre: Seriada, Por lote, Sob pedido, Sob Projeto e “Outros”. Na opção “Outros”, o 
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respondente poderia digitar sua alternativa e chamou a atenção o fato de que 06 

tenham marcado a opção de Serviços e outros 05 colocarem opções diversas. Das 

244 menções dos respondentes, verificou-se como a produção das empresas estava 

atrelada à demanda através de fornecimento sob pedido em 87 respostas e sob 

projeto em 76 respostas, conforme Figura 24. 

 

 
Figura 24: Tipos de Fornecimento/Produção das empresas 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012 
 

Quanto ao porte das empresas, em relação ao número de funcionários, conforme 

critérios da FIESP, mais da metade das empresas estava representada nas duas 

maiores variáveis: 86 empresas tinham mais de 500 funcionários e outras 32 tinham 

entre 100 e 499 funcionários. Quanto ao faturamento, mais da metade das empresas 

também estava representada dentre as duas maiores opções de faturamento, 

segundo critérios do BNDES: 69 empresas possuíam faturamento acima de R$ 300 

milhões e 30 com faturamento entre R$ 90 e R$ 300 milhões.  Tais dados estão 

demonstrados na Figura 25. 

 

 
Figura 25: Porte das empresas 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Um dos índices de criticidade do material importado para determinada empresa é a 

participação deste no custo do produto final vendido. Obviamente, deve-se relembrar 

que essa variável foi verificada sob ponto de vista de respondentes que faziam parte 

de uma população que não provinha de áreas financeiras e que cada empresa 
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possui um produto final que talvez não seja elemento de comparação com as outras. 

Dessa forma, os resultados da Figura 26 devem ser analisados com cautela em 

relação às generalizações, embora seja um bom indício de que o material importado 

possua custo representativo, pois 55 das empresas indicaram índice de participação 

acima de 51% e os índices de participação entre 31% e 50% e entre 11% e 30% 

tiveram número de 40 respostas cada um. 

 

 
Figura 26: Porte das empresas 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Quanto aos países de origem, buscou-se disponibilizar todas opções possíveis de 

regiões (com exceção da África e Oceania), incluindo-se a opção de compra de 

materiais importados revendidos no mercado nacional. Na Figura 27, verifica-se 

resumo das respostas de múltipla escolha com 392 regiões de origem. As regiões de 

maior destaque foram: Ásia (116), Europa (101), América do Norte (96) e Brasil (38). 

 

 
Figura 27: Regiões de Origem das Compras Internacionais 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012 
 

Quanto ao relacionamento com os fornecedores, pesquisar sobre a forma de 

seleção dos mesmos tinha como objetivo verificar o quanto de maturidade e 

liberdade as empresas possuíam para selecionar fornecedores internacionais, 

especialmente porque se sabia da importância de multinacionais para o setor. A 

Figura 26 traz o resumo das 287 respostas obtidas para essa variável de múltipla 

escolha com menção de 100 respostas com seleção de fornecedores internacionais 
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a partir da própria empresa no Brasil, 87 respostas indicaram como fornecedores a 

própria matriz ou filiais no exterior e 79 a partir de contratos pré-estabelecidos por 

empresas do grupo. A mesma Figura 28 complementa essa visão de relacionamento 

com fornecedores por trazer o tempo médio dessa relação. Verificou-se que mais da 

metade das empresas (83) possui tempo de relacionamento acima de 05 anos e 55 

com tempo entre 02 e 05 anos, caracterizando um nível mais maduro de 

relacionamento em que se espera que os riscos sejam bem conhecidos.  

 

 
Figura 28: Seleção  e Tempo de Relacionamento com Fornecedor 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012 
 

A rotina das empresas em relação às compras internacionais foi verificada através 

da frequência de importação e Incoterm. Na Figura 29, verifica-se que a maior parte 

das empresas faz importações semanais (84), sendo expressivo também o número 

de empresas que faz importações mensais (41). O Gráfico 14 traz os Incoterms mais 

utilizados pelas empresas: FOB (51) e EXW (48). Conforme Capítulo 2 desse 

trabalho, nesses casos as empresas precisam cuidar da Logística Internacional 

desde os países de origem, quer seja na porta do fábrica do fornecedor (EXW) ou no 

porto de origem (FOB). Estes dados indicam que as empresas precisam ter bons 

conhecimentos de importação através de funcionários próprios ou serviços 

terceirizados especializados devido ao maior volume de atividades e frequência. 
 

 
Figura 29: Frequência de Compras Internacionais e Incoterms 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012 
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C) Análise Descritiva dos Constructos e seus indicadores 

 

Os constructos e respectivos blocos de assertivas foram organizados através de 

tabelas em que se utilizaram medidas descritivas para se examinar o formato geral 

da distribuição dos dados, verificar a ocorrência de valores atípicos e valores típicos 

que informem o centro da distribuição e grau de variação dos dados (FREUN, 2004). 

As medidas descritivas utilizadas foram: 

• Média: Média aritmética é a soma dos valores divididos por n: 

• Desvio Padrão: Medida para avaliar o quanto os valores desviam em relação à 

média  

• Moda: Medida que envolve apenas contagem do valor ou categoria que ocorre 

com a maior frequência  

• Mediana: Medida de tendência central em que metade da população terá 

valores inferiores ou iguais à mediana e metade da população terá valores 

superiores à mediana. 

 

1) Riscos em Compras Internacionais 

 

A Tabela 6 traz os resultados das opiniões dos respondentes em relação aos Riscos 

em Compras Internacionais categorizados em Riscos de Suprimentos, Riscos 

Operacionais e Riscos de Demanda. De maneira geral, chama atenção o fato de que 

o desvio padrão tenha média de 1,48 e que metade das respostas tenham ficado 

entre as graduações 1 a 3 com 50,82% e outros 49,18% entre 3 e 6, fato que indica 

grau de variabilidade importante entre a concordância dos respondentes, o que pode 

ser explicado pelas inúmeras possibilidades de tipos de riscos que podem existir 

numa Compra Internacional. Os Riscos de Suprimentos que mais preocuparam os 

respondentes foram: Fragilidade Financeira (RS_5) com média de 4,70, moda e 

mediana de 5,00 e Variação de Preços de Commodities (RS_4) com média de 3,91, 

moda e mediana de 4,00. Nos Riscos Operacionais, chama a atenção o maior 

equilíbrio das respostas, se comparado com os Riscos de Suprimentos, porém duas 

variáveis tiveram maiores representações: Aumento de Estoque (RO_1) com média 

de 3,9, moda de 5,00 e mediana de 4,00 e Controle de Qualidade (RO_4) com 

média de 3,75, moda de 5,00 e mediana de 4,00. Dentre os Riscos de Demanda, a 

única variável que teve média abaixo de 3,00 foi a preocupação com disputa de 
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fornecedores com concorrentes diretos (RD_1), pois as outras variáveis possuem 

certo equilíbrio nas respostas e mediana de 3,00. As dificuldades de alinhamento da 

capacidade produtiva do fornecedor com a previsão de vendas (RD_2) foi a única 

variável com mediana acima de 3,00 dentre as assertivas sobre demanda. 

 

Tabela 6: Frequência de respostas sobre Riscos (em %) atribuídas às assertivas  
ESCALA 

VARIÁVEIS  
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) M

éd
ia

 

D
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vi
o
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o
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P
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*]
 

M
o

d
a 

M
ed
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n
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RS_1 Regulamentação 9,40% 18,12% 25,50% 22,15% 13,42% 11,41% 3,46 1,46 0,42 3 3 

RS_2 Acesso a 
insumos 13,42% 27,52% 18,79% 17,45% 16,78% 6,04% 3,15 1,48 0,47 2 3 

RS_3 Acordos 
comerciais  14,09% 22,15% 19,46% 14,09% 14,77% 15,44% 3,40 1,66 0,49 2 3 

RS_4 Commodities  8,72% 10,07% 21,48% 22,15% 16,78% 20,81% 3,91 1,55 0,40 4 4 

RS_5 Fragilidade 
financeira  0,67% 5,37% 10,74% 18,12% 36,24% 28,86% 4,70 1,19 0,25 5 5 

RS_6 Localização 
crítica 26,85% 24,16% 16,11% 12,08% 12,08% 8,72% 2,85 1,64 0,58 1 2 

RO_1 Aumento de 
estoque  9,40% 10,07% 18,79% 14,77% 30,87% 16,11% 3,96 1,55 0,39 5 4 

RO_2 Benefícios 
fiscais 14,09% 15,44% 24,16% 24,83% 12,75% 8,72% 3,33 1,47 0,44 4 3 

RO_3 Logística de 
importação  11,41% 16,78% 19,46% 22,15% 15,44% 14,77% 3,58 1,57 0,44 4 4 

RO_4 Controle de 
qualidade 10,74% 14,09% 18,79% 18,12% 22,15% 16,11% 3,75 1,59 0,42 5 4 

RO_5 Interrupções  8,05% 27,52% 18,79% 16,11% 13,42% 16,11% 3,48 1,59 0,46 2 3 
RO_6  Flexibilidade  7,38% 13,42% 26,85% 24,83% 16,11% 11,41% 3,63 1,40 0,39 3 4 
RD_1 Concorrentes 14,77% 28,86% 24,83% 17,45% 8,72% 5,37% 2,93 1,38 0,47 2 3 

RD_2 Previsão de 
Vendas 6,71% 17,45% 21,48% 20,81% 18,79% 14,77% 3,72 1,49 0,40 3 4 

RD_3 Pós-venda  10,07% 18,12% 27,52% 20,13% 16,11% 8,05% 3,38 1,42 0,42 3 3 
RD_4 Tecnologia 8,05% 19,46% 29,53% 26,85% 12,08% 4,03% 3,28 1,25 0,38 3 3 

RD_5 Mercado 
internacional 14,77% 23,49% 18,79% 18,12% 14,77% 10,07% 3,25 1,57 0,48 2 3 

RD_6 Qualificação  7,38% 20,13% 25,50% 23,49% 16,78% 6,71% 3,42 1,36 0,40 3 3 
DADOS GERAIS 50,82% 49,18% 3,51 1,48 0,43 3,11 3,39 

*[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto Média 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

2) Atividades relevantes para implementação de Gestão de Riscos em 

Compras Internacionais 

 
A Tabela 7 traz o Ciclo de Compras Internacionais e as principais atividades que 

foram agrupadas em 3 etapas principais: Seleção de Fornecedores e Verificação de 

Custos; Administração de Processos e Logística e Gestão de Fornecedores e 

Qualidade. De maneira geral, as atividades mencionadas foram consideradas de 

importante relevância pelos respondentes pelo fato de apenas 16,14% das 

respostas terem ficado entre 4 e 6 e respectivas modas e medianas sempre acima 

de 5, com exceção somente da assertiva GQ_6. Dentre as atividades na etapa de 

Seleção de Fornecedores e Verificação de Custos, as variáveis com maiores níveis 
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de concordância foram: Comparação de condições comerciais de possíveis 

fornecedores internacionais e locais (SC_4) com média de 4,97 e busca de 

referências completas para consolidação do custo total de aquisição (SC_5) com 

média de 4,95. Chamou a atenção o fato das maiores médias de concordância estar 

na etapa de Administração de Processos e Logística com as variáveis de 

Coordenação das atividades de Logística Internacional (PL_2) com média de 5,19 e 

Planejamento para contorno de problemas com saturação logística do Brasil (PL_3). 

O nível de concordância em relação à etapa de Gestão de Fornecedores e 

Qualidade foi bastante equilibrado exceto pela variável de Integração de processos e 

sistemas comuns com fornecedor internacional (GQ_6), única atividade que teve 

moda e mediana com nota 4,00. O desafio contínuo aos fornecedores em relação à 

melhoria de condições comerciais foi a variável com maior média dessa etapa: 4,83. 

 

Tabela 7: Frequência de respostas sobre Compras Internacionais (em %) atribuídas às assertivas  
ESCALA 

VARIÁVEIS  
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) M
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M
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a 

M
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SC_1 
Pesquisa de 
mercado  1,34% 3,36% 10,07% 21,48% 26,17% 37,58% 4,81 1,22 0,25 6,00 5,00 

SC_2 Auditoria  1,34% 4,70% 9,40% 16,78% 21,48% 46,31% 4,91 1,28 0,26 6,00 5,00 
SC_3 Formalização  1,34% 3,36% 7,38% 17,45% 29,53% 40,94% 4,93 1,18 0,24 6,00 5,00 
SC_4 Comparação  2,01% 0,67% 12,75% 16,78% 18,79% 48,99% 4,97 1,25 0,25 6,00 5,00 

SC_5 
Custo total de 
aquisição 1,34% 1,34% 11,41% 16,78% 24,83% 44,30% 4,95 1,19 0,24 6,00 5,00 

SC_6 
Flutuação de 
moeda  2,68% 6,04% 12,75% 27,52% 18,12% 32,89% 4,51 1,36 0,30 6,00 5,00 

PL_1 Acompanhamento  1,34% 2,01% 6,04% 16,11% 22,15% 52,35% 5,13 1,15 0,22 6,00 6,00 

PL_2 
Logística 
internacional 1,34% 1,34% 5,37% 16,11% 20,81% 55,03% 5,19 1,11 0,21 6,00 6,00 

PL_3 
Saturação 
logística  2,01% 2,68% 6,04% 10,74% 23,49% 55,03% 5,16 1,20 0,23 6,00 6,00 

PL_4 Inspeção  1,34% 2,01% 7,38% 18,12% 26,17% 44,97% 5,01 1,15 0,23 6,00 5,00 
PL_5 Estoque mínimo  2,01% 3,36% 4,03% 16,78% 26,85% 46,98% 5,04 1,20 0,24 6,00 5,00 
PL_6 Fluxo de caixa  2,68% 4,03% 13,42% 22,82% 27,52% 29,53% 4,57 1,30 0,28 6,00 5,00 

GQ_1 
Melhorias 
contínuas 2,01% 3,36% 14,77% 20,13% 24,83% 34,90% 4,67 1,29 0,28 6,00 5,00 

GQ_2 Recerticação  4,03% 7,38% 13,42% 23,49% 21,48% 30,20% 4,42 1,43 0,32 6,00 5,00 
GQ_3 Envolvimento  2,68% 3,36% 16,11% 16,11% 20,13% 41,61% 4,72 1,37 0,29 6,00 5,00 
GQ_4 Desafio contínuo  1,34% 4,03% 8,05% 24,16% 21,48% 40,94% 4,83 1,24 0,26 6,00 5,00 
GQ_5 Colaboração  4,70% 3,36% 13,42% 22,15% 24,83% 31,54% 4,54 1,39 0,31 6,00 5,00 
GQ_6 Integração  5,37% 6,04% 15,44% 27,52% 18,12% 27,52% 4,30 1,44 0,34 4,00 4,00 
DADOS GERAIS 16,14% 83,86% 4,81 1,26 0,26 5,89 5,11 

*[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto Média 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

3) Impacto dos Riscos em Compras Internacionais no Desempenho  

 

A Tabela 8 traz o resumo sobre a percepção dos respondentes em relação ao 

impacto dos Riscos em Compras Internacionais no Desempenho, tanto do ponto 

vista Operacional quanto do ponto de vista dos Negócios. De maneira geral, todas 
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as variáveis tiveram moda e mediana acima de 5,00 com exceção da Participação 

dos Fornecedores nas economias obtidas pela empresa (DN_1) com média de 3,89 

e moda de 3,00 e mediana de 4,00 e Participação de Mercado (DN_4) com média de 

4,47 e moda e mediana de 4,00. A maior parte das respostas ficaram entre 4 e 6 na 

escala com um percentual de 83,15%. Em relação ao impacto de riscos no 

Desempenho Operacional, as maiores médias foram em relação à Agilidade para 

solução de não-conformidades (DO_4) com 5,08 e Acuracidade (DO_2) com média 

de 5,07. Em relação ao impacto de riscos em Compras Internacionais no 

Desempenho de Negócios, as maiores médias foram na Satisfação dos Clientes 

(DN_3) com 4,95 e no Custo Total de Aquisição (DN_2)  com média de 4,75. 

 

Tabela 8: Frequência de respostas sobre Desempenho (em %) atribuídas às assertivas  
ESCALA 

VARIÁVEIS  
(1) 

 
(2) 
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DO_1 Tempo total  1,34% 1,34% 8,05% 24,83% 26,85% 37,58% 4,87 1,13 0,23 6,00 5,00 
DO_2 Acuracidade  1,34% 0,67% 6,04% 15,44% 34,23% 42,28% 5,07 1,05 0,21 6,00 5,00 
DO_3 Colaboração  0,67% 0,00% 8,05% 22,82% 28,19% 40,27% 4,99 1,03 0,21 6,00 5,00 
DO_4 Agilidade  1,34% 2,01% 7,38% 17,45% 20,13% 51,68% 5,08 1,18 0,23 6,00 6,00 
DO_5  Horas paradas 3,36% 4,03% 11,41% 18,79% 20,81% 41,61% 4,74 1,38 0,29 6,00 5,00 
DN_1 Economias  6,71% 11,41% 23,49% 22,82% 16,11% 19,46% 3,89 1,50 0,38 3,00 4,00 
DN_2 Custo total  2,01% 3,36% 12,75% 20,13% 22,82% 38,93% 4,75 1,29 0,27 6,00 5,00 

DN_3 
Satisfação dos 
clientes  1,34% 2,01% 9,40% 20,13% 21,48% 45,64% 4,95 1,20 0,24 6,00 5,00 

DN_4 
Participação de 
mercado 0,67% 5,37% 16,78% 28,86% 20,13% 28,19% 4,47 1,25 0,28 4,00 4,00 

DN_5 Valor agregado  0,67% 2,01% 13,42% 26,85% 25,50% 31,54% 4,69 1,15 0,25 6,00 5,00 
DADOS GERAIS 16,85% 83,15% 4,75 1,22 0,26 5,50 4,90 

*[DP / I]: Desvio Padrão / Impacto Média 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.6.6.2 Validação das Medidas e Escalas 
 

Utilizou-se de análise fatorial para estabelecer as dimensões latentes comuns, 

denominadas de fatores para depurar (ou condensar) as variáveis originais por meio 

da exclusão de variáveis não correlacionadas, deixando os dados em número menor 

de variáveis (HAIR et al, 2005).  Para a redução da quantidade de variáveis com 

menor perda de informação possível, utilizou-se da estratégia da análise dos 

componentes principais para redistribuição da variação observada nos eixos 

originais e se obtivesse um conjunto de eixos ortogonais não correlacionados para 

geração de índices e agrupamento de variáveis. A decisão de quantos componentes 

principais seriam usados seguiu a recomendação de Hair et al (2005) de que os 
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componentes acumulassem 60% de variância total. Na Tabela 9, é possível verificar 

os resultados na Análise Fatorial Exploratória com Componentes Principais: 

 

Tabela 9: Análise Fatorial Exploratória - Componentes Principais 
COMPONENTES PRINCIPAIS CONSTRUTO / 

SUB-
CONSTRUTO 

CÓDIGO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COMUNA 
LIDADE 

RS_1 0,32 0,04 0,10 0,03 0,21 0,04 0,39 0,13 0,01 0,60 0,693 
RS_2 0,45 -0,02 0,02 0,10 0,29 -0,01 0,00 -0,10 -0,08 0,58 0,645 
RS_3 0,44 0,04 -0,01 0,08 0,49 0,09 0,09 -0,08 0,25 0,42 0,703 
RS_4 0,18 0,07 0,02 0,06 0,27 0,08 0,69 -0,05 0,16 0,21 0,660 
RS_5 0,30 0,04 0,07 0,21 0,56 -0,13 0,44 -0,05 0,18 0,25 0,764 

S
u

p
ri

m
en

to
s 

RS_6 0,36 0,23 -0,25 -0,05 0,61 0,16 0,02 0,13 0,02 0,06 0,670 
RO_1 0,27 0,07 -0,06 0,06 0,72 -0,02 0,19 0,20 0,12 -0,10 0,703 
RO_2 0,28 -0,05 0,05 0,10 0,47 0,04 0,28 -0,20 -0,18 0,11 0,484 
RO_3 0,25 -0,09 0,18 -0,04 0,69 0,06 -0,05 -0,09 -0,07 0,29 0,684 
RO_4 0,67 -0,09 0,02 0,18 0,21 -0,08 0,16 0,27 0,20 0,15 0,701 
RO_5 0,59 0,06 0,01 0,09 0,32 0,06 0,08 0,08 0,01 0,31 0,578 O

p
er

ac
io

n
al

 

RO_6 0,53 0,13 0,12 0,06 0,09 0,00 0,51 0,26 -0,01 -0,11 0,668 
RD_1 0,47 0,23 0,00 0,03 0,04 0,21 0,52 0,07 -0,12 -0,04 0,617 
RD_2 0,64 0,22 0,15 -0,01 0,30 -0,13 0,23 -0,02 0,07 -0,11 0,671 
RD_3 0,66 0,16 0,05 0,01 0,30 0,09 0,08 0,09 0,12 -0,06 0,596 
RD_4 0,66 0,30 0,20 -0,08 -0,01 0,16 0,06 0,04 -0,13 0,13 0,628 
RD_5 0,63 0,01 0,04 0,15 0,07 0,00 0,03 -0,08 0,23 0,16 0,512 
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RD_6 0,76 0,17 0,14 0,16 0,19 0,12 0,05 -0,09 -0,02 0,09 0,725 
SC_1 0,06 0,19 0,50 0,10 0,03 0,31 0,17 -0,21 0,29 0,18 0,584 
SC_2 0,12 0,39 0,35 0,16 -0,02 0,25 0,22 -0,02 0,47 0,13 0,666 
SC_3 0,08 0,33 0,34 0,07 0,13 0,05 0,12 0,01 0,66 0,03 0,708 
SC_4 0,05 0,01 0,68 0,11 -0,05 0,17 -0,07 0,10 0,09 -0,08 0,544 
SC_5 0,10 0,20 0,60 0,25 -0,14 0,06 0,30 0,13 0,21 -0,02 0,643 

S
el

eç
ão

 
F

o
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o
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s 
/ 

C
u
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o
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SC_6 0,21 0,29 0,51 0,06 -0,07 0,18 0,02 0,07 0,26 0,12 0,523 
PL_1 0,03 0,28 0,77 0,18 0,02 0,10 0,02 0,08 0,07 0,04 0,722 
PL_2 0,04 0,23 0,68 0,33 0,12 -0,06 0,00 0,07 0,15 0,04 0,683 
PL_3 0,08 0,37 0,58 0,22 0,22 0,06 -0,17 -0,06 -0,10 0,19 0,663 
PL_4 0,23 0,29 0,25 0,31 0,00 0,07 -0,09 0,01 0,56 -0,20 0,668 
PL_5 0,20 0,29 0,38 0,49 0,07 0,18 0,07 -0,08 0,04 -0,25 0,619 

A
d

m
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o

s 
e 

L
o

g
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PL_6 0,25 0,33 0,51 0,15 -0,03 0,33 0,23 -0,01 -0,17 -0,18 0,675 
GQ_1 0,17 0,73 0,26 0,15 0,03 0,19 0,10 0,04 0,14 0,03 0,729 
GQ_2 0,11 0,78 0,17 0,09 0,06 0,25 0,06 0,01 0,25 0,06 0,797 
GQ_3 0,16 0,76 0,12 0,13 -0,08 0,17 0,06 -0,10 0,12 -0,10 0,706 
GQ_4 0,08 0,60 0,44 0,20 0,06 0,18 0,13 0,17 0,01 0,00 0,682 
GQ_5 0,10 0,68 0,24 0,21 0,01 -0,07 0,11 0,21 0,09 0,14 0,663 
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GQ_6 0,10 0,72 0,16 0,16 0,15 0,06 -0,07 0,27 0,03 -0,09 0,698 
DO_1 0,11 0,15 0,34 0,56 0,34 0,05 -0,06 0,16 0,03 -0,18 0,648 
DO_2 0,03 0,16 0,33 0,77 -0,01 0,16 0,01 0,03 0,07 0,02 0,769 
DO_3 0,04 0,19 0,22 0,77 0,04 0,27 0,17 -0,02 0,03 -0,01 0,786 
DO_4 0,09 0,18 0,11 0,75 0,02 0,05 0,06 0,19 0,08 0,20 0,703 

O
p

er
ac
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n

al
 

DO_5 0,23 0,13 0,06 0,54 -0,01 0,29 -0,04 0,28 0,26 0,18 0,625 
DN_1 0,05 0,35 0,05 0,13 0,05 0,16 0,01 0,80 -0,03 0,09 0,822 
DN_2 0,09 0,00 0,30 0,38 -0,03 0,24 0,08 0,63 0,01 -0,13 0,714 
DN_3 0,05 0,16 0,22 0,35 -0,07 0,71 0,10 0,10 -0,04 0,03 0,718 
DN_4 0,04 0,32 0,18 0,13 0,12 0,77 0,05 0,08 0,04 0,05 0,773 IM
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DN_5 0,10 0,15 0,21 0,27 0,13 0,65 0,00 0,24 0,26 -0,06 0,709 
Eigenvalue 4,98 4,79 4,56 3,74 3,03 2,51 1,96 1,83 1,83 1,71 
α-Cronbach 0,870 0,896 0,847 0,844 0,824 0,814 - - - - 

AVE 10,82 10,42 9,91 8,12 6,58 5,46 4,26 3,98 3,98 3,72 
AVE Acum 10,82 21,24 31,15 39,27 45,86 51,32 55,58 59,56 63,54 67,27 
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- - - - 

KMO / MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,874; n = 149 casos 
Bartlett's Test of Sphericity - Approx. Chi-Square = 4134,72; df. 1035; Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Observa-se pela Tabela 9, que o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling 

Adequacy – MSA) obteve o resultado de 0,874. Este valor, considerado admirável, 

conforme Hair et al (2005) mostra que os dados são adequados para a aplicação da 

técnica da análise fatorial.  Para complementar o nível de adequação dos dados 

coletados para a análise fatorial, utilizou-se também do nível de significância, dado 

pelo teste de esfericidade para verificar se existia relação suficiente entre os fatores, 

sendo que valores superiores a 0,05 indicam que provável correlação entre os 

fatores seja muito pequena (BEZERRA; CORRAR, 2006).  

 

Como o nível de significância deu 0,000 pelo Teste de Bartlett's, reforçou-se, mais 

uma vez, a validade do uso de análise fatorial, mostrando que existe correlação 

entre os fatores. Assim, foram gerados 10 componentes principais, sendo que: o 

Componente 1 reuniu informações relativas às variáveis RO_4, RO_5, RO_6, RD_2, 

RD_3, RD_4, RD_5 e RD_6. O Componente 2 reuniu informações sobre as variáveis 

GQ_1, GQ_2, GQ_3, GQ_4, GQ_5 e GQ_6. O Componente 3 reuniu informações 

sobre as variáveis SC_1, SC_4, SC_5, SC_6, PL_1,PL_2, PL_3 e PL_6. O 

Componente 4 reuniu informações sobre as variáveis PL_5, DO_1, DO_2, DO_3, 

DO_4 e DO_5. O Componente 5  reuniu informações sobre as variáveis RS_3, 

RS_5, RS_6, RO_1, RO_2 e RO_3. O Componente 6 reuniu dados sobre as 

variáveis DN_3, DN_4, DN_5. O Componente 7 reuniu informações sobre as 

variáveis RS_4 e RD_1. O Componente 8 reuniu as variáveis DN_1 e DN_2. O 

Componente 9  reuniu informações sobre as variáveis SC_2, SC_3 e PL_4. Por fim, 

o Componente 10 reuniu informações sobre as variáveis RS_1 e RS_2. 

 

Segundo Hair et al., (2005) uma base quantitativa exata para decidir o número de 

fatores a extrair ainda não foi desenvolvida. Apesar disto, estes mesmos autores 

sugerem: o critério da raiz latente, critério a priori, critério de percentagem de 

variância, critério do Teste Scree e o critério da heterogeneidade dos respondentes. 

Para o presente estudo, optou-se pelo critério do Teste Scree. Dessa forma, os 6 

primeiros fatores foram qualificados para a próxima fase na busca de um arranjo de 

dados que oferecesse maior confiabilidade ao modelo, incluindo aí, uma melhora da 

variância acumulada, cujo valor obtido com os 6 primeiros fatores foi de 61,32%, 

aquém do valor sugerido por Hair et al (2005), que é de 60% da variância total. 



 148 

Assim, processaram-se novamente os dados para confirmar os dados depurados 

como sendo de melhor qualidade que o anterior. Os resultados são mostrados na 

Tabela 10. 
 

Tabela 10: Análise Fatorial Confirmatória – Componentes Principais 
COMPONENTES PRINCIPAIS CONSTRUTO / 

SUB- 
CONSTRUTO 

CÓDIGO 
1 2 3 4 5 6 

COMUNA 
LIDADE 

RS_3 0,40 0,04 0,05 0,05 0,65 0,13 0,606 
RS_5 0,38 0,05 0,08 0,23 0,64 -0,13 0,639 
RS_6 0,29 0,28 -0,30 -0,04 0,60 0,17 0,642 
RO_1 0,29 0,18 -0,16 0,18 0,63 -0,05 0,578 
RO_2 0,23 -0,07 0,08 0,03 0,59 0,00 0,416 
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RO_3 0,15 -0,10 0,18 -0,05 0,79 0,06 0,689 
RO_4 0,74 -0,05 -0,02 0,25 0,26 -0,02 0,675 
RO_5 0,59 0,04 0,00 0,09 0,44 0,11 0,558 
RO_6 0,70 0,19 0,04 0,15 0,05 -0,01 0,551 
RD_2 0,66 0,27 0,10 -0,01 0,29 -0,13 0,622 
RD_3 0,65 0,20 0,02 0,05 0,32 0,10 0,581 
RD_4 0,61 0,27 0,20 -0,12 0,10 0,19 0,547 
RD_5 0,58 -0,04 0,13 0,11 0,22 0,05 0,419 R
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RD_6 0,68 0,16 0,16 0,07 0,30 0,16 0,632 
SC_1 0,10 0,14 0,62 0,07 0,16 0,31 0,536 
SC_4 0,05 0,04 0,66 0,15 -0,08 0,15 0,495 
SC_5 0,25 0,25 0,58 0,33 -0,16 0,05 0,594 
SC_6 0,25 0,30 0,54 0,09 -0,04 0,21 0,500 
PL_1 0,06 0,32 0,73 0,22 0,01 0,08 0,694 
PL_2 0,05 0,27 0,67 0,37 0,13 -0,08 0,681 
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PL_3 -0,03 0,34 0,60 0,17 0,31 0,06 0,596 
GQ_1 0,19 0,72 0,30 0,14 0,05 0,22 0,717 
GQ_2 0,12 0,78 0,21 0,09 0,08 0,28 0,759 
GQ_3 0,17 0,74 0,17 0,07 -0,08 0,21 0,658 
GQ_4 0,12 0,62 0,39 0,26 0,02 0,18 0,650 
GQ_5 0,16 0,67 0,26 0,23 0,05 -0,03 0,600 
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GQ_6 0,09 0,77 0,09 0,24 0,07 0,06 0,679 
DO_1 0,08 0,23 0,24 0,63 0,20 0,02 0,562 
DO_2 0,03 0,15 0,34 0,76 0,00 0,18 0,747 
DO_3 0,07 0,18 0,24 0,73 0,04 0,28 0,708 
DO_4 0,13 0,16 0,13 0,76 0,07 0,11 0,652 
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DO_5 0,23 0,10 0,10 0,58 0,07 0,36 0,541 
DN_3 0,06 0,15 0,23 0,34 -0,05 0,71 0,694 
DN_4 0,03 0,33 0,18 0,14 0,11 0,77 0,763 
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DN_5 0,12 0,23 0,16 0,34 0,06 0,64 0,626 
Eigenvalue 4,33 4,27 3,81 3,46 3,42 2,31 
α-Cronbach 0,870 0,896 0,847 0,844 0,824 0,814 

AVE 12,39 12,20 10,88 9,88 9,78 6,61 
AVE Acumulada 12,39 24,58 35,46 45,35 55,12 61,74 
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KMO / MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) = 0,875; n = 149 casos 
Bartlett's Test of Sphericity - Approx. Chi-Square = 2933,52; df. 1035; Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se na Tabela 10 que o KMO/MSA passou de 0,874 da Análise Fatorial 

Exploratória para 0,875. O nível de significância pelo Teste de Bartlett's permaneceu 

em 0,000. O Eigenvalue permaneceu acima de 2 e a porcentagem de variância 

explicada passou de 51,32% para 61,74%. Este novo percentual está dentro dos 

limites sugerido por Hair et al., (2005, p. 102) que é de 60% da variância total. 

 

Um ponto importante a ser observado na Tabela 10, é o reagrupamento das 

medidas (ou variáveis) nos subfatores. Assim, o fator Riscos em Compras 

Internacionais ficou com 2 subfatores: Suprimentos e Demanda. O fator Atividades 

de implementação de gestão de riscos foi reagrupada em 2 sub-fatores: Seleção de 

Fornecedores e Custos, Administração de Processos e Logística; e Gestão de 

Fornecedores e Qualidade. O fator Impacto dos Riscos no Desempenho ficou com 

os sub-fatores: Desempenho sob aspecto operacional e; de negócios. 

 

A partir da Análise Fatorial Confirmatória, foram gerados 6 novos Componentes 

Principais: o Componente 1 (Demanda) reuniu informações das variáveis RO_4, 

RO_5, RO_6, RD_2, RD_3, RD_4, RD_5 e RD_6;  o Componente 2 (Fornecedor e 

Qualidade) agrupou informações das variáveis GQ_1, GQ_2, GQ_3, GQ_4, GQ_5 e 

GQ_6;  o Componente 3 (Seleção de Fornecedores) reuniu as variáveis SC_1, 

SC_4, SC_5, SC_6, PL_1, PL_2, PL_3;  o Componente 4 (Desempenho 

Operacional) reuniu DO_1, DO_2, DO_3, DO_4 e DO_5.; o Componente 5 

(Suprimentos) agrupou RS_3, RS_5, RS_6, RO_1, RO_2 e RO_3 e, por fim, o 

Componente 6 (Desempenho Negócios) reuniu as variáveis DN_3, DN_4 e DN_5. 

 

Na Tabela 11, é possível verificar que, após depuração das 46 variáveis originais, 

restaram apenas 35 variáveis. Esse fato pode ser explicado porque a categorização 

da literatura não tem a mesma aplicação no mundo corporativo e também porque as 

variáveis não esgotavam todas as possibilidades possíveis. Em relação ao 

desempenho, o fato dos respondentes terem uma visão mais clara dos aspectos 

operacionais pode ter feito também com que restasse apenas 3 das 5 variáveis de 

desempenho do negócio apresentadas. 
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Tabela 11: Resumo das Variáveis Originais x Variáveis Finais 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ainda na análise dos dados e resultados, prosseguiu-se com a validação das 

medidas e escalas adotadas. Assim, foram verificados: a validade convergente, 

discriminante e confiabilidade. 
 

a) Quanto à validação das medidas e escalas do modelo de mensuração, a 

convergente foi avaliada pela confiabilidade composta e variância média 

extraída. Para todos os fatores, os valores obtidos para a confiabilidade 

composta foram: 0,92; 0,90 e 0,92 para compras internacionais, desempenho 

e riscos, respectivamente, denotando assim, que as medidas, são 

consideradas de mesmo conceito e estão correlacionados. Para a 

confiabilidade composta, Hair et al. (2005) considera o valor acima de 0,7 

como aceitável.  

 

b) Quanto à validação discriminante, utilizou-se das cargas cruzadas, em que as 

correlações entre as variáveis latentes foram menores que a raiz quadrada da 

AVE, fato que confirma a validade discriminante porque os indicadores 

apresentaram relação mais forte com sua variável latente do que com as 

outras variáveis latente (BIDO et al., 2011). As correlações entre as variáveis 

latentes são mostradas na Tabela 12, onde os valores em negrito na diagonal 

representam a raiz quadrada da AVE. 

 
Tabela 12: Correlação entre os construtos e raiz quadrada da variância média extraída (diagonal) 

CONSTRUTOS RISCOS COMPRAS 
INTERNACIONAIS 

DESEMPENHO 

RISCOS 0,697   
COMPRAS INTERNACIONAIS 0,672 0,728  
DESEMPENHO 0,386 0,343 0,665 

Fonte: Dados da pesquisa 
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c) Quanto à confiabilidade, as medidas e escalas foram avaliada pelo Alpha (α) 

de Cronbach. As medidas tiveram valores acima de 0,81. A partir dessas 

referências, verificou-se que os fatores obtidos podem ser considerados que 

eles existem e são unidimensionais. 

4.6.6.3 Avaliação das Relações Estruturais do Modelo de Mensuração 
 

Inicialmente, considerou-se avaliar a modelagem em equações estruturais, com a 

mediação dos Riscos em Compras Internacionais e, após, sem a mediação dos 

Riscos em Compras Internacionais. Assim, têm-se: 

 

a) Com mediação dos riscos em Compras Internacionais 

 

Para avaliar a significância estatística dos fatores que compõem o modelo de 

equações estruturais utilizou-se do software Smart PLS 2.0 M3. 

 

Os resultados são apresentados na Figura 30. 

 

 
 

Figura 30: Modelo Estimado Teórico-Empírico com mediação de Riscos 
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão 2.0 M3 (RINGLE et al., 2005) 

Path Weighting Scheme 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Observou-se que o coeficiente de determinação, dado pelo R2 foi de 0,46 para o 

fator desempenho e 0,149 para o fator risco. Como o valor de R2 , segundo Cohen 

(1977) deve ser maior do que 0,26, o modelo obtido apresentou, portanto, um bom 

ajuste de natureza teórico-empírica, para os dados coletados. 

 

Não obstante, como era necessário verificar a significância estatística para o modelo 

obtido, ainda, utilizou-se do software SmartPLS, versão 2.0 M3, e obteve-se o 

resultado mostrado na Figura 31. 

 

 
 

Figura 31: Modelo Estimado Teórico-Empírico com mediação de Riscos e Bootstraping 
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão 2.0 M3 (RINGLE et al., 2005) e significâncias 

estimadas por bootstrap com n = 149 e 2000 repetições. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Utilizou-se do método de reamostragem denominado Bootstraping para dar maior 

confiança aos dados estatísticos em que n = 149 medidas foram submetidas a 2000 

repetições. Pela Figura 29, verificou-se que a Gestão de Compras Internacionais 

exerce influência nos riscos e no Desempenho e que os riscos continuam sem efeito 

significativo no Desempenho.  

 

Na Tabela 13, são mostrados os resultados das hipóteses formuladas e os valores 

do teste t de Student. O nível de significância estatística adotado foi (α ≤ 0,05). 
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Tabela 13: Coeficientes estruturais e teste de hipótese 

RELACIONAMENTO 
ESTRUTURAL 

COEFICIENTES 
ESTRUTURAIS 

ERRO 
PADRÃO 

VALOR 
t HIPÓTESE DECISÃO 

Compras Internacionais → Riscos 0,386 0,075 5,283 H1
** Suporta 

Riscos → Desempenho 0,099 0,066 1,606 H2
** Não 

Suporta 
Compras Internacionais → 
Desempenho 0,634 0,071 8,881 

H3 
Suporta 

(**) < 0,01: level of significance (t > 2,58); (*) < 0,05: level of significance (t > 1,96) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim, para as hipóteses, obteve-se: 

 

• Hipótese 1 – Relação entre Gestão de Compras Internacionais e Riscos: teve 

valores de coeficientes estruturais de 0,386 e de Estatística t de Student de 

5,283, suportando a referida hipótese; 

• Hipótese 2 – Relação entre Riscos e Desempenho: teve valores de 

coeficientes estruturais de 0,099 e Estatística t de Student de 1,606, indicação 

de que a hipótese não pôde ser suportada, fato que pode ser justificado 

porque a presença do risco, unicamente, não tem percepção clara por parte 

dos respondentes, que atuam mais em cargos operacionais do que 

estratégicos e já vivenciam práticas de gestão de riscos inseridas nas 

atividades de Compras Internacionais; 

• Hipótese 3 – Relação entre Compras Internacionais e Desempenho teve 

coeficiente estrutural de 0,634 e Estatística t de Student de 8,881, cujos altos 

índices podem ser indicativo de que as empresas já encarem com maior 

naturalidade a rotina de atividades que considerem gestão de riscos em 

relação às Compras Internacionais. 

 

b) Sem mediação dos riscos em compras internacionais 

 

Da mesma forma que no caso anterior (Com mediação dos riscos em Compras 

Internacionais) para avaliar a significância estatística dos fatores que compõem o 

modelo de equações estruturais utilizou-se do software Smart PLS 2.0 M3. 

 

Os resultados são apresentados na Figura 32. 
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Figura 32: Modelo Estimado Teórico-Empírico sem mediação de riscos 
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão 2.0 M3 (RINGLE et al., 2005) 

Path Weighting Scheme 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Conforme demonstrado na Figura 32, a Gestão de Compras Internacionais influencia 

no desempenho. Comparando-se as Figuras 30 e 32, verificou-se que o coeficiente 

de correlação entre Compras Internacionais e Desempenho, passou de 0,634 (com 

mediação) para 0,674. Os outros índices do modelo sem mediação também tiveram 

ligeiro aumento. Em função do aumento do coeficiente de correlação, sem a 

mediação de riscos, ainda não se evidencia a influência da gestão dos riscos em 

compras internacionais na relação entre gestão de compras e desempenho. É 

necessário verificar se as relações estruturais do modelo são estatisticamente 

significantes. Da mesma forma que no caso anterior, considerou-se Bootstraping (n 

= 149 medidas e 2000 repetições).  

 

Os resultados são mostrados na Figura 33. 
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Figura 33: Modelo Estimado Teórico-Empírico sem mediação de riscos e Bootstraping 
Nota: Modelo estimado pelo software SmartPLS versão 2.0 M3 (RINGLE et al., 2005) e significâncias 

estimadas por Bootstrap com n= 149 e 2000 repetições. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Observou-se pelas Figuras 31 e 33, que o valor do teste de t de Student entre 

Compras Internacionais e Desempenho, passou de 8,881 (com mediação) para 

10,518. Em ambas análises, os valores, foram estatisticamente significantes para (α 

≤ 0,01). Embora o valor do teste t de Student tenha aumentado entre Compras 

Internacionais e Desempenho, não se pode considerar que o risco é um fator 

mediador, pois que, a relação entre risco e desempenho (t de Student = 1,606) é 

estatisticamente não significante para (α ≤ 0,05).  

 

Para evitar quaisquer dúvidas em relação à validação da H2: Quanto maior a 

probabilidade de incidência de riscos, menor será o índice de desempenho, buscou-

se um modelo explicativo mais didático para justificar o fato desta hipótese não ter 

sido validada. Na Figura 34, foi destacado o fato de que a relação entre A (Gestão 

de Compras Internacionais) e B (Desempenho) foi significante, embora a relação 

entre C (Riscos) e B (Desempenho) não tenha sido significante. Numa nova 

simulação, ao se retirar a mediação dos Riscos, contudo, a relação deu significância, 

fato que poderia trazer alguma dúvida sobre essa situação.  
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Figura 34: Modelo Didático explicativo sobre H2 não confirmada 

 

 

Buscou-se amparo na literatura para justificar a possibilidade de validação da H2 e o 

artigo de Baron e Kenny (1986) trouxe a informação de forma clara: A relação entre 

A e B deveria diminuir na ocasião em que se retirasse a mediação dos riscos, fato 

que não ocorreu, nem mesmo com Bootstraping. 

 

4.6.7 Conclusões da Fase Descritiva (Quantitativa) 
 

O objetivo principal dessa fase descritiva foi alcançado na medida em que foi 

identificada, de forma simultânea, a relação entre os constructos Riscos, Compras 

Internacionais e Desempenho. Os objetivos específicos dessa fase serviram como 

ferramentas para conseguir os resultados que serão retomados a seguir: 

 

a) Na visão descritiva dos dados coletados a partir da organização, 

apresentação e sintetização dos dados, chamou a atenção o fato de que os 

constructos Compras e Desempenho tenham obtido maior parte das 

respostas (acima de 83% em ambos) entre as gradações 4 a 6 e somente a 

categorização de Riscos tenha obtido respostas tão variadas. Até esse ponto, 

pôde se concluir que a variabilidade de riscos e falta de categorização clara já 

apontada na literatura e entrevistas poderiam ser um indício de que os riscos 

seriam elementos de preocupação dos respondentes, mas a visão sobre seus 

impactos poderiam ter variâncias nas respostas de acordo com a 

especificidade de atuação e visão de gestão de cada um; 

 

b) Na validação das medidas e escalas das variáveis e respectivas assertivas, o 

uso de análise fatorial se mostrou adequado por uma série de testes e 

medidas que foram verificadas para análise da correlação, discriminante e 
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confiabilidade a partir de um modelo de componentes principais que 

explicasse a relação das variáveis em conjunto. Primeiramente, na análise 

fatorial exploratória, 11 das 46 variáveis foram descartadas pelo baixo valor 

de correlação com os componentes principais. Novamente, verificou-se a falta 

de clareza na categorização de riscos fazendo com que os Riscos de 

Suprimentos e Operacionais fossem agrupados. Começou a ficar mais claro 

também a questão da percepção sobre desempenho, pois sobraram apenas 

03 das 06 variáveis de desempenho de negócios. 

 

c) Na avaliação da relação entre múltiplos constructos com modelagem em 

equação estrutural foram validadas as características de cada um dos 

constructos: Riscos como variável mediadora, Compras como variável 

independente e Desempenho como variável dependente. No modelo de 

análise de primeira ordem, duas Hipóteses foram suportadas: Hipótese 1, que 

trata da relação entre Compras Internacionais e Riscos foi suportada e 

Hipótese 3, que trata da relação entre Compras Internacionais e 

Desempenho.  

 
d) Como a Hipótese 2, que trata da relação entre Riscos e Desempenho não foi 

suportada, mesmo com a análise em segunda ordem, conforme Figura 32, 

quando verificou-se baixa significância nessa relação, tal fato deixou clara a 

necessidade de estudos complementares, especialmente sob ponto de vista 

de executivos que tenham melhor noção do impacto nos negócios a partir da 

Gestão de Riscos em Compras Internacionais. Dessa forma, pode-se inferir 

que a simples existência do risco não tem clara relação com degradação no 

desempenho porque uma gestão efetiva de Compras Internacionais já pode 

trazer implícita uma postura pró-ativa de gestão de riscos e outros problemas 

que possam interferir nos resultados na empresa. 
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5.  CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 
 

Com a fase descritiva, constituíram-se mais elementos para resposta ao problema 

de pesquisa: Os Riscos podem atuar como Variável Mediadora na relação entre 

Compras Internacionais e Desempenho percebido de Empresas de Equipamentos 

dos Setores de Energia e Eletroeletrônicos? A resposta “sim” deve ser dada com a 

mesma cautela que o trajeto dessa pesquisa percorreu para atender aos objetivos 

específicos do trabalho como um todo para melhor conhecimento de cada um dos 

contructos a partir de uma vasta pesquisa bibliográfica, seguida da formulação de 

um modelo estrutural e respectivas hipóteses, pesquisa exploratória para busca de 

práticas corporativas e, por fim, pesquisa descritiva para dar uma resposta ao 

problema de pesquisa e testar suas hipóteses. 

 

A fase de pesquisa bibliográfica trouxe uma crescente produção sobre o tema de 

gestão de riscos em Cadeias de Suprimentos globais, embora se tenha verificado 

uma carência de bibliografia que consolide as principais atividades de compras 

internacionais, especialmente no âmbito brasileiro e dos setores de energia e 

eletroeletrônicos que ainda parecem ser dependentes de tecnologia estrangeira e da 

atuação de multinacionais. A importância do contexto internacional para esses 

setores, conforme estatísticas da ABINEE na caracterização dos setores de estudo 

trouxe um panorama importante de dependência de tecnologia estrangeira e 

atuação relevante de empresas multinacionais no mercado brasileiro. 

 

Nas quatro entrevistas da fase exploratória e qualitativa, verificou-se grande 

preocupação com os riscos por parte dos gestores, embora os conceitos da 

literatura de categorização e de gestão de riscos não tivessem aplicação clara e 

uniforme nas atividades do ciclo de compras dentre as empresas pesquisadas.  

 

Por fim, na fase descritiva e de método quantitativo, as hipóteses H1 e H3 puderam 

ser suportadas e a maior parte das assertivas teve grau elevado de concordância 

entre os respondentes, com exceção dos riscos, cuja diversidade de opções e 

categorização conduziu a dados de menor uniformidade. Da mesma forma, como a 

H2 não foi suportada, cabem os comentários sobre a visão do respondente, já que 

trata-se de desempenho percebido e também da devida importância que precisa ser 
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dada para a própria Gestão de Compras Internacionais que, uma vez liderada sob 

ponto de vista estratégico, já concebe uma visão pró-ativa em relação aos possíveis 

impactos negativos de riscos ao longo das atividades. 

 

Em relação às contribuições deste estudo, destacam-se os impactos teóricos e 

práticos: 

 

a) Em relação aos aspectos teóricos, a primeira contribuição é a consolidação 

de uma visão macro sobre Compras Internacionais já com a devida 

adaptação do tema ao contexto nacional sob ponto de vista dos gargalos 

logísticos do Brasil e burocracias dos processos aduaneiros. Na sequência, a 

tentativa de aplicação do modelo teórico de Manuj e Mentzer (2008) na fase 

exploratória deu abertura para uma oportunidade única de verificação da 

teoria tanto no contexto brasileiro quanto nas especificidades nos setores de 

energia e eletroeletrônicos. Essa fase do estudo demonstrou que o modelo 

precisaria ser refinado e simplificado a partir da verificação de que não existia 

nas empresas pesquisadas um método tão claro e rígido quanto na teoria de 

gestão de riscos internacional com categorização e ações claras de 

mitigação, especialmente porque a postura do brasileiro dá margem para 

flexibilização de possíveis problemas com os riscos em Compras 

Internacionais. Como o modelo teórico precisaria de refinamento, optou-se 

por utilizar um instrumento de pesquisa bastante simplificado e que deixa 

como contribuição boa validade e confiabilidade, podendo ser passível de ser 

utilizado em outras pesquisas com as devidas sugestões de melhoria, 

especialmente no que tange à verificação de impactos no desempenho 

percebido. 

 

b) Em relação aos aspectos práticos, é importante indicar o quanto que o tema 

de pesquisa é atual e está em consonância com discussões sobre inserção 

das empresas em contextos internacionais de globalização e necessidade de 

averiguação da real vantagem de se buscar novas opções desde que 

conhecidos os riscos e possibilidades de aumento de valor agregado. A 

dependência de tecnologia estrangeira já esteve na pauta de importantes 

políticas de nacionalização ou liberalização ao longo da história do Brasil e os 
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setores de energia e eletro-eletrônicos agora estão em voga porque estão 

relacionados aos investimentos em infraestrutura e sustentabilidade do país. 

Espera-se que esse estudo possa contribuir para que as empresas do setor 

de energia e eletroeletrônicos tenham mais elementos para direcionar a 

operacionalização das atividades do Ciclo de Compras Internacionais com 

maior consciência dos riscos e reflexo no desempenho tanto operacional 

quanto de negócios. A falta de clareza em relação à percepção dos 

respondentes do impacto de suas atividades no desempenho de negócios da 

empresa deixa como contribuição a necessidade de estreitamento de uma 

gestão operacional com a gestão de negócios com melhor visão de médio e 

longo prazo e treinamentos que capacitem e orientem os colaboradores a 

criarem mais valor para os negócios. 

 

Para o aprimoramento da presente pesquisa, recomenda-se o prosseguimento dos 

estudos considerando-se as sugestões a seguir: 

 

a) Ampliação da amostra com maior número de respondentes para garantir 

melhor consistência dos dados numa amostra probabilística que não seja de 

conveniência para que os resultados sejam passíveis de generalização, 

preferencialmente com executivos que tenham maior visibilidade sobre 

impacto no desempenho não só operacional, mas de negócios também. Ao 

atender o recomendado de Hair et al (2005) de pelo menos 05 questionários 

para cada assertiva, espera-se que não seja necessário o uso de técnicas 

reducionistas de variáveis, que embora sejam válidas, teriam melhor 

qualidade na capacidade de generalização. Ainda em relação à amostra, o 

porte da empresa e atuação exclusivamente em nível nacional ou 

multinacional poderia ser fator de divisão e comparação de resultados; 

 

b) Uso de análise fatorial exploratória para cada um dos blocos de assertivas a 

partir de meta-análise com uso de regressões lineares e novos modelos de 

equações estruturais para determinar melhor a relação entre os constructos e 

efeito mediador da variável Riscos; 
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c) Acompanhar resultados longitudinais ao longo do tempo em relação à 

divulgação, treinamento, cultura e implantação de Gestão de Riscos em 

Compras Internacionais e resultados em curto, médio e longo prazo 

comparando-se o antes e depois da utilização dessas práticas; 

 

d) Replicação da pesquisa em outros setores, tipos de compra e também em 

outros países para maior base de comparações e busca de um modelo ideal 

de gestão de riscos em compras internacionais que possa ser ajustado para 

diferentes contextos. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 

Prezado Senhor/Senhora, 
 
Esta pesquisa tem como objetivo verificar a influência dos riscos no desempenho das Compras Internacionais. O atual contexto de globalização tem permitido 
que as empresas tenham maior acesso aos fornecedores de qualquer parte do mundo que poderão prover equipamentos a custos mais atrativos do que os 
fornecedores locais à primeira vista. Cabe verificar, contudo, se as empresas estão considerando os possíveis riscos e os impactos no desempenho global 
tanto em nível operacional quanto em nível econômico-financeiro. Dessa forma, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a percepção de risco ao longo 
do Ciclo de Compras Internacionais de sua empresa e a forma como gerenciam esses riscos. 
Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico e, por esse motivo, todas as informações serão utilizadas estritamente para esse fim e 
de forma confidencial. Sua colaboração é muito importante para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, para ampliação das fronteiras do 
conhecimento sobre o assunto no contexto brasileiro. 
Os resultados da pesquisa serão retornados à comunidade acadêmica mediante publicação de trabalhos acadêmicos. 
Antecipadamente, agradecemos a sua atenção. 
 
Patrícia Andrade Ferreira 
Mestranda em Administração de Empresas 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Núcleo de Pós-Graduação em Administração de Empresas – Mestrado 
E-mail: patyferre@yahoo.com.br 
Fones: 11 2074-1527 e 11 8157-8421  
  
 
BLOCO 1: Dados do Respondente 
Nome (Opcional): ________________________________________________  
Função (Cargo): _________________________________________________ 
Tempo na Função: _______________________________________________ 
Formação (Acadêmica): ___________________________________________ 
 

BLOCO 2: Dados da Empresa 
Nome da Empresa (Opcional): _____________________________________ 
Ramo de Atividade: _____________________________________________ 
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Cidade/Estado: _________________________________________________ 
Produção: (  ) Seriada  (  ) Por lote  (  ) Sob pedido 
 

Número de Colaboradores no Brasil: 
(  ) até 9 empregados 
(  ) 10 a 99 empregados 
(  ) 100 a 499 empregados 
(  ) 500 e mais empregados 
 
Faturamento no último ano: 
(  ) Menor ou igual a R$ 1,2 milhões 
(  ) Entre R$ 1,2 milhões e R$ 10,5 milhões 
(   ) Entre R$ 10,5 milhões e R$ 60 milhões 
(   ) Mais que R$ 60 milhões 
 

Distribuição e vendas:  
____% mercado interno 
____% mercado externo 
____% outros 
 
 
Material Importado: ______________________________________________________________________________________________________________ 
% Participação do Custo do Material Importado no Produto Final Vendido: 
(  ) Menor que 10% 
(  ) Entre 11% e 30% 
(   ) Entre 31% e 50% 
(   ) Acima de 51% 
Características dos Fornecedores Internacionais: 
 
(   ) Matriz/filial do grupo  
(   ) Trading 
(   ) Outros Fornecedores 
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Principais Países de Origem: ___________________________________ 
 

Forma de Seleção de Fornecedor Internacional: 
(   ) Contratos pré-estabelecidos por empresas do grupo 
(   ) Fornecedores desenvolvidos pela própria empresa 
(   ) Imposição do cliente final 
 

Forma de Contratação do Fornecedor Internacional: 
(   ) Contratos de Curto Prazo (até 1 ano) ou Pedido de Compra Avulso 
(   ) Contratos de Médio Prazo (1 a 3 anos) 
(   ) Contratos de Longo Prazo (mais de 03 anos) 
 
Tempo de relacionamento com o Fornecedor Internacional 
(  ) Menos de 2 anos 
(  ) Entre 2 e 5 anos 
(  ) Acima de 5 anos 
 
Frequência de compras internacionais 
(  ) Quinzenal 
(  ) Mensal 
(  ) Anual 
(  ) Esporádica 
 
 
 
 
 

BLOCO 2 – Roteiro para entrevista 
Manuj e Mentzer (2008) possuem estudos de referência na gestão de riscos em Cadeias de Suprimentos Globais. A metodologia desenvolvida por esses 
autores possui as etapas identificadas na figura abaixo: 
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Figura 1: Gestão de Riscos em Cadeias de Suprimentos Globais 
 
 
 
Primeiro Passo: Identificação dos Riscos 

A gestão de riscos é mais assertiva quando as empresas dirigem seus esforços para os aspectos que estão dentro de seu escopo de atuação. O quadro a 
seguir traz o agrupamento de riscos segundo categorias dentre as quais se destacam os riscos associados aos aspectos de Suprimentos, Operacionais e de 
Demanda.  



 189 

 
Quadro 1:  Categorias de riscos 

 

 

 

 

A – No quadro a seguir enumere os riscos percebidos dentro de cada categoria e os classifique conforme colunas 
seguintes:
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Quadro 2: Classificação dos Riscos Percebidos  
 

Segundo Passo: Avaliação dos Riscos 
B – Retome os riscos identificados na Parte A e os classifique por ordem de impacto conforme colunas seguintes: 
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Quadro 3: Riscos – Impactos e Estratégias 

 

 

 

 

 

Terceiro Passo: Estratégias de Gerenciamento de Riscos 
Retome o quadro anterior e Indique quais das estratégias a seguir seriam adotadas para cada um dos riscos apontados e aponte na Coluna “Estratégia” uma 
das opções a seguir: 
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Quadro 4: Como gerenciar os riscos 

 

 

Quarto Passo: Implementação do Gerenciamento de Riscos 
Verifique as etapas abaixo do Ciclo de Compras Internacionais e Comente quais estratégias de Minimização de Riscos adotaria em cada uma das Etapas: 



 193 

 
 
 
 
 
Quinto Passo: Mitigação dos Riscos em Cadeias de Suprimentos Globais 
A implementação de estratégias para gestão de riscos deveria ser uma ação pró-ativa, porém, como sabe-se que não é possível evitar todos os riscos e é 
importante que as empresas possuam um plano de ação por conta de eventos inesperados. Comente sobre esses planos de ação e dificuldades gerais de 
implementação de gestão de riscos. 
 



ENTREVISTA 1 

APÊNDICE 2 – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 
 
Data entrevista: 30/03/2012 
Duração entrevista: 1:31:06 
 
LEGENDA 
E: Entrevistador 
R: Respondente 
 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 1 
 
- Identificação do entrevistado e empresa 
 
E: Bom, para começar, vou pedir para você colocar os seus dados. 
R: Você vai gravar e transcrever tudo? 
E; Vou ter que transcrever essas entrevistas, mas é tranqüilo.  
R: Tempo da função aqui você diz ou ?? 
E: Acho que é melhor o geral...05 anos, 06? 
R: 05 anos! 
R: Vou colocar, depois você decide se quiser tirar. 
E: Eu prefiro não colocar o nome da empresa para não comprometer. 
R: Aí. É bom. Você decide. 
E: A idéia seria tentar fazer uma entrevista. Na verdade, uma pesquisa no ramo de energia elétrica porque eu acredito que seja 
um ramo bem específico. As empresas estão muito presas a multinacionais, ao que a matriz decide e no Brasil se operacionaliza 
a decisão. Por mais que se fale em Compra Internacional, parece-me que a empresa fica presa num tipo de solução, mas eu não 
sei se eu vou ter público suficiente para responder 100 questionários só na área de energia e eletro-eletrônicos. 
E:  Isso aqui é... 
R:  É! Não vai ser fácil não. 
E:  Não. Esse tipo de questionário - até para te explicar... esse tipo de questionário é que vai me ajudar a montar um questionário 
efetivo mesmo com assertivas: “sim ou não”;  “de 1 a 5  o que que você acha.” Isso aqui é uma fase exploratória para que depois 
eu monte meu questionário e aí eu lance ele na Internet. É por isso que é bem um bate-papo e bem de sopetão mesmo. 
R:  Número de colaboradores no Brasil... Faturamento no último ano... Brasil ou Mundo? 
E:  Brasil. 
R: - Está bom. Dá na mesma. 
R: - Distribuição mercado interno, mercado externo. O que você quer dizer com isso? O que a xxx (nome da empresa censurado) 
vende?  
E: Isso! 
R: Puxa. 
E: Aí talvez a gente possa focar no tempo de xxx (nome antigo da empresa censurado), o que sobrou para a xxx (nome da 
empresa censurado). 
R: É, mas se a gente for olhar só xxx (nome da empresa censurado) mesmo, só a parte de soluções hoje que é mercado externo. 
Estou colocando 90% e 10%. 
R: É. Agora você tem que considerar que isso é xxx (nome da empresa censurado)? 
E: Sim! É o que a gente está vendo agora com foco em Brasil. 
R: Material importado? O que a gente compra? 
E: Isso! 
R: Material importado: switches... Quando você fala material importado, material de fabricação, acho que é mais a base do seu 
trabalho? 
E: Exatamente. Fornecedor externo. Como é que se lida com... 
R: Não tem muita coisa, mas tem fornecedor interno que tem produto importado. 
R: Você tá falando em risco de Cadeia de Suprimentos.Você tem que pensar também no teu fornecedor interno que importa. 
E:  Que tem um sub-fornecedor e... 
R: Ou uma matriz lá fora que ele tem que importar. Exemplo uma xxx (nome do fornecedor censurado) da vida. 
E: Sim. 
R:  Para o teu mundo mais real... 
E: Como é que a gente colocaria, então? Os produtos de fornecedores externos, primeiramente? E os internos? Com sub-
componentes? 
R: Eu acho que Sim. 
E: Legal! 
E: Eu não posso falar porque eu não posso influenciá-lo... 
R: Aí tinha os medidores de energia que a gente comprava. Isso aqui vem do xxx (nome do país de origem censurado par não se 
identificar fornecedor)- uma das empresas que a xxx (nome da empresa censurado) comprou. 
E: Na época não era xxx (nome da empresa censurado)? 
R: Não. Já era xxx (nome da empresa censurado). Logo que a gente começou a comprar era de uma empresa que chamava xxx 
(nome da empresa adquirida censurado). A empresa, a xxx (nome da empresa censurado) comprou. 
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R: Não dá para colocar tudo também: switches, roteadores... 
E: Não. Os principais. 
R: Relés, equipamentos de Telecom, medidores de energia. O que mais que pode ter? Servidores às vezes. 
E: Material importados versus produto vendido. 
R: Participação do custo do material importado versus produto vendido. Isso aí é difícil dizer: uns 30.  Os relés eram os principais. 
R: Características dos fornecedores internacionais. 
E: Pode marcar mais de uma opção. 
R: É! 
R: Principais países de origem: China... China ok... Canadá, Índia... Acho que é isso. Estados Unidos? Muito pouco. 
R: Forma de seleção do fornecedor internacional: contratos pré-estabelecidos.... 
E: E quando fala aqui pela própria empresa. É pela própria unidade, né? 
R: Eu imagino que sim . Se tiver que desenvolver um fornecedor internacional xxx (nome da empresa censurado) nunca era por 
aqui. 
E: Você entende que era mais do próprio grupo? 
R: Forma de relacionamento com fornecedor internacional: contratos curto prazo, contratos de médio prazo... 
R: Tempo de relacionamento com fornecedor. Isso aqui é um tempo médio que você... 
E: Sim. 
R:  Regularidade de Compras Internacionais. Puxa, era mais, na verdade nem... Semanal não tem. 
E: Coloca aí para mim isso. É isso que é legal. E que a gente já vai vendo como melhorar o questionário. 
E: Agora vou tentar fazer um negócio mais dinâmico. Agora a gente está gravando e é por isso que a gente não precisa mais 
marcar tanto no detalhe. 
R: Beleza! 
 
1ª etapa da Entrevista: Identificação dos riscos 
 
E: Então, só retomando: esses são os dois autores nos quais eu me baseei para desenvolver toda essa teoria e montar esse 
questionário. 
R: Sim... 
E: Temos aqui 05 passos para poder trabalhar com a questão de risco. Vamos falar primeiro do primeiro passo que é a 
identificação de riscos. Para falar desse passo, vamos tentar entender como é que esses autores lidam com os riscos. Então tem 
toda uma literatura que tenta diferenciar o que que é risco e o que que é incerteza. 
R: Sim... 
E: Então, na literatura você tem muita coisa que indica que risco pode ser algo positivo, principalmente na literatura de finanças. 
R: Sim... 
E: Riscos, ações, lidar com derivativos e tudo mais  te traz um risco que pode ser positivo, mas nesse aspecto que nós estamos 
falando aqui é o risco negativo. Éo risco que eu quero evitar. 
R: Sim... 
E: Então, eu não estou falando do risco do aspecto financeiro. Estou falando do risco que eu, como empresa, tenho algum poder 
de ação, tenho algum poder de gestão e que vai me trazer impacto negativo. Então, quando eu estou falando em risco, eu estou 
falando em impacto negativo. 
R: O que na Cadeia de Suprimentos eu não consigo ver nenhum risco positivo. 
E: Exatamente! Porque no nosso ambiente: Administração, Cadeia de Suprimentos, não tem. 
R: É. Não tem! 
E: O que que a gente pode diferenciar: risco e incerteza. Diferença, a gente tem, basicamente nos cinza:  os riscos que estão sob 
nossa gestão... 
R: Sim. 
E: Nossa gestão como empresa foco. 
R: Empresa ou Compras? 
E: Empresa! Compras, então, vamos tentar retirar os cinzas e ver o que sobra. Por exemplo: Segurança: “Sistema de Segurança 
de Informação, Segurança de Infra-Estrutura, Ação de Terrorismo, Crimes e Sabotagens...” A gente até como empresa pode 
tentar evitar alguma coisa. Podemos comprar firewall, proteger com nosso Departamento de IT alguma questão mas, em linhas 
gerais, as questões de segurança não estão muito sob nossa gestão de Suprimentos. 
R: Não sei, mas acho que segurança de informaçãoeu acho que sim. 
E: Eu penso no risco seguinte. Vamos pensar assim: nós temos um fornecedor e nós vamos compartilhar informação com ele de 
alguma forma. Com EDI e tudo mais. Meu sistema conversa com o sistema dele. Posso tentar proteger as minhas informações 
que vão ser tratadas para ele, mas, de alguma forma, ele pode ter alguma porta de entrada aqui. 
R: Ok. 
E: Eu penso mais em segurança de informação mesmo. 
R: Mas é uma coisa que está na tua mão, como empresa. 
E: Sim! 
R: Cabe a você proteger direito, ou não. 
E: A teoria me ajuda a contextualizar isso como sendo especialmente questões muito mais macro: um hacker me sabotar e entrar 
no meu sistema. Eu até posso me proteger. 
R: Sim. 
E: Talvez seja uma coisa legal para a gente pontuar então. De que, na questão de compartilhamento de informação, então, 
segurança é um grupo bastante macro. Na questão de segurança de informação, talvez a gente consiga se proteger até um 
ótimo nível, mas... 
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R: De novo, tudo entra, tudo entra numa questão de custo, né? Você tem níveis e níveis de segurança. Você pode ter uma Data 
Center. Você pode ter um Data Center com replicação. Você tem dois Data Centers com a mesma informação. Se cai uma 
bomba em um, você tem o outro para se respaldar. 
E: Sim. Você se protege...tem o outro para replicar. 
R: Você tem Data Centers que são bunkers. 
E: Totalmente protegidos. 
R: Sim. Totalmente! No Chile, por exemplo, você tinha... 
E: Terremotos! 
R: Sim. Nossa, você não conseguia entrar no negócio da xxx (ramo de negócio censurado) se você não tivesse a palavra secreta 
para entrar. 
E: Sim. 
R: Uma loucura o negócio. E podia cair terremoto, podia cair uma bomba do lado. 
E: Faz sentido, sim! Entendi! 
R: E a gente tinha replicação. A gente tinha um no centro de Santiago e tinha um que era super afastado. Acho que era em 
Huechuraba - bem afastado. 
E: Entendi. Entendi seu ponto de vista, sim. Legal a gente pontuar isso. Aqui eu acredito que a teoria trouxe dessa forma porque 
a gente pensa em questões muito mais macro, muito mais ligada às questões de terrorismo. 
R: Mas, então, ação de terrorismo o que que é? Uma explosão! O cara foi e explodiu um negócio que está do lado do seu Data 
Center. 
E: Sim. 
R: Se você tem esse Data Center replicado em outro lugar. 
E: Você se protegeu! 
R: Você se protegeu, protegeu tua informação. 
E: Mitigou teu risco! Entendi. 
R: Ah. Explodiu o meu escritório. Espera lá, mas eu tenho uma replicação que é feita num Data Center X. Você consegue. É uma 
questão de contratar direito e estar na mão de compras. Direto. 
E: Sim. Está certo! Boa! 
R: (Risos) 
E: Macro: mudanças econômicas - aí a gente, de fato, não tem muita gestão, tais como situação de moeda, taxas de juro, preços 
em geral. Questões políticas... 
R: Questões de moeda, você tem o hedging, né?  
E: Sim. Daí você pode se proteger, mas questões mais macro mesmo: flutuação da moeda, você se protege com o hedging, mas 
mudança econômica e coisas muito do mercado, você não consegue se precaver – tipo você vai comprar cobre e, de alguma 
forma, você consegue se proteger: evitar, trabalhar melhor a questão de desenvolver fornecedor, mas algumas coisas, como 
talvez você não atue com o nível de mudar o mercado, é muito mais macro - você está num nível de atuação que você não 
consegue mudar. 
R: Está bom! 
E: Concorrência: Muitas vezes a gente tem uma visibilidade boa do que o concorrente está fazendo, mas, na maior parte das 
vezes, não está sob nossa gestão o que eles estão fazendo. E recursos, aí, questões inesperadas mesmo de recursos. Por que 
que eu separei isso? Até para que a gente filtre quais são os riscos que a gente vai focar. A gente vai focar nos cinzas. Por quê? 
Normalmente são os riscos que estão mais sob nossa gestão. Até para que eu faça um filtro, senão a gente vai ficar falando de 
risco de todos os tipos e a gente não vai conseguir ser mais assertivo. 
R: Sim. 
E: Então vamos falar de riscos de Suprimentos. Exemplo de riscos de Suprimentos - interrupções no fornecimento: uma máquina 
que quebra, um fornecedor que vai à falência, enfim alguns motivos para que a gente tenha esse fornecimento interrompido. 
Problemas de estoque. O cara não tem estoque e você fica sem o seu material sem o seu serviço, problemas de agendamento, 
acesso à tecnologia, aumento de preço, questões de qualidade, incertezas tecnológicas, complexidade. Aqui são alguns 
exemplos do que são riscos em relação a suprimentos: o que que pode que você vai ficar na mão. Você vai ficar sem o 
fornecedor. Tanto em relação a material, quanto em relação a serviços. Operacional... 
R: Por que que você fala que está na nossa mão? 
E: Por que eu acho que a gente tem como fazer. A teoria me traz informações de que a gente tem algumas ações que a gente 
consegue tomar para evitar esse tipo de problema. Exemplo: você vai trabalhar com um fornecedor e vai tentar evitar que ele  
que você fique na mão porque ele porque vai quebrar uma máquina dele. 
R: Você desenvolve dois fornecedores! 
E: Você desenvolve dois fornecedores. Você vai tentar auditá-lo para verificar se ele trabalha com máquinas de qualidade.Você 
vai tentar evitar de alguma forma. Exatamente essas questões que você falou. Puxa! Como é que eu vou me precaver? Vou 
pegar um segundo. É um fornecimento, suprimento muito importante? Então, eu não vou ficar na mão de um só. Então, são 
coisas que, de alguma forma, a gente tendo uma visão melhor do processo, a gente consegue evitar. 
R: Sim. 
E: Riscos operacionais: normalmente, os riscos operacionais estão ligados mesmo a transporte, logística, interrupções na 
operação por uma greve na alfândega, por um navio que afunda, por um avião ou alguma coisa assim, fabricação inadequada 
por conta de processos ou capacidade é bem ligado à questão operacional, freqüência de variações em processos, mudanças 
tecnológicas e outras mudanças mais ligadas à parte operacional. E demanda? Demanda está aqui indicado como novos 
produtos e variações na demanda; modismos, sazonalidades, inovações na concorrência, caos no sistema e situações de 
demanda. Que situações que eu imagino aqui? Situações do tipo você faz toda uma previsão com seu fornecedor de que você 
vai comprar “x” e no fim você acaba não comprando porque você teve uma demanda inesperada. O mercado te pediu uma coisa 
e você não previu. O que você vai fazer? Então, são incertezas, são riscos em relação ao que está mais na mão do cliente. 
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R: Sim. 
E: Feita essa apresentação... 
R: Enumere os riscos percebidos dentro de cada categoria...  
E: Então, a gente pode até destacar as páginas para facilitar. Vamos lá: Riscos de Suprimentos. Se você quiser eu anoto ou você 
anota - você vai me falando e eu vou anotando. Pode ir falando o que vem à sua cabeça e depois a gente vai enumerando na 
ordem de importância para você. 
R: E aí você sempre pensando em fornecimentos internacionais. É isso? 
E: É isso! 
E: A gente pode até pensar no que mais te preocupa. É lógico, sob o ponto de vista de compra internacional e, no final, a gente 
pensa se esse risco não interfere também no mercado doméstico. 
R: Sim. 
E: Porque uma das coisas que a gente tem que pensar também numa pesquisa como essa é: eu vou só pensar no mercado 
internacional? De repente eu estou pensando que um risco internacional é tão específico, mas ele também acontece no mercado 
local. 
R: Mas aí é que está: eu preciso entender melhor o que você quer que eu coloque aqui uma interrupção de fornecimento pode 
ser causada por um tsunami no Japão. Minha interrupção pode ser causada: acabou meu componente -  Eu compro computador, 
certo? Eu compro computador da xxx (nome do fornecedor censurado) aqui no Brasil, um fornecedor local, mas com 
componentes importados. Muitos dos componentes de computadores vêem do Japão. 
R: Então, eles operam no meu fornecimento? E aí? Isso é um risco? 
E: Sim, com certeza! 
R: É a descrição de um risco de suprimento? 
E: Aí, a gente tem que ver o que está sob nossa gestão. É muito difícil mesmo de classificar. 
R: Pois é. 
E: Suprimento, aqui, normalmente, a gente pensa que é algo que está muito mais na mão do fornecedor do que não está. A xxx 
(nome do fornecedor censurado) só tem uma fábrica no Japão. Só tem uma única fonte de suprimentos para suprir o mundo 
inteiro? 
R: Não, mas o Japão é o fornecedor principal desse tipo de insumo. A partir do momento que o Japão parou de fabricar, teve 
uma escassez de componentes no mercado. 
E: Sim. 
R: Tinha componente, tinha! Mas não do jeito que o mercado demandava, aí faltou. 
E: Você considera, pela explicação que eu dei anteriormente, o terremoto é um risco ou é uma incerteza? Temos que pensar no 
que estamos falando que é nosso risco. O terremoto para mim é uma incerteza, porque eu não consigo controlar. 
R: O meu risco é ter que comprar um produto, cujos componentes estejam centralizados numa área crítica. 
E: Você, como gestor de compras, na hora que você vai analisar na Cadeia de Suprimentos - se vai comprar de um fornecedor 
que está no Chile, no Japão, do lado de um vulcão, você vai analisar que está sob sua gestão o risco desse fornecedor falhar. 
R: Sim. 
E: E esse seu fornecedor, sob o ponto de vista dele. E é por isso que você tem que ver o seu ponto de vista. Ele, do ponto de 
vista dele, vai pensar: eu estou no Japão. Se vai ter um terremoto, ou não, é uma incerteza para mim.  
R: Sim. 
E: Vou tentar estar antenado com o governo, com as previsões meteorológicas, mas isso para mim é uma incerteza. 
R: Sim. 
E: De que forma que eu vou me precaver? Então, sob o que está sob seu ponto de vista de gestão, onde está o foco. 
R: Sim. 
R: Minha dificuldade é falar qual a descrição desse risco. 
E: Que é o risco de ficar sem o suprimento porque o fornecedor está localizado numa área ... 
R: “X”! 
 E: Vamos anotar isso do jeito que veio. 
R: Então é, pode colocar como localidade... 
E: Crítica? 
R: É. Crítica! 
E: Você pode fazer algo bem sem censura, mesmo. A idéia é essa. 
R: Se eu colocar localidade crítica, você vai lembrar do que a gente falou aqui? 
E: É por isso que a gente está gravando. Está gravando por isso. 
R: Ah. Está bom! 
R: É. O que que a gente pode considerar aqui também? 
E: Basicamente, a gente tem que pensar em interrupções no fornecimento. Acho que essa é a idéia chave. O que mais te 
preocupa quando você pensa que pode ficar sem esse fornecimento? 
R: O que você pode considerar também são as leis trabalhistas onde seu fornecedor está. 
E: Pode escrever. 
R: Imagina uma situação, por exemplo, hoje a China é um grande fornecedor mundial e não tem lei trabalhista nenhuma. A partir 
do momento que eles venham a ter... 
E: O preço vai subir? 
R: Total! E aí? O que que você faz? 
E: Sim. 
R: Vou botar legislações e colocar leis trabalhistas, por exemplo. 
E: A gente pode ir completando aqui até para poder fazer a tabelinha completa e não ter que voltar. Vamos pensar, por exemplo, 
nesse primeiro caso: localidade crítica - vamos pensar se esse é um risco atomístico ou holístico. Atomístico, normalmente, o 



ENTREVISTA 1 

atomístico é algo específico, num ponto da cadeia só e você só precisa olhar uma partezinha desse risco para que você visualize 
esse risco. É uma cadeia, normalmente, de pouca complexidade, baixo valor agregado e tem uma disponibilidade de recurso. 
Normalmente, é tranquila. 
R: Sim. 
E: Uma fonte holística - vamos pensar numa xxx (nome do fornecedor censurado) ou no vale do Silício, algum local específico, só 
temnaquela região o materiale a falta daquele componente vai afetar a cadeia como um todo. Então, por exemplo, aí,voltando em 
localidade crítica. Você me falou da xxx (nome do fornecedor censurado). 
R: Sim. 
E: Por que que tem que ser lá no Japão? Por que só tem esse componente lá? Por que, de alguma forma... 
R: Não é que só tem esse componente lá, mas é o local, é o ponto importante. 
R: Então, na sua visão, seria mais que afetaria a Cadeia inteira, mas o que você quer dizer, afeta a Cadeia Inteira de 
Suprimentos? Por que, no fundo, afeta o produto final? 
E: Sim. 
R: Qualquer coisa que faltar, vai afetar a cadeia inteira, certo? 
E: Exemplo clássico, clássico, é o petróleo. Se tivesse só um local que tivesse petróleo no mundo e todo mundo de alguma forma 
depende. 
R: Sim. 
E: E esse local ficar sem petróleo, todo mundo se ferra. 
R: Sim, então eu acho que é muito mais específico esse negócio da xxx (nome do fornecedor censurado), não é? 
E: Coloca sua opinião, não tem problema.Vamos embora! 
R: Eu acho. 
E: Você acredita que a falta de um componente da xxx (nome do fornecedor censurado), por exemplo, vai afetar a qualidade do 
seu fornecimento ou questões muito mais de operação ou preço? 
R: Não, operação. 
E: Qualitativo. 
E: E esse é um risco que acontece só no internacional ou no doméstico também? Lembrando que seu risco apontado é 
Localidade crítica, vamos pensar no nacional. Manaus? 
R: É, mas eu acho que é mais, mais doméstico. Quando você fala em doméstico, é mais Brasil ou algum local específico? 
E: Doméstico, Brasil. A gente falou de um risco, a gente estava pensando em compras internacionais. Você acha que, 
repensando esse risco, ele tem muito mais a ver com algo nosso, doméstico, global ou ambos? 
R: Global. Eu não colocaria doméstico, global. Eu colocaria, doméstico, internacional ou ambos. Eu mudaria o global. 
E: Está bom. Já melhora o meu questionário. 
R: Você concorda? É um problema internacional, mas não é global, pode ser? 
E: Entendi! 
E: Legislação trabalhista. Afeta só você na Cadeia -  um problema lá na China, vamos retomar, você vai comprar os 
componentes. 
R: Eu também acho bem específico porque vai me afetar um ponto da cadeia de produção. 
E: Vamos embora. 
R: É o que eu acho também. 
E: É um bate-papo mesmo para a gente confrontar um pouco a teoria. 
R: Qualitativo, quantitativo. Esse daqui pode ser quantitativo. 
E: Porque a hora que começa a regular lei trabalhista. 
R: Não significa que eu não vou ter o produto, mas não vou ter o produto no preço que eu quero. 
E: Internacional? 
R: Internacional também. 
R: Motivo de preço. 
E: Complexidade: a gente pode pensar em produtos customizados, extremamente customizados, que na hora que você 
terceiriza, você pode ter um risco de suprimento, incerteza tecnológica, você está fazendo todo um desenvolvimento com um 
fornecedor hoje, tecnologia. 
R: Eu ainda passaria questão de qualidade, migração de fabricação. 
E: Terceirizar produção? 
R: Não, necessariamente. Você vê várias empresas, inclusive clientes da xxx (nome antigo da empresa censurado), que só o fato 
da gente transferir uma parte da produção da Europa para a China, eles paravam de comprar o relé.  
E: Insegurança, incerteza mesmo em relação à qualidade? 
R: É! 
E: Risco em relação à qualidade. Vamos embora? Riscos, então, em relação à qualidade... 
R: Eu colocaria descrição do risco. Como que pode ser? Movimentação geográfica fabril?  
E: Entendi. Localização geográfica? 
R: Localização. Vai ficar bonito isso aqui para você lembrar. 
R: Atomístico ou holístico? Eu vou sempre com o atomístico! 
E: A gente está falando de uma cadeia específica que é a área de energia... 
R: É! 
E: Nós não estamos falando de uma Volkswagen, que movimenta uma cadeia muito diversa, uma Dell, que acaba sendo um 
fornecedor para todo tipo de consumidores. 
R: Mesmo assim... 
E: Acaba sendo muito mais holístico? 
R: É! 
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R: Qualitativo? Quantitativo? Aqui é quantitativo, tá? Porque, vamos supor que meu fornecedor mudou a fabricação dele para a 
China. Eu não quero comprar produto chinês. Eu vou mudar de fornecedor que fabrica na Alemanha. Vai ficar. Vai ficar mais 
caro! 
E: Esse é internacional? 
R: Acho que ambos. Pode acontecer nos dois casos. 
E: Se você lembrar de mais alguma coisa, pode colocar. Senão, a gente pode citar os 03. 
R: Ok! 
R: Operacional. Interrupções de operações, fabricação, capacidade, frequência de variações... Então, aqui eu vejo bastante 
coisa. 
E: Mais no operacional? 
R : Não. No operacional eu vejo riscos culturais. Na verdade, quando eu começo a comparar... 
E: Relacionamento de fornecedor? 
R: Não. Se você tem um fornecedor alemão, você sabe que o produto vai chegar na hora que você quer, do jeito que você quer, 
na hora que você pediu. 
E: Mas não vai conseguir customizar muita coisa. 
R: Não, mas a gente está falando em risco, não é? E eu estou falando em risco que vai impactar minha operação. Então, se eu 
tenho um fornecedor, que tem os processos bonitinhos que um alemão vai ter, passa pelo negócio de fazer auditoria em 
fornecedor também, mas a gente passa por uma questão cultural. É a origem da empresa que vai dizer se ela é bem organizada, 
ou não.  Então... o risco é exatamente esse... controle de processo... vamos colocar .... 
E: Diferença de cultura? 
R: É. Acho que é bem cultural, mesmo. Comparando um alemão com um chinês, você pode comparar um alemão com um 
italiano, com um brasileiro. E como é que a gente pode colocar essa questão cultural? Processos? 
E: Você pensa em relacionamento também? 
R: O relacionamento como risco? 
E: Se essa diferença cultural implicar em risco no relacionamento. 
R: Mas o que é que isso vai impactar no teu dia-dia? 
E: Diferenças qualitativas? Você vai ter muito mais dificuldades para convencer um chinês a fazer as coisas do seu jeito do que 
um alemão, um norte-americano, que é mais objetivo. Talvez uma cultura mais próxima da gente, por mais que seja diferente. 
R: Eu não consigo enxergar como um risco. Eu vejo como uma dificuldade. 
E: É! 
R: O processo, eu já vejo mais complicado, porque é o tal negócio: você compra uma coisa: você compra x e quer receber x. E aí 
tem a ver com o processo, mesmo. O cara faz o processo dele, cabo a rabo, desde a fabricação, teste, não sei o quê e vai que 
vai. 
E: Você iria na linha do atomístico? 
R: Sempre! 
E: Isso vai ter que tipo de impacto para você? 
R: Dois, né?  
E: Os dois? Vamos embora! Quanti-quali. 
R: E aqui? 
E: A gente está falando de processo, acho que aqui está bem ligado a isso, não é? Essa questão cultural. Se ele muda o 
processo dele, daí você pega e faz uma auditoria no fornecedor. Ele começa a fabricar de uma forma e, de repente, ele muda o 
processo. É uma questão puramente operacional dele? 
R: É. Mas no que que isso vai te impactar? Se ele muda um processo dele? 
E: Pode ser que seja para melhor? Para melhorar produtividade dele? 
R: Pois é. Para você não importa que ele mude um processo, você concorda? Desde que o processo seja bem mudado. 
E: Sim, mas sempre tem o risco aí da mudança. Pode ser positivo ou negativo? 
R: Aí volta. Aí a gente vai voltar numa questão que é um risco que está fora do seu controle também. 
E: Sim. Você não vai fazer uma receitinha de bolo que ele tem que cumprir. 
R: Exatamente. Ele é seu fornecedor. Não é tua empresa. 
E: Aqui entram mudanças tecnológicas, imprevistos, bem operacionais, como transporte, alfândega e outras coisas como essa. 
R: Freqüência de variação de processo que pode acontecer e pode te impactar é a seguinte: você compra de um fornecedor 
sempre na condição FCA da vida, daí, por algum motivo, ele chega para você e fala: Não, eu só vendo para você se for Ex-
Works a partir de agora. E você não tem estrutura para isso. É um risco que pode impactar.. 
E: Mudança de condições de entrega? 
R: Alteração de condições comerciais. 
R: Aqui pode ser mais. Aqui pode me ferrar a vida.  Sejamos mais ... Eu vou colocar os dois: quantitativo e qualitativo. 
E: Você vai ter mais trabalho, vai tomar mais tempo? 
R: E, numa dessas, vou falar: o cara é meu único fornecedor e eu vou ter que dar um jeito e pagar alguém para fazer a 
importação para mim que eu não estou acostumado a fazer. 
E: Quali-Quanti. 
R: É mais internacional, né? O outro você consegue... 
E: É! 
E: O maior risco está no Internacional? 
R: É! 
E: Distância e tudo mais? 
R: Sim. 
E: Aí entram questões de embalagem? 
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E: Eu fico imaginando se a gente fala em mudança tecnológica, mas isso aí é muito teoria da conspiração, né? 
E: Sim. 
R: Os caras vão mudar alguma tecnologia que não se aplica ao nosso mercado e vai me ferrar a cadeia de produção. Estou 
tentando pensar em alguma situação dessa que a gente possa ter vivido. 
E: Acho que a idéia é a gente pensar o seguinte: Tem, de repente, um ótimo fornecedor no Brasil - e, porque que a gente tá 
pensando em contextos internacionais, não é? Acho que é até legal a gente falar disso porque, às vezes, a gente está super 
acostumado a comprar de um fornecedor local aqui e por a gente tem tanta oportunidade de comprar no mundo inteiro e tem 
tanta possibilidade de buscar esse componente que a gente tem que abrir o olho. Puxa.. porque que a gente não vai buscar esse 
mesmo componente na China, na Itália, na França? E a hora que a gente pega e fala: comprava do cara aqui de Campinas e 
agora vou começar a comprar do cara da China. A idéia do trabalho é essa. China: menor custo? De cara a gente começa a 
pensar. 
R: Por que que não compraria, não é? 
E: De cara, a gente começa a pensar no pacote de benefícios. De cara, o que chama a atenção para a gente é o acesso às 
tecnologias que nós não temos aqui, melhores preços, uma série de coisas que... 
R: É! 
E: ... ampliando o horizonte de busca, você amplia tanto as opções de benefícios quanto as opções de riscos. E quando você 
pensa: eu comprava do cara aqui de Campinas e agora eu vou ter que comprar da China, eu vou ter um custo adicional de 
logística, vou ter que ter alguém para cuidar dessa importação. Um problema: eu fazia auditoria no cara aqui em Campinas toda 
semana e agora eu vou ter que ir lá na China a cada seis meses e olhe lá, vou ter que gastar um pouco mais de embalagem, eu 
vou ter, se eu tiver problema com esse equipamento... eu não vou ter assistência técnica local. 
R: É o famoso sim e não. Se você faz bem no começo, você não vai ter que se preocupar depois... se você faz bem uma 
auditoria, não precisará ficar fazendo 15 mil auditorias. Tem mais risco na operação? Tem... mas você entra na questão da 
alfândega, da sazonalidade, vai chegar Natal e tal e... 
E: Vai travar o porto? 
R: É. Vai travar o porto, mas aí você já tem a mitigação. Você já se precaveu e importou antes do rush na alfândega  
E: Aumento de estoque, talvez? Você vai precisar de um cara que está mais longe, você vai ter um estoque não só aqui, mas um 
estoque em trânsito por um produto que está preso na alfândega? 
R: É. Você pode colocar um risco aqui que é, como realmente, ineficiência de caixa, não é? Eu não sei se isso é um risco, ou 
não. Dependendo da empresa, você pode quebrar ela. 
E: Você fala em deficiência de caixa do fornecedor? 
R: Não, nossa!  
E: Nossa, de manter estoque, essas coisas? 
R: A xxx (nome da empresa censurado) aguenta, mas, agora, não sei. É pensar em empresa genérica ou pensar como xxx 
(nome da empresa censurado)? 
E: Sim. 
R: Porque uma xxx (nome da empresa censurado) não vai impactar, não é? 
E: Sim. 
E: Agora, uma empresa pequena teria esse problema? 
R: Sem dúvida! 
E: Não dá para comprar de um fornecedor que tem um bom preço, mas eu não tenho capital para segurar a bronca desse risco. 
R: Sim. 
E: Legal. Bacana, não é? A gente escuta muito falar de globalização e tudo mais. Agora a gente pode comprar de qualquer um. A 
gente tem acesso à tecnologia, a gente faz reunião por skype e tudo mais. Mas, e aí? Não são só flores. De alguma forma, a 
distância ainda conta. 
R: Sem dúvida! 
E: A diferença cultural ainda conta logística e tudo mais? 
R: Custo Brasil! 
E: Custo Brasil! É bem esse meu desafio, entendeu? 
R: É! 
E: Da gente pensar que esse mercado é muito maior do que a gente imagina, que valha a pena a gente dar uma olhada, mas é 
minha hipótese. A gente tem que tomar cuidado. 
R: É! 
E: Já tem empresa que fala: Não! Muito risco para mim. Eu prefiro comprar do cara de Campinas. É muito mais fácil. Nem toda 
minha equipe fala inglês e eu não quero correr esse risco e pronto. 
E: Demanda... 
R: Sazonalidade entrou meio aqui, né? Quando a gente fala em ineficiência de caixa, a gente pensou em estoque, que vai ter 
uma insuficiência da alfândega. Então, a gente vai ter que importar primeiro. Vou dispender de um dinheiro que eu vou recuperar 
lá na frente só para não correr o risco de parar minha operação. Então, isso é meio sazonalidade, não é? Demanda, 
sazonalidade eu não tenho como risco, não é? Também tem essa.  
E: A sazonalidade de traz alguns riscos. 
R: Não. É uma característica de mercado. 
E: Alguns mercados têm essa característica, não é? 
R: Não é um risco, não é? É uma coisa que a empresa vai ter que conviver. 
E: Sim. Vai mitigar esse risco. Ovo de Páscoa agora. Você não sabe quanto você vai vender, mas você tem um histórico de 
quanto você vendeu no último ano. Fazer uma pesquisa de mercado: se a galera está consumindo mais chocolate, qual o 
aumento do preço. 
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E: Riscos que, normalmente, a literatura me traz de demanda. Para te ajudar, quando a gente desenvolve um fornecedor, a gente 
pensa em fazer uma parceria - exatamente o que a gente está conversando. Que tipo de parceria a gente vai fazer com esse 
cara? Não é para um fornecimento exclusivo. É para um fornecimento de médio a longo prazo? 
R: Sim. 
E: Isso, normalmente, ainda mais porque é internacional. Você faz um planejamento, daí, você vai fomentar a produção dele, 
trabalhar junto com ele para a compra de insumos e tudo mais.  A partir do histórico do quê? Do histórico que você tem. Porque 
fornecedor que é fornecedor,  a gente está o tempo todo alimentando com forecast. 
R: Sim. 
E: E você vai passar para ele uma previsão baseado na sua demanda, no que o seu Departamento de Vendas está te trazendo e 
você vai combinar com ele um nível de serviço baseado naquele forecast. Vocês mitigam o risco pra cima ou pra baixo, mas, e, 
se, de repente, vem um super projeto que precisa de muito mais? 
R: Ou, o contrário, se meu Departamento de Vendas fez uma previsão ruim? 
E: E aí não vendeu o que você falou para o cara que iria comprar. É um risco. O que que vai acontecer? No ano que vem vai ter 
aumento de preço? Você me prometeu que iria comprar milhões e comprou milhares! 
R: Não, com certeza. Entra uma negociação de novo, mas, até aí. 
E: Então são todos esses riscos que estão muito mais nesse aspecto em relação ao mercado - ao mercado que a gente atende e 
que nos prejudicaria como um risco na relação com o fornecedor.  
R: É. Então seria um forecast de Vendas falho e te gera um problema. 
E: Atomístico? 
R: É. E aqui vai ser ser quantitativo. Isso é ambos.  
R: Que mais que a gente pode pensar? 
E: Talvez você tenha que atender um mercado que queira prazos muito rápidos e você vai ter que aumentar o seu estoque para 
atender essa demanda. Você vai tentar transferir, passar esse problema de demanda para o seu fornecedor?  
R: Eu estou pensando aqui numa situação que a gente tem hoje em xxx (nome da cidade brasileira censurada). Eu estou 
tentando fabricar casas de energia. Demanda altíssima, por sinal. E a gente começou a fazer oferta, oferta. Eu sei que, se a 
gente vender hoje, a gente não tem como atender,  mas isso é uma questão mais produtiva nossa. O fornecedor até vai 
conseguir me atender, mas eu que não vou ter capacidade de ... 
E: Será que ele vai conseguir te atender? Por que você não fez um planejamento? 
R: É difícil para a gente. É difícil para o outro também.  
E: Vamos só pensar direito, então. É um risco de demanda, porque você está prospectando um mercado que, de fato, você está 
começando. 
R: O risco é você sub ou super dimensionar o mercado. 
E: Porque você ainda está começando. 
R: Mas aí entra também num forecast de Vendas falho, não é? 
E: Mas aí, quando a gente fala em forecast, eu tenho a base histórica, porque o forecast de vendas pode falhar, porque ele tem 
uma base histórica que... 
R: Não. Ele calculou mal, mesmo. O forecast, não necessariamente, é baseado em histórico. 
E: Sim. Tem “n” formas de calcular forecast. Uma delas é usar o histórico, mas, se o mercado mudar, você precisa estar 
preparado. 
R: Pois é, então, o risco é um pouco maior - é o desconhecimento do mercado. 
E: Boa! 
R: Vou colocar planejamento de Marketing, tá?  
E: Atomístico? 
E: Lembrando: impacto qualitativo: você vai perder mais tempo ou vai perder mais dinheiro? 
R: É. Ambos, não é?  Nesse caso, você vai ficar.... você planejou mal. Aí, você já tem seu fornecedor que você já tem há um 
tempo: é o cara! Aí, de repente, você vai ter que desenvolver um fornecedor novo: você até consegue, mas vai ser mais caro e 
vai te dar mais trabalho. 
E: Quando você desconhece o mercado, você desconhece tanto para o cliente quanto para o fornecedor. 
R: Pois é! Ambos! 
E: Difícil não é? De demanda? Vamos pensar em mais situações de demanda. 
R: Ações da concorrência: teu fornecedor vai se interessar de atender mais a concorrência do que você. 
E: Por questão de preço? 
R: Não. Você deixa de ser atrativo. Então, eu fabrico a mesma coisa há 10 anos e, de repente, o meu concorrente reinventou a 
pólvora. Aí, teu fornecedor vai querer se aliar a quem? A você que está há 10 anos ou ao outro cara ele desenvolveu há 10 anos 
também, mas o outro cara desenvolveu uma coisa que é muito mais interessante para que ele se desenvolva como fornecedor 
também? Aí você deixa de ser o cara importante. Você não é mais a galinha de ovos de ouro do cara. 
E: Sim. 
R: Você virou o Plano B do cara. 
E: Você acha que isso é demanda? Porque quando a gente pensa em demanda, talvez esteja mais ligado ao cliente, talvez você 
está míope em relação ao mercado. Você não consegue visualizar o que o seu cliente quer e o seu fornecedor consegue. O que 
o seu concorrente consegue visualizar o que o cliente quer e ele acaba atraindo, por conta disso, o seu fornecedor. Talvez a 
gente consiga traduzir dessa forma. 
R: Não. Vamos lá de novo. O meu concorrente criou um negócio totalmente diferenciado. O mercado vai comprar o diferenciado 
ou vai comprar o meu? 
E: Por que, em princípio, a novidade chama mais a atenção? 
E: Então, a melhor visibilidade do seu concorrente? 
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R: Pois é., eu estou vendo aqui. Essas inovações da concorrência, aí o mercado começou a comprar do meu concorrente para 
caramba, o fornecedor não vai mais dar bola para mim, ele vai vender mais para o concorrente. 
E: Sim. Entendi. 
R: Aí é até mais. Não quebra tua cadeia de suprimentos. Quebra teu negócio, praticamente. Você vai ter que repensar o teu 
negócio. Só quevocê vai e copia o teu fornecedor. 
E: Teu concorrente? 
R: Isso. Teu concorrente. 
E: Talvez pelo seu fornecedor. 
R: Não sei. Você vai lá e deu um jeito e vai copiar. É o Iphone e o Samsung. 
E: Entendi. Achei interessante. 
R: Mas, e aí? Qual que é o teu risco? O teu fornecedor vá ter condições muito melhores de desenvolver negócio com outro do 
que com você. Você vai ter um problema aí quantitativo que nunca vai ter as melhores condições.  
E: Entendi. 
R: Faz sentido? 
E: Achei interessante isso. A gente normalmente pensa que, quando tem uma inovação tecnológica, que o cliente vai reagir 
primeiro. 
R: Mas é. O cliente, na realidade, reage primeiro, mas... 
E: ... isso vai te quebrando de tantas formas, mas te quebra também pelo fornecedor, porque uma hora ele vai perceber que o 
mercado está mudando e é importante que ele se alie com seu fornecedor e não com você? 
R: É. Agora uma forma de mitigar é, realmente, relacionamento com o fornecedor. Você tem um parceiro na tua mão, mesmo ele, 
fornecendo para o teu concorrente e tal, mas ele sempre foi seu parceiro. A partir do momento que você desenvolver uma 
tecnologia, ele vai ter a mesma condição com você que ele tem com o teu concorrente. Aí, já estamos falando da mitigação, acho 
que não é o caso aqui. 
E: Não! Já vamos pensando. Depois fica mais fácil! 
R: As respostas aqui: atomística. Aqui pode ser holística, não é? Porque ferra tudo. 
E: É verdade! Começou pelo cliente  já, não é? 
R: É! 
E: Legal! Aqui, um resumo. Demanda, normalmente, aparece em ambos – porque a gente tem, independente de ser 
internacional. Operacional, normalmente, muito mais internacional - o fato mais da distância, a geografia, o risco e tudo mais e 
Suprimentos aqui, ambos ou mais internacional? 
R: É. Quando a gente pensa em localidade crítica em nível Brasil, não tem nada de localidade crítica aqui. 
E: Tem a região norte que é mais difícil de trabalhar? 
R: É,  mas o que que você tem de fornecedor crítico no nordeste, hoje? Norte, nordeste? Não tem nada. 
E: Fornecedor crítico, não, mas localidade crítica. Manaus é um problema, não é? 
R: Tudo bem, mas eu não tenho fornecedor em Manaus. 
 
2ª etapa da Entrevista: Avaliação dos riscos 
 
 
E: Sim. Você, não. (Risos), Mas a Honda tem. Embora lá, a ideia agora é voltar nos riscos que você marcou. Talvez você possa 
arrancar a folhinha para não ter que escrever tudo de novo. 
R: Depois você vai fazer um quebra-cabeça aqui? 
E: Sim. Para você não ter que escrever de novo. 
R: O que temos que fazer, então. 
R: ... riscos identificados na parte A e classifique ordem de impacto conforme colunas seguintes... 
E: Então vamos pensar: o que mais te preocupa dentre esse três: você vai marcar 1, 2,3. 1, 2, 3. E a hora que você for pensando 
qual mais te preocupa, você vai pensando: que tipo de perda você vai ter?  Ali ficou um pouco redundante:  impacto, 
consequência - a gente pode indicar aqui. Que pior cenário possível teria esse, por exemplo, da localidade crítica?  Você já me 
comentou essa questão da Dell. Pior cenário possível é, de fato, eles terem essa fábrica no Japão e essa ser a única fonte de 
suprimentos. Acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre isso; se esse pior cenário possível é aceitável? Se os 
nossos concorrentes também estão expostos a riscos semelhantes? 
R: Sim. Vamos por partes aqui, então. 
E: Primeiro, vamos classificar. 
R: Riscos percebidos: então você vai ter aqui... 
E: São esses daqui. São exatamente esses mesmos... 
R: Colocar 1, 2 e 3 aqui.  Daí você segue aqui e assim por diante para os outros. 
R: Perdas potenciais... 
E: Você clarificaria nessa ordem de importância... 
R: Aqui é importância?  
E: É! 
R: Tem borracha aí? 
E: Pode riscar. Não tem importância. 
R: Então, aqui, quer que eu coloque risco da localidade crítica, legislação e eu acho que é. Deixa eu pensar aqui. O pior é que eu 
acho que é 1, 2 e 3, mesmo.  
R: Perdas potenciais? Não vai dar para escrever aqui tudo como a gente faz. 
E: Pode comentar. Não precisa se preocupar tanto em escrever. 
R: Então, para o 1, é ficar parado por tempo indeterminado de produção. 
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E: Sim. 
R: Parada por período longo, não é? Acho que todos os riscos vão te levar a uma parada. 
E: Interrupções de fornecimento. 
R: O 1 e o 2 é interrupção de fornecimento. O 2, obviamente, como a gente está falando em questões de legislação, tende a ser 
muito mais a rápida a solução do que o Japão ser reconstruído. Então, por isso que eu falo: o mais crítico seria o 1, para retomar 
é difícil. O 2 também é interrupção, parada.O 3 você não vai ter uma parada, mas você vai problema de desenvolvimento de um 
fornecedor novo ou, se você já tiver desenvolvido, mesmo que você tenha mitigado, você vai ter um custo adicional. 
E: Balancear uma nova proporção de como dividir. 
R: Pois é. Ontem eu comprava da xxx (nome antigo da empresa censurado) porque era bacana e porque fabricava na Europa e 
era barato. Era legal. Agora não é mais feito na Europa. É feito na China. Então, agora, eu vou comprar de outro concorrente, só 
que vou pagar 15% mais caro. Então, aqui, a perda potencial seria custo. É isso. 
E: Vamos pensar no pior cenário possível. E se esse pior cenário possível é aceitável? 
R: A questão é aceitável? Obviamente não é aceitável, mas é remediável? 
E: Vamos pensar na questão do risco, não é? A gente tem uma localidade crítica e o pior cenário possível é terremoto. 
R: Pois é. Daí você tem saída para isso? Não. Você não tem saída? 
E: Sim, mas esse pior cenário, ele é aceitável por que você tem um fornecedor B? 
R: Um fornecedor B? 
E: Um fornecedor B, um Plano B. Você pode correr esse risco.  
R: Se você tiver, sim.  
E: Aí é que está a chave, não é? Se esse pior cenário for insuportável, então você não vai por aí. Agora. você tem opção? Se 
você tem opção, talvez você não... 
R: Considerando o risco como uma localidade só do fornecedor é crítica, então é aceitável? Sim. Agora todos eu acho que 
seriam 1, né?  
E: Seriam aceitáveis? 
R: Eu acho que sim. 
E: Aí, depois você vai mitigar esse risco para ... 
R: Pois é... todos eles sendo mitigados... tudo fica aceitável... 
E: Todos os fornecedores expostos a esses mesmos riscos? 
R: Pois é. De novo. Depende do que você está comprando e depende do impacto dele na tua cadeia. 
E: Vamos pensar num exemplo xxx (nome da empresa censurado)... 
R: Num exemplo xxx (nome da empresa censurado), você, no meu mundo hoje aqui é aceitável. 
E: Os concorrentes, eu acredito que estejam expostos a essas mesmas situações? São tecnologias que, normalmente, não tem 
no Brasil? Só tem lá fora? De alguma forma, os concorrentes se submetem às mesmas situações. 
R: Totalmente! Tudo você tem que se precaver. Tudo é aceitável? Sim. Desde que você se precavenha. Então, o contrato que 
você firmou com o governo, ele é cheio de multas e ele prevê que tenha um cenário que um fornecedor seu que não forneça. E 
você não vai ter que pagar multa, se atrasar?  
E: Também tem que repassar? 
R: Sim. 
E: Então, sim. Então, os concorrentes também expostos? 
R: Então, daqui tudo, sim. 
E: E, de estratégia, a gente já fala... 
R: ... Operacional. Deixa eu por em ordem aqui; 1, 2 e 3... 3, 2, 1. Ineficiência no meu caixa -  perdas potenciais:  dinheiro. Pior 
cenário: quebra da empresa. 
E: É. O que importa especialmente, não é? Nossa atenção... 
R: Alterações de condições comerciais - perdas potenciais: dinheiro. E operacional, pior cenário... 
E: Muda o Incoterm, não é? Foi isso que você pensou? 
R: É.  
E: Pior cenário possível: é você ter que ficar mais em nível local para poder suprir essa necessidade extra, não é? 
R: É. Aí, você vai ter um aumento de custo. Perda potencial: eu já estou falando de grana aqui e ineficiência, mas é isso aqui... 
E: Está bom... 
E: E esse pior cenário é aceitável? 
R: Cultural, não é? É uma questão de processos. Eu acho que é o menos complicado aqui.  
E: Seria aceitável, ou não? 
R: Coloquei. 
E: Cultural? 
R: Acho que não é tão claro. 
R: Esse negócio de, se eu for para o primeiro, falar em ineficiência de caixa, falar em aceitável hoje, eu diria que... 
E: Não? 
R: É aceitável? Sim, desde que você consiga se adaptar. 
E: E a cultural? 
R: Aceitamos? Desde que você se adapte a ela, também. Perdas potenciais?  
E: Você acha que pode perder mercado com alguns desses problemas? Perder cliente? Não só perder dinheiro sob o ponto de 
vista de Suprimentos, mas perder cliente, perder mercado, perder processo... 
R: Você pode perder cliente. 
E: A gente pode pensar em algumas situações como essas? 
R: Se perde a qualidade, perde padrão e perde clientes. Então Ok! 
E: Pior do que perder grana, é perder cliente? 
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R: É. A gente está falando de perdas. Então, perda de qualidade, perda de cliente... boa!! 
R: Pior cenário possível: perda de produtividade, é aceitável? Humm. Sim. O risco é aceitável. Você controla. 
E: Como você vai lidar. Qual o peso desse risco na sua operação? 
R: Eu já tinha colocado como sim. 
E: E se os nossos concorrentes estão expostos a isso? 
R: Sem dúvida! 
E: Vamos às demandas. 
R: Demandas. 
E: O forecast falho. 
R: Forecast falho. 
E: Desconhecimento de mercado e uma nova tecnologia, uma inovação do concorrente. 
R: 2, 1, 3. Desconhecimento de mercado, perda potencial, você perdevendas! Pior cenário possível: perda de market share. Pior 
cenário é aceitável? Ai. Se o pior cenário é aceitável, não é? Os anteriores aqui pior cenário é aceitável. 
E: Quando a gente pensa em pior cenário, fica tudo muito drástico, não é? 
R: Pois é. Difícil, não é? 
E: Fica tudo muito ruim. Talvez a gente possa pensar numa forma um pouco mais atenuada. Uma diferença cultural é ruim? É. O 
pior cenário possível é você não conseguir se comunicar o cara? Daí, você também não faz negócio com ele, não é? A gente tá 
pensando num risco. E não numa coisa é totalmente impossível. 
R: É! 
E: O risco da questão cultural é aceitável? 
R: É! 
E: Se tiver um risco muito grande, a gente não vai. A gente trava também. 
R: Pois é! 
E: E vai ter risco que, talvez, a empresa entenda como inaceitável. 
R: Sim. 
E: Não é? 
R: Forecast falho. Qual que é teu risco também? Você tem duas coisas: perdas potenciais vai ser também vendas ou estoque. 
Certo? 
E: Sim. 
R: E grana, caixa. Um é consequência do outro. 
E: Sim, lógico. 
R: Pior cenário possível: também se pode quebrar a empresa numa dessa, não é? 
E: Sim. 
E: E o último? 
E: 2, 3... Tecnologia. 
R: O terceiro é um novo produto. Perdas potenciais: financeira, eu diria. Financeira e mercado... market share... 
E: Você não acha que a gente corre o risco de ficar sem o suprimento, mesmo? Sem o próprio fornecedor? 
R: Você pode perder o fornecedor, mas você pode ter outro. Aqui é mais para você ter um fornecedor e perder as condições que 
você tinha antes porque deixou de ser o negócio do cara de fabricação para você. 
E: E se você não tiver um só, daí você acha outro. 
R: Puxa. Você vai longe. Você fica elocubrando, você vai longe. 
E: Eu sei! 
R: Pior cenário possível. Bom, já está aqui... 
E: Até para a gente complementar: em linhas gerais, o pior cenário possível, você entende que é difícil de aceitar mesmo, não é? 
R: Aqui: escassez de insumos -  pior cenário é aceitável? Talvez. Vou colocar, porque se você chegar numa situação que você 
vê que o pior cenário você não vai mais conseguir vender seu produto, você tem que mudar o negócio, e se você conseguir 
mudar, você vai para o seu fornecedor de novo. 
R: Estou viajando demais, ou...? 
E: Não. É essa a idéia mesmo. Eu acho que está sendo super rico porque é uma outra visão e agrega bastante. 
E: E os concorrentes expostos a esse risco de demanda? 
R: Aqui acho que sempre sim. 
R: Estratégia... 
 
3ª etapa da Entrevista: Estratégias de gerenciamento de riscos 
 
 
E: Aqui. Na mesma folhinha. Então, como é que a gente vai tratar os riscos e como a gente vai fazer a gestão desses riscos? 
Então, tem algumas alternativas, alguns verbos que nos ajudam.  
E: Tem risco que, simplesmente, você evita.  
R: Sim. 
E: Tem todo um detalhamento aqui, mas eu acho que o verbo fala por si só. 
R: Sim. 
E: Posterga... 
R: Protege. Especula. Controla. Transfere. Compartilha... Assegura... 
E: Isso. Protege. Controla. Assegura. Você vai tentar compartilhar ou transferir para o fornecedor. Assegurar, acho que cabe uma 
explicação: outras iniciativas que ainda podem oferecer maior segurança às empresas como algumas organizações anti-
terroristas, organismos de segurança comercial, dentre outros. O hedging está bem aqui, não é? 
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R: Sim. 
E: Então, o risco. Se você tivesse colocado algum risco financeiro, você vai assegurar de que forma? 
R: Você não iria proteger? 
E: É verdade. Tem que proteger também. Econômica. É verdade, você está certo. É muito mais assegurar do que proteger. É 
verdade. 
R: Então. A idéia aqui é botar o verbo? 
E: O verbo! Ou talvez mais de um.  
R: Então, vamos lá de novo. 1, 2, 3. Localidade crítica. Estratégia é,  puxa... Não tem o que fazer nesse caso.  
E: Não vai tentar evitar? Evitar parece a palavra mais óbvia. A gente tem até que tomar um pouco de cuidado, mas parece a 
palavra mais óbvia. 
R: É. Quando possível. Porque vai ter outras vezes que você não vai ter como.  
R: Legislação trabalhista. É, eu colocaria como transferir. 
E: Transferir/Compartilhar?  
R: Transferir contratualmente as responsabilidades. Então, deixar meio, você sabe que o lugar é um potencial problema, daí você 
já deixa contratualmente definido que o cara vai ter que... 
E: Como ele vai contratar a mão-de-obra, é um risco seu, amigo. Caso você tenha algum risco trabalhista. 
R: É! 
E: Caso você tenha algum problema com um funcionário seu, o risco é seu? 
R: Pois é! O risco é teu e você me cobre! 
E: Entendi! 
R: Porque você não tem como evitar uma situação dessa.  
R: Você transfere, porque você não vai estar lá in loco? 
R: É o que a gente faz com os contratos hoje. Qualquer alteração na legislação local... blábláblá.. você coloca isso no contrato... 
R: Quer dizer. No contrato, na verdade, fala que isso vai ser revisado.  
E: Você está falando, nesse caso, de um fornecedor externo. É isso? 
R: É. 
E: O meu preço é esse. Se o imposto mudar. A gente vai ter que voltar a conversar. 
R: É. Daí, você tem que vislumbrar que vai ter esse risco e você vai ter que transfere, compartilha o risco. Cierto? 
E: Cierto! 
R: 3. Movimento geográfico. Movimentação geográfica fabril é...  
E: Essa é na parte geográfica, não é? 
R: É movimentação geográfica.  
E: Aí, você pensou mais naquela questão do fornecedor sair da Europa, um local seguro para ir para a China, um local não tão 
seguro. De que forma que você lida com esse risco? 
R: Sim. Acho que também seria transferir/compartilhar. De que forma? 
E: Bom, amigo. Eu estou comprando telefone. Se você está fazendo na China ou na Europa, problema seu. Você me entrega o 
produto com essas características? 
R: Não só isso. Você garante que ele vai ter todas as certificações assim como ele te forneceu até hoje tinha... 
E: Independente de onde ele fabricar? 
R: Então, você vai ter o CE, vai ter o CSA, vai ter UL, blábláblá 
E: Entendi. 
R: Vamos lá. Operacional... 03. Ineficiência de caixa. Aumento de estoque. O que é que você faz? Evita! Evita... 
E: Ou você protege? Você não acha que estoque é proteção? 
R: Vamos voltar para o certo aqui. 
E: Vamos ver o que você pensou não é? Porque pensar: estoque por estoque. 
R: É. Você quebra a empresa porque operacional. 
R: Você vai ter uma ineficiência. Você vai ter um estoque alto e você vai ter uma ineficiência de caixa, certo? 
E: Certo! 
R: Foi isso que a gente pensou. 
E: E esse tipo de risco, você não vai, simplesmente, evitar. Você vai se proteger? Ou você evita/protege? 
R: Você evita! Você evita com planejamento. 
E: Vamos embora! 
R: Próximo. O que que é? 
R: Alteração de condições comerciais. Acho que você protege. 
E: Também tem as questões culturais. Processos. 
R: Protege também. 
E: Daí, vamos à demanda... 2, 1, 3.  
R: Desconhecimento de mercado. Esse risco você tem que evitar. Praticamente tudo, você tem. Fica meio radical falar tanto 
“evita”. Porque parece tudo meio óbvio. Porque quando você fala em risco, você evita. 
E: É. Eu penso assim. Talvez a gente não tenha conversado. Riscos de qualidade, por exemplo, talvez você controle. Talvez 
você tenha que entrar no processo do cara para controlar. É aquela relação de fornecimento em que você não vai confiar no nível 
e você vai querer entrar no processo do caro. 
R: É. Pode ser. É o que a xxx (nome atual da empresa censurado), xxx (nome anterior da empresa censurado) fazia... 
E: Você vai querer entrar no  processo do cara para tentar mitigar total esse risco? 
R: Sim. Daí, você controla o risco. 
E: Talvez você acabe verticalizando muito e, daqui a pouco, você está comprando essa empresa. Não é seu fornecedor. É quase 
que sua filial. Seria uma situação de controle, por exemplo. 
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R: É. 
E: Postergar. Talvez você tenha uma situação de sazonalidade e que você tenha num determinado período  um pico de valor de 
frete, sei lá porque, por conta daquela sazonalidade, você vai ter um risco de frete maior. O que que você faz? Você posterga? 
R: Posterga o quê? 
E: Você posterga o envio de materiais, posterga... 
R: Mas a gente está falando de qual que é a estratégia de lidar com o risco, não é? 
E: Exatamente. Eu acredito que, como a gente está falando de alguns riscos, talvez valha a pena... A gente falou dos riscos que 
nos preocupam mais. E os riscos que nos preocupam mais, a gente não posterga. A gente evita, é isso? 
R: É! 
E: A gente não especula? A gente evita. A gente controla.  
R: É. 
E: Ou a gente transfere para o outro... 
R: Forecast. A gente controla. 
R: 3. A gente tinha colocado.  
E: As inovações do concorrente. Dá para dar uma especulada? 
R: É. Eu estava vendo o que é especular. A empresa assume uma posição seletiva de coisas. Eu iria para o controla de novo. 
 
4ª etapa da Entrevista: Implementação de gestão de riscos na Cadeia de Suprimentos 
 
E: Vamos embora! 
E: Vamos ver, agora, o que está faltando. Já foram os mais difíceis. Está acabando. 
E: Vamos pensar. 
R: Aonde eu estou? 
E: Aqui. No quarto passo. 
R: Só para não perder suas páginas. Também tem minha letra aqui. Também tem número de páginas. Vai lá! 
E: Vamos pensar num ciclo de compras. E aqui, eu me apoiei na literatura também para pensar num ciclo de compras comum. 
Então, começando com a etapa de coletar a informação. A etapa de seleção de fornecedor com algumas atividades típicas dessa 
etapa, que é coletar informação interna, o que a galera querpara depois ir para o mercado. 
R: Sim. 
E: Vou buscar fazer auditoria. Talvez eu vou investir numa infra-estrutura para ele me atender. 
R: Você está louca? Investir em infra-estrutura de fornecedor? Está louca! 
E: Talvez aconteça uma situação em que isso seja necessário. Você acha que não? Vai encontrar sempre alguém pronto para te 
atender? 
R: Se eu tiver que investir, vou investir em mim. E, não, no cara! 
E: Sério? Independente... cada situação é uma...Você já tentaria achar alguém pronto para não ter que investir? 
R: Sem dúvida! Para não ter que investir no cara. 
E: Sim. Talvez você tenha que investir na sua infra-estrutura para lançar um novo produto... 
R: Um exemplo que passou com a gente foi a xxx (nome do fornecedor censurado). Eles pediram para a gente entrar com grana 
para fazer alguma coisa na plataforma deles. 
E: E, mesmo que depois vocês pudessem aproveitar, a resposta foi não? 
R: Prefiro investir na nossa e não na dele. 
E: Entendi! 
E: Verificação de questões de custos. Conhecer muito bem a estrutura de custos do cara. Pesquisar impostos e taxas. 
R: Questões de Qualidade, processo, ok! 
E: Agora, vamos pensar nessas etapas. 
R: Sim. 
E: Agora, bem geral, mesmo. Sem entrar em detalhes. Daí, a gente entra numa conversa, mesmo. Um bate-papo. A gente falou 
de uma série de riscos, não é? 
R: É! 
E: O que que você enxerga, pensando no ciclo de compra, em que etapa que está as maiores preocupações aí, dos riscos? 
Pensando nesse ciclo como um todo? 
R: Identificação dos riscos? 
E: Na gestão dos riscos como um todo? 
E: Você acredita que a identificação dos riscos está mais na Etapa 1? 
R: A identificação, sem dúvida nenhuma: Etapa 1 e depois, já na administração, vai da 1 para a 6. 
E: Daí, você monitora e mitiga estes riscos o tempo inteiro? 
R: Você vai controlando, com as informações disponíveis. Daí, você mitiga. Você vai controlando, sem dúvida! 
R: Então, primeiro, você consegue identificar um monte de risco potencial, daqueles que a gente citou lá: geográfico e de 
legislação. 
E: Na primeira etapa? 
R: Na primeira etapa, que você vai ver se tem aquele risco ou não. Daí, beleza, vou com ele considerando os riscos possíveis? 
Vou agora controlar? Mas, daí, já no gerenciamento.  
E: E aí, o processo operacional ficaria por aqui? 
R: É, porque mitigação na etapa 2. 
E: Etapa 3, a própria administração do processo. Porque, aí, é o dia-dia mesmo, pedido de compra. 
R: É.  
E: Logística de chegada e tudo mais. 
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R: É. Estoque. Aí pode ter alguma coisa, alguma coisa atrelada. Vamos imaginar a mesma situação: a xxx (nome do fornecedor 
censurado). Eu sei que tem um risco porque meu fornecedor de computador tem componentes que são fabricados no Japão. Eu 
sei que existe risco. Como que eu vou mitigar? Vamos supor que eu sou a xxx (nome da empresa censurado) e eu não tenho 
problemas com caixa. Então eu vou falar para o cara. Quer saber? Mantém um monte de estoque em outro lugar e eu mitigo meu 
risco. 
E: Você não vai pagar por esse estoque? 
R: Eu vou pagar por esse estoque. Nada é de graça no mundo. Então, você vai ter um pouco de impacto na Etapa 4. 
E: Isso de Logística e estoque. E qualidade? 
R: Deixa eu entender como é que você está encarando a questão de qualidade no ciclo de compra. O que você quer dizer com 
isso? 
E: Avaliação de fornecedores a partir dos riscos. Vamos pensar que a gente tem um fornecedor que é potencial de ter problemas 
com qualidade de componentes. 
R: Isso, você fez na etapa 1? 
E: Na etapa 1. E, ai, eu visualizei esse risco na etapa 1. 
R: Sim. 
E: Como é que eu vou lidar com esse risco ao longo do meu ciclo de compras? Eu vou determinar. Eu vou pedir para que ele me 
mande amostras? Eu vou fazer testes lá? Eu vou manter um estoque aqui de spare part? Eu vou pedir para ele abrir uma filial 
aqui em nível local para lidar com questões de qualidade? Vou pedir para ele manter um 0800 em português? Como é que eu 
vou lidar com questões de qualidade aqui em nível local? 
R: Sim. 
E: Você acha que, uma vez mitigados os riscos aqui na parte 1. 
R: Acho que na mais na 1. 
E: E daí, deve fluir melhor? E eu não devo me preocupar tanto com isso no dia-dia? 
R: Até pelo o que está escrito aqui: estar de acordo com inspeções, certificados isso aí que você fez na etapa 1: selecionar 
fornecedores, busca, auditoria, investimentos. É na auditoria, aqui, que você fez essa parte. 
E: E, aí, talvez, sistema de colaboração e informação? 
R: É. Daí, no processamento do pedido de compra/contrato, você se protege. 
E: Entendi. E a gestão do fornecedor? Você faz a partir do que você negociou? No dia-dia? O que aconteceu de problema no 
último ano. 
R: Sim, sim!  
E: Então, eu foco mais na parte 1, aqui? 
R: 1 e 6. 1 e 6... eu acho... 
 
5ª etapa da Entrevista: Mitigação de riscos 
 
E: Para finalizar. Mais uma vez. Por mais que a gente esteja falando de empresa do seu ponto de vista como gestor é muito 
importante porque, por mais que a empresa tenha uma linha de trabalho, é você quem decide em muitas situações, 
especialmente na seleção de fornecedores, você tem algumas diretrizes, mas seu ponto de vista interessa bastante. 
R: Sim. E mesmo pensando em empresa global e mesmo em estratégias globais. Ao menos o que a gente sente é ... eles levam 
em consideração o que a gente fala. Exemplo clássico: a Europa está quebrando. Não sei como é que foi em outras empresas na 
época, mas a xxx (nome da empresa censurado) surtou: vamos mitigar os riscos, vamos levantar as informações e blábláblá. 
E: Vamos trabalhar com fornecedor na Espanha? Na Grécia? O que que a gente faz? 
R: Vamos identificar quais os potenciais riscos de ter um problema operacional... parar minha produção.. Então, existia uma 
estratégia global. Uma diretriz global. Todo mundo tinha que fazer isso só que para a gente não importava. 
E: Por que estavam aqui no Brasil? 
R: A gente estava aqui no Brasil. A economia super aquecida. Não precisa se preocupar com a gente. Então, está legal. A gente 
tem controle dos fornecedores aqui. A opção de importado não vai estar... 
E: Numa situação de risco, a gente compra aqui mesmo? 
R: É. Aí tem fornecedores que são globais, mas estão fazendo o trabalho de mitigação aí... 
E: E aquela estratégia de diminuir custo e a estratégia da empresa passar a ser de comprar de país de baixo custo? A empresa 
está incentivando a comprar desses países de baixo custo e, ao mesmo tempo, incentivando a arcar com os riscos desses 
países de baixo custo. 
R: Sim. Daí, é uma diferença muito grande entre a compra produtiva e a indireta. O processo de qualificação de um fornecedor 
produtivo é muito mais complexo. No indireto, eu não vou parar a operação de nada. O máximo que eu vou ter é um diretor me 
enchendo o saco porque o carro dele está quebrado ou porque o carro dele não chegou, está atrasado! 
E: Pra finalizar... fizemos tudo isso. Fizemos um ótimo trabalho no desenvolvimento  do fornecedor e tudo mais. Só que alguma 
coisa vai passar. A gente não consegue dar conta de cobrir todos os riscos... 
R: Não! 
E: E o problema que passar? Exatamente o que você falou agora... 
R: Tem outra coisa.. a gente está falando de um mundo ideal, agora para mitigar risco e não sei o quê, você vai precisar de braço 
e a realidade das empresas aqui no Brasil é que não tem braço para fazer tudo isso. É. Você pega um país mais maduro, como 
na Europa.. eles têm não sei quantos assessores. 
E: Assessor do assessor. 
R: É. E eles vão fazer o negócio bonitinho. Diferente da nossa realidade. 
E: E, aí, a gente tem que pensar nisso, mesmo. alguma coisa vai passar e na hora que passa errado, o que que a gente faz? 
Corre atrás? Busca outro fornecedor? Já tem as cartinhas na manga? 



ENTREVISTA 1 

R: É. Eu acho que vai mudar isso aqui. Está evoluindo como país, como cultura... com seriedade... mas hoje a gente ainda tem 
que... 
E: É uma realidade que vai escapar alguma coisa? 
R: E, aí, entra de novo, na questão cultura, o brasileiro está acostumado a correr atrás. Deu problema eu vou correr atrás e você 
fala isso para um alemão e ele fica duro. 
E: Que negócio é esse de dar jeitinho? 
R: Como assim, vai dar errado? 
E: Não tem que dar errado! 
R: O cara é todo certinho. O procedimento dele para tudo tem páginas e páginas. 
R: A gente não é assim. 
E: A gente já faz a coisa um pouco mais flexível. 
R: Talvez valha a pena você explorar um pouco a cultura do brasileiro e você vai ver que a gente é diferente do resto do mundo. 
Você vai entender um pouco de legislação local, você explicar para o gringo que... 
E: Está tudo em risco operacional? Como a minha idéia é de falar de uma coisa muito mais macro, de riscos no geral, eu poderia 
focar em um tipo de risco, mas a minha idéia é entender se a empresa, quando faz essa opção de comprar lá fora, se ela não fica 
míope de imaginar que é, simplesmente, o custo mais barato. Muitas empresas vão nessa linha de pensar que o custo é mais 
barato, mas não sabem que vão ter trabalho adicional, custo adicional. Não é, simplesmente, o componente que vai custar 
centavos. 
R: É! 
E: Tem todo um custo, tempo, um risco que ela tem que enxergar! Algumas pessoas já me criticaram porque estou tentando 
fazer um negócio de “A a Z” e que talvez fosse melhor eu focar em algum aspecto. Só que outras pessoas que já deram uma 
olhada no meu trabalho em seminários... já me indicaram que talvez fazer essa coisa bem macro já seja importante para decisão, 
pois quando você vai tomar decisão, você olha no macro. Você não vai olhar só o risco A, B ou C. 
R: É. Verdade! 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 2 
 
- Identificação do entrevistado e empresa 
 
E: Bom, vamos começar com o preenchimento dos dados básicos da empresa e seus também. 
E: Vocês fazem poucas exportações aqui? Aí vocês cuidam da América Latina também aqui? 
R: Hoje a gente toca mais assim: é mais um suporte de processo e de procedimento do que propriamente de operação e de 
logística porque ela é bem independente na operação. O que a gente pode fazer é negociar determinado equipamento. Negociar 
determinado material, mas todo trâmite é feito por eles. A gente compra isoladores aqui e leva para lá. Então, todo trâmite, todo 
processo, é feito por lá. A negociação, em si, é feita por aqui.  
E: Entendi. 
R: Entendeu? Isso é bem esporadicamente feito. Então, num projeto bem especial, onde precisa de um apoio maior, a gente toca 
por aqui – a negociação. O processo, em si, é feito por eles. Direto. Sem interferência. 
E: E eles têm as mesmas diretrizes que vocês têm? Exigências? 
R: Tudo. Mesma coisa. É quase a mesma coisa. 
R: Faturamento do último ano? Aqui é no grupo, não é? 
E: É, pode pensar no grupo... 
R: Puxa... o grupo foi xx bilhões de Euros (valor de faturamento censurado). Tudo... 
E: Milhões ou Bilhões? 
R: Bilhões! 
E: É muito grande... 
R: Distribuição das Vendas... 
E: Aqui, você já pode pensar um pouco mais na sua unidade... 
R: Se a gente pensar em faturamento, pode considerar um 80%. A única coisa que a gente tem fora é o Projeto xxx no Uruguai e 
o Projeto xxx no Peru. E nossa parte é pequena . Então, mais de 80. Pode colocar um 90% interno e uns 10% externo. 
E: O número de produtos importado é pequeno? 
R: É pequeno. Aqui é, das compras externas, 95% é local.  
R: Então, menos de 10%. 
E: E quando compra, é dentro do próprio grupo, ou outros fornecedores? 
R: Hoje está 45% externo e 55% interno... 
R: Matriz, filial do grupo... 
E: Pode marcar os dois se você quiser... 
R: Matriz, filial do grupo e outros fornecedores, principalmente, do Brasil. 
E: E quando importa, vem de onde? 
R: A gente só importa quando a GIS... Não, a gente importou para xxx (nome do projeto e contexto  censurados) os GCB’s que 
vieram da ... acho que da França. 
E: As GIS vêm de onde? 
R: A GIS, ela, na verdade...Hoje, a gente está negociando GIS da China, mas ela vinha da Europa... 
E: O que que é uma GIS? 
R: A GIS é uma subestação. Igualzinho uma subestação. Só que ela é fechada. Então, ela tem os equipamentos... Ao invés de 
colocar transformador e não seio o que lá, não seio o que lá... ela tem uma séria de componentes. Ela tem... Você chegou a ver 
uma subestação? Toda subestação tem os aparatos para fora, não tem?  E tem um prédio onde coloca os... filtros, painéis.... 
E: Painéis! 
R: Isso e não sei o que lá, não sei o que lá... Ela, na verdade, ela é compacta, mais aqueles painéis. Tem os transformadores 
fora e aquela coisa toda? Tem! Mas a grande maioria dos equipamentos ela é feita no próprio.... 
E: Como se fosse uma subestação compacta? 
R: Ela é uma subestação compacta! Ela é uma subestação compacta com vários bays. Ela é como se fosse uma caixa gigante 
como se fosse um polvo. Uma caixona gigante e vários “bayzinhos”. E nesses bays, coloca pequenos transformadores e alguma 
coisinha... 
E: E a gente não tecnologia para fazer isso no Brasil, ainda? Nem uma empresa do grupo? 
R: Acho que isso não é feito e nenhum dos concorrentes também. Acho que é feito tudo fora. 
E: E quando vocês importam... importam de onde? 
R: Ela hoje... a GIS.. é como eu falei. Nós estamos negociando com a China, mas ela é feita... na.. Suíça, França... senão me 
engano é França ou Suíça. 
E: E, na China? Vai ser uma empresa do grupo? 
R: É xxx (nome da empresa censurado). A própria xxx (nome da empresa censurado). 
E: Brasil, China....? 
R: É. França e Suécia. Na verdade, a última nós trouxemos... ela veio  pela França. Depois, tiveram umas que vieram pela Suíça. 
Aí, não sei o que lá, não sei o que lá... só que o custo não estava valendo a pena. Daí, teve a questão da xxx (nome da empresa 
censurado)... China... porque eles terminaram a fábrica e ela estava vazia, daí a gente começou a negociar pela China. Daí, o 
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preço passou a... vamos se dizer assim... passou a ser mais o de mercado, porque a gente compete com os coreanos, né? Axxx 
e a xxx (nomes das empresas do grupo censurado). 
E: xxx (nome da empresa do grupo censurado)? 
R: È. A xxx (nome da empresa do grupo censurado) também. Essa na parte internacional. 
R: Agora, olha só: fornecedores internacionais - a grande maioria, quando a gente compra.. é da própria xxx (nome da empresa 
do grupo censurado) 
E: Da própria xxx (nome da empresa do grupo censurado)? 
R: É. Das empresas do grupo. 
R: Forma de contratação? Daí é curto prazo - até um ano, que é o pedido de compra avulso.  
E: E o tempo de relacionamento com o fornecedor? Aí talvez a gente tenha os dois pontos de vista, não é? 
R: É. Aí tem que ser.  
E: Do ponto de vista dos pedidos de compra? Menos de dois anos? Ou os projetos daqui são maiores? 
R: Os projetos daqui são maiores. Tem projetos aqui que tem duração de 05 anos, mas o envio de equipamentos foi em 04.  
E: Mais garantia? 
R: É. Garantia é quando põe... 
E: Em funcionamento? 
R: É! 
E: Então acaba sendo...? 
R: Acaba sendo um relacionamento de 05 anos. Até porque a fonte é nossa. 
R: Frequência de compra? Aqui é esporádica. Não tem uma... 
E: ... regularidade? 
R: É. 
 
1ª etapa da Entrevista: Identificação dos riscos 
 
E: Então, agora... as explicações sobre o roteiro da entrevista. Então, minha principal fonte de inspiração são esses dois autores: 
Manuj e Mentzer. Eles escreveram alguns artigos que falam da gestão de riscos em Cadeia de Suprimentos Globais. E eles 
desenvolveram toda uma metodologia que depois virou referência para outros autores a partir desses 05 passos. Então, o 
primeiro passo, é a partir da identificação de riscos. É importante ver aqui, que o ponto de partida é a empresa foco... 
R: Sim. 
E: Então, a gente vê aqui, que eles entendem e subdividem esses riscos em três grupos. Os riscos de Suprimentos: então, 
vamos imaginar que a empresa esteja aqui. Os riscos de suprimentos, normalmente, estão nos fornecedores dessa empresa 
foco.  
R: Sim. 
E: Os riscos de demanda, normalmente, se referem aos riscos que estão para frente, do lado do cliente. Já te mostro na 
tabelinha.  
R: O cliente... o mercado... 
E: Isso. O mercado.  
R: Certo. 
E: Pra que você entenda isso dentro da Cadeia de Suprimentos. No segundo passo... No primeiro você identifica que riscos você 
tem aqui... 
E: No segundo passo, a idéia é verificar o quão perigosos, o quão nocivos que são esses riscos para a empresa. 
E: No terceiro passo, verificando o quanto que eles são nocivos, o que que eu vou fazer com esses risco? Eu vou evitar? Vou 
postergar? Vou passar para o meu fornecedor? Vou proteger? Vou controlar? Vou compartilhar? 
R: Vou compartilhar com o cliente ou alguma coisa assim... 
E: Algumas coisas... Depois, eu vou propor estratégia para gerir esses riscos e mitigação dos riscos: se alguma coisa passar, o 
que que eu vou fazer? É essa a metodologia que a gente vai seguir ao longo da entrevista.  
E: E aí... um pouco mais de informações por enquanto. E aí.... o que que eles fizeram? Eles subdividiram os riscos em alguns 
grupos. A gente coloca aqui em cinza os riscos que estão mais sob gestão da empresa. Porque riscos de segurança... eu penso 
mais em riscos de segurança mais macro... como rackers... a gente pode até se proteger com n servidores em lugares diferentes, 
mas a gente não está... até mesmo sob o ponto de vista da Cadeia de Suprimentos... não está sob gestão da empresa. 
R: Certo! 
E: Risco político, concorrência, recurso... a gente até consegue se precaver em alguma coisa, mas os riscos que estão mais sob 
gestão da empresa são esses riscos de Suprimentos... que é como eu vou ter a relação com o fornecedor. Os riscos 
operacionais: como é que eu vou trazer isso para cá. E os riscos de demanda. Os riscos de demanda, normalmente, eles 
interferem em situações como... eu tenho um problema de forecast e fiz meu fornecedor trabalhar sob o meu forecast. E, se por 
algum motivo, eu tenho um forecast ruim, que impacto que isso vai ter? 
R: Entendi. 
E: Então, o cara vai ter que fazer estoque? Ou eu vou ter que fazer estoque? Eu vou ter um risco de... ter que pagar mais caro 
para que ele produza mais rápido? Ele vai ficar com o estoque encalhado? Que tipo de problema que pode ter esses riscos de 
demanda?  
Então, aqui... mais informações. Aqui, a gente pode até destacar... para deixar como fonte de informação para as fases 
seguintes. 
E: Então, aqui, o que eu preciso da sua ajuda? E o ponto de vista aqui é o seu, como gestor, pensando também nas práticas da 
empresa. Por  mais que a gente mantenha o nome da empresa e as práticas da empresa como sigilo, a idéia é pensar... 
R: Na verdade, é assim... nesse setor... é balão de ensaio. O que eu estou vendo aqui... 
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E: Então, aqui. O que eu queria que você me ajudasse? Aqui a gente tem as três categorias: Suprimentos, Operacionais e 
Demanda, eu queria que você me ajudasse a pensar nos riscos que você consegue pensar... pá-pum: Suprimento, Operacional e 
Demanda. Se você quiser dar uma olhadinha nessa tabela, a gente pode falar exatamente nessa sequência. Por exemplo, 
Suprimento, são normalmente preocupações que envolvem: interrupções no fornecimento; aumento ou diminuição no estoque... 
R: Sim. 
E: ... agendamentos e acesso à tecnologia – quer dizer, riscos em relação a isso; aumento de preço; questões de qualidade; 
incertezas tecnológicas e complexidade. Aqui é o risco de você ficar sem o material que você, de fato, comprou... 
R: ... Que você precisa... 
E: ... Que você precisa e ... nesse sentido, vamos pensar nos riscos que você vê aqui ... 
R: E depois você pega se ele é local, doméstico, global ou se cabe em todos? 
E: Exatamente. Então, vamos pensar no de Suprimentos... 
R: Porque operacional é quando ele quebra em alguns pontos: interrupção na operação, fabricação inadequada por conta de 
processos ou capacidades... 
E: É muito na questão... startou o processo... o que pode acontecer? Durante o processo, a máquina dele pode quebrar, eu 
posso ter um problema operacional de transporte, um problema operacional de alfândega, logística, de fato, aí entra muito mais, 
aí entra distância, aí entra uma série de barreiras depois que o processo está caminhando. Depois... 
R: Aqui é mais no início da negociação? Porque aqui diz que é interrupção no fornecimento, mas aqui já é operacional.. 
E: Eu entendo que Suprimento é o risco de você ficar sem o seu produto ou serviço de uma forma bem macro. Operacional, 
normalmente não é algo tão estratégico: é o dia-dia do processo e o que pode acontecer de problema. E a demanda é bem 
ligada ao que a gente conversou: variações de demanda, questões de sazonalidade, inovações da concorrência, caos no 
sistema, distorções na demanda... 
R: Então, quer dizer que, na nossa realidade aqui, qual que é o principal ponto? Quando a gente compra ou negocia de um 
concorrente. Então, ele pode ter uma estratégia diferente, ele pode prometer alguma coisa, ou, quando você negocia e  ele fala 
assim: Ok! Porque você, obrigatoriamente, porque existe isso: você depara com itens que não fazem parte da nossa Cadeia de 
Produção. Por exemplo, a gente vendeu parte de pára-raios para a xxx (nome do cliente censurado). E esses itens que estão 
homologados são somente dos nossos concorrentes. E qual o risco aqui: não conseguir oferta no tempo necessário ou o preço 
que eles nos passam é 03 ou 04 vezes maior do que aquilo que a gente estima. Então, isso aconteceu em vários projetos e tem 
acontecido com bastante frequência: com a xxx, com xxx (nomes dos concorrentes censurado), com vários concorrentes nossos. 
Então, o principal item aqui é: da nossa fatia de produção, do nosso leque de produção, quando nós temos que vender um turn 
key, nós não temos todas as partes, nós não temos todas as partes de um projeto. Então, isso para a gente é um risco grande. 
Daquilo que a gente precisa vender, não ter produção interna e ter que ir para produção externa ser dos nossos concorrentes 
diretos.  
E: Seu principal risco é a dependência de um concorrente direto? 
R: Aqui, o principal risco é o concorrente direto. E aqui, também, é um problema de ambos: tanto em âmbito local quanto 
internacional. Eu tenho um problema aqui em que estou participando de um processo com nossos irmãos aqui do lado. E, vamos 
supor, vamos colocar, eu dependo do parque de média tensão desses caras. Então, não tem para onde correr. Se eu for correr 
para esses caras, eles vão... 
E: Preço? 
R: Lá em cima. Se eles quiserem participar. Senão eu vou ter que correr para uma xx, para uma xxx. Então, com a venda da xxx, 
a gente perdeu um pouco da independência de concorrente direto.  
E: Fique tranquilo porque todos esses nomes: xxx, xxxx, (nomes dos concorrentes censurado) eu censuro! 
R: Isso aqui é global... isso... ambos. 
R: Outra coisa é... a nossa matriz de venda é muito dependente de commodity. Aí, quando é turn key, eu compro o raio do 
equipamento pronto, como um transformador, que é X% numa dependência de valor muito grande do pacote que eu vendo. É um 
valor muito grande em relação ao pacote que eu vendo, que é mais que 30%. E esse equipamento, ele tem duas matérias-primas 
que são muito voláteis, que é o tal do goss lá, o aço, que é o grain oriented e o outro que é o cobre, que são duas que... flutuam. 
Então, o que que é? Flutuação de matéria-prima. Aqui seria a flutuação de material.  
E: Flutuação de preço? 
R: Flutuação de preço! Então, é... commodity.... interno e externo... Quê mais? Então, a gente tem uma dependência grande de... 
uma coisa que não está na nossa mão que é empreiteira. Ela tem uma participação de uns 50% do custo. Então, a empreiteira, 
por nós não podermos utilizar empresas muito grandes, ou seja, que também é um problema, a gente é obrigado a conviver com 
uma fragilidade financeira significativa. O que é, então, fragilidade financeira de nossos parceiros. E, aí, já não sei se seria... 
porque aqui tem um pouco de macro, também, mais macro-econômico... 
E: Daí, é mais macro-econômico. Daí, seria a mudança econômica de confiscar nossa poupança, de taxa de juro geral... 
R: É. Mas, agora, quando a gente pega o mercado externo. Bom, aí cabe nessa parte de empreiteira... não sei... Por exemplo, eu 
tenho uma empreiteira que usa mão-de-obra de outro país – se eu tenho alguma barreira contra esse negócio que pode existir, 
como a sanção que eles começam a utilizar mão-de-obra para taxa de emprego, eu arrebento um processo meu... 
E: Sim! 
R: Tanto, por exemplo, como acontece aqui no Brasil também. A gente sabe que no Nordeste estamos utilizando muita mão-de-
obra de países vizinhos também. De qualquer forma, vamos colocar: dependência de empresas com fragilidade financeira.  
E: E esse projeto que você teve no Uruguai, você teve que contratar empreiteira lá? 
R: É. No Uruguai. E a mão-de-obra vem da Bolívia.  
E: Nossa! 
R: No Brasil, aqui, no xxx (nome do projeto censurado), apesar da gente não fazer ... a empresa que está fazendo uma parte das 
linhas também  traz pessoal da Bolívia para poder montar. Tem gente que traz, por exemplo, gente da China para poder ... 
E: Sim... 
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R: “Risco financeiro de parceiros...” E que nem é fornecedor. É parceiro mesmo. A gente tem subcontratados e consorciados. A 
gente tem consorciados com uma fragilidade financeira.  
E: E, dependendo do contrato, ora você vai com uma mesma empresa como consorciado, ora... 
R: ... ora como subcontratado. Depende do... 
E: Se você lembrar de mais de 03 coisas importantes.... 
R: Não, acho que não... 
E: Porque aí você pode colocar mais... 
R: Acho que a gente matou os principais. Puxa... operacional... 
E: Startou o processo. O que que pode dar errado? Um monte de coisa... 
R: Vamos lá. Aqui, primeiro: falta de mão-de-obra. A gente passa por uma escassez grande de mão-de-obra mesmo tendo 
fechado contrato e aquela coisa toda, se você precisar de mão-de-obra para algumas partes, você vai ter problema.  
E: Mas o problema é falta de planejamento você acha? 
R: Não, às vezes nem é falta de planejamento mesmo. Porque é assim ó: Eu tenho um determinado processo – daí eu estou 
pensando bem na unidade que eu trabalho mesmo – eu preciso de três frentes de trabalho... Mesmo que a empresa, ela pode 
até ter sido ... ela pode ter uns benditos 100 funcionários para poder fazer as três frentes de trabalho... só que vem o cara do lado 
ali do Porto de xxx (nome do porto censurado por revelar qual a obra em questão) ou de um outro empreendimento muito grande 
e ele vem e ele fala: Quanto você ganha? Eu ganho 100. Daí, eu te dou 200 e pronto. Então, a demanda para determinado tipo 
de profissional está muito alta. Então, isso aqui pode ocasionar... eu não sei se eu posso enquadrar como demanda... isso pode 
ocasionar... acho que é mais como demanda. 
E: Você tem uma demanda que é inesperada? 
R:  Não é nem inesperada. É até conhecida.  
E: Conhecida de mercado... 
R:... conhecida de mercado porque a gente sabe que existe escassez de mão-de-obra para determinadas operações justamente 
na área de construção civil que é onde a gente mais atua porque precisa construir as sub-estações. Então, mesmo o cara tendo 
se programado com o seu pessoal contratado, o cara vai lá e arranca... 
E: Entendi. 
R: Aqui também. O mercado aqui.. a gente está bem equacionado, o mercado vem e arranca... 
E: Mesmo de mão-de-obra nossa... 
R: Pois é. O cara vem e arranca... Então, demanda aqui...escassez de mão-de-obra.. 
E: Legal. Já vai lembrando e já vai colocando. 
R: Então, aqui: mão-de-obra, isso aqui é mais doméstico, isso aqui no xxx (nome do país onde está sediada a matriz da empresa 
censurado por questões de sigilo) não tem tanto. Operacional: falha no sistema de qualidade do fornecedor, até porque a gente 
usa fornecedores pequenos, então isso é...vou colocar falha de qualidade? Vou colocar falha de qualidade e você entende... 
E: Ahã. 
R: Então, por exemplo, a gente teve um processo agora com os painéis. Não foi nem com a gente, foi com a xxx (nome do 
fornecedor censurado), da nossa ex-fábrica, que impactou bem forte em xxx (nome do projeto censurado) e era problema de 
qualidade mesmo. Qualidade de fábrica, qualidade de pessoal, qualidade de inspeção, aquela coisa toda. Então, bateu lá e 
voltou... 
E: E você acabou não fazendo inspeção porque era do próprio grupo, enfim.. 
R: Pois é...  
E: Você confiou e, mesmo sendo do próprio grupo... 
R: Má qualidade também dos relés da xxx (nome do fornecedor censurado): mesma coisa, teve que bater lá e voltar. Você vê: a 
gente colocou em operação... a gente comprou uma gama gigantesca de painéis e quando a gente foi testar, começou a 
queimar. E muitos relés dos caras... aí que está... vêm da China por causa do custo. A estratégia dos caras é montar lá fora  
E: Por causa do custo? 
R: Então, a gente teve que colocar um equipamento muito mais caro para poder suportar a operação... 
E:  Espera aí. Você comprou da China, deu errado... 
R: Eu comprei daqui, local. Só que eles, por uma estratégia fabril deles, eles trazem da China... 
E: Ah. Eles subcontrataram da China... 
R: ... da própria fábrica deles da China... 
E: Entendi. 
R: Por causa do preço. É a mesma questão da GIS quando a gente vai comprar... só que quando ele colocou em operação, 
aquele equipamento feito lá não funciona... 
E: Não deu certo... 
R: Daí, teve que ser uma gama acima para suportar a operação. Então, foi bem pesado. 
E: Então, internacional, ambos? 
R: Aqui é o tradicional... 
E: Internacional, ambos? Também. 
R: Aqui é falta de qualidade. Quê mais? Então, vamos lá: eu fiz um determinado projeto, então, preliminarmente, a gente faz um 
estudo de solo... Então, chega lá, o solo é diferente do que a gente tinha projetado, ou, na sazonalidade da estação lá começa a 
ter chuva e isso atrasa muito a obra e a gente vai ter um prejuízo muito grande. Esses são fatores externos, como clima e solo. O 
solo não é tão externo. Já deveria ser mais conhecido, mas quando a gente fecha a cotação e a gente fecha o projeto, eu não fiz 
um estudo bem detalhado de solo e... 
E: Ainda mais em outro país... 
R: Pois é, então tu imagina. Aqui até que é conhecido em termos da parte da clima. Mas que nem aconteceu em xxx (nome do 
projeto censurado): a estação de chuva, praticamente, inverteu no período. Então, a época de chuva, praticamente, inverteu. 
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Então, isso atrasou o time do programa da construção da subestação. Então, esses fatores externos, quer dizer, fatores 
climáticos, interferem.  
E: Eu já vi um caso no Peru em situação de estação de chuvas de um projeto. A estação de chuvas é de novembro a fevereiro 
e,quando chove... 
R: Para tudo! 
E: E isso a quatro mil metros de altitude. Você não sabe as condições exatas do local e ainda ter que mandar um fornecedor para 
lá, é complicado. 
R: É, e depois o cara vai dizer que fez sob orientação tua. A gente coloca o que a gente tem de conhecimento só que, a fundo, a 
gente não conhece o local. Por isso que para fazer obra, a gente prefere pegar gente do local. Eles conhecem bem do que que 
está se tratando.  
E: É Outro país. É diferente! 
R: Sim, é diferente. O que mais que eu vou colocar aqui? Bom, qualidade, fatores climáticos e ... o que mais eu vou colocar aqui?  
E: Impacto operacional mais no dia-dia? O que mais te preocupa? 
R: O que mais me preocupa mesmo é a falta de qualidade e, não sei... não sei se eu posso colocar aqui. Eu coloquei em 
Suprimentos, a fragilidade financeira da empreiteira. A demanda de mão-de-obra está aqui. Dificilmente, você tem problema em 
relação ao produto. Com empreiteira, você tem pouco problema em relação a materiais. A parte de fornecimento é muito mais 
tranquila em material do que serviço. Outra coisa que a gente não tem, que é operacional, é o seguinte: o projeto, ele é vendido 
com estudos preliminares. A gente não tem o projeto executivo detalhado. Então, aqui, tanto operacional, quanto suprimentos, é 
a discrepância entre aquilo que você previu e aquilo que você vai ter que realizar. Então, tanto pela dificuldade de, por troca de 
equipamento, o equipamento pode ser muito mais pesado e tal, como de mão-de-obra, como de trabalho e serviço e aumento de 
custo – porque você vendeu uma determinada coisa a “x” e depois vai executar é “x” vezes quatro. 
E: Sempre de forma otimista pelo Departamento de Vendas? 
R: É. Então, aí, tem as duas coisas, que é você vender pelo estudo preliminar. Eu acho que é um problema operacional também. 
Só que eu não sei como colocar isso aqui. É falta de conhecimento detalhado? 
E: Então, discrepância, entre o estudo preliminar e projeto real? 
R: É. Vou colocar isso aí. ... estudo preliminar versus o detalhado. Isso vale para cá como para cá. Vale até mesmo em nível 
global.  
E: É. Isso dá pano para manga! Demanda, vamos pensar melhor agora nos de demanda: novos produtos e variações na 
demanda, modismos, sazonalidade, inovações da concorrência, distorções na demanda. Vocês têm aqui alguma coisa muito 
sazonal? 
R: Não. Aqui, isso é mais... algum produto de consumo, alguma coisa assim? 
E: Também.  
R: Para nós aqui, por ser projeto e por ter um ciclo muito mais maduro, esse tipo de coisa aqui de demanda é por matéria-prima, 
por mão-de-obra, demanda de tipos de serviço – por exemplo, eu tenho que contratar um instituto de engenharia.  Hoje, eles 
estão todos extremamente demandados tanto para obra civil, prédios e aquelas coisas todas, quanto negócios de infra-estrutura, 
fábricas, esse negócio de portos, a copa, as olimpíadas. Então, todos os institutos de engenharia, estão praticamente no teto  da 
sua capacidade. E o Brasil também passou por uma recessão danada com engenheiros de determinadas disciplinas, mas não 
tem engenheiro civil, não tem engenheiro que faça determinados trabalhos. Então, passa também por uma questão de demanda, 
passa por uma questão de problema de formação de novos profissionais, de algumas disciplinas que você não tem. Então, ficou-
se muito tempo, por exemplo, sem ter engenheiro elétrico, ou engenheiro eletricista, como eles chamam.  
E: E fora? 
R: Fora, você não consegue colocar algumas pessoas aqui por causa de legislação, qualificação também... 
 
(Interrupção por conta de problemas em obra de projeto em que entrevistado foi chamado para falar sobre andamento das obras) 
 
E: Então, esse problema de demanda, aqui é um problema mais macro-econômico, mais de formação mesmo. Você não 
consegue trazer um engenheiro civil. Só se ele estiver aqui no Brasil, com registro no CREA e aquelas coisas todas para poder 
assinar uma obra de fundação, por exemplo. Dificilmente você consegue um cara... até tentamos fazer isso aqui: eu sei que a 
Colômbia tem bons profissionais de engenharia, então levamos o projeto para ser elaborado lá e que tinham que ser assinados 
por profissionais formados no Brasil com CREA aqui. 
E: Mas, e o contrário lá? Projeto na Colômbia e você precisa de um engenheiro colombiano. E aí, para achar esse profissional lá, 
é mais difícil ainda? 
R: Não, não. Não porque a demanda não está tão acirrada quanto aqui. A gente está numa situação bem diferente aqui. A 
demanda, ela está aquecida? Está! Mas, quando você compara com isso aqui, é muito mais fácil utilizar alguém de lá aqui, pela 
demanda. 
E: Entendi. 
R: E não é só Brasil, não. Se você compara, por exemplo, como Chile – é um descompasso muito grande. 
E: A formação é muito mais forte? Você consegue profissional qualificado melhor? 
R: Aí, você fica complicado aqui mesmo. Sério. É bom, porque a empresa está crescendo, está demandando, mas é complicado. 
Vai contratar um engenheiro aqui. Não acha... 
E: Vai tentar pegar dos concorrentes? Fazer a dança das cadeiras? O custo fica alto? 
R: É. 
E: Então, mão-de-obra, matéria-prima e qualificação? 
R: Qualificação, eu não sei. Mão-de-obra versus qualificação, acho que não tem problema.  
E: Como é tudo por projeto, você não acha difícil não ter perspectiva do que passar para o fornecedor? Não saber o que que ele, 
de fato, vai ter de demanda? Trabalhar com projeto é complicado, não? 
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R: É, mas sempre vai ser spot. Sempre vai ter isso. Eu encho a casa de uma empreiteira, do ponto de vista de demanda, encho 
uma projetista, só que depois eu não dou sequência nesse negócio. Então, isso pode cair, absurdamente. 
E: Exatamente. 
R: Hoje não está tão difícil porque o mercado demanda eles, só que depois eu saio e vem outro cara que vem e contrata. Então, 
esse negócio de produção que o cara teria a capacidade ociosa dele lá e vem o cara e toma. Então, o cara não quebra, não sai 
do mercado, aquela coisa...que acontecia há um tempo atrás. Em compensação, por essa concorrência, o cara, com certeza, 
aumenta o preço, porque eu não consigo fidelizar ele e dizer: você vai ser meu fornecedor para isso e isso. Eu não tenho sempre 
um projeto numa determinada região. Então, enquanto ele está trabalhando para mim, eu não consigo usar um fornecedor de 
Santa Catarina ou do Paraná para fazer obra na Chesf lá no Nordeste, lá em Recife. 
E: Sim. 
R: Quando ele termina, ele tem que: ou jogar o pessoal em outra obra, ou o mercado está aquecido, ele consegue... 
E: Daí, tudo bem? 
R: Há um tempo atrás, quando eu entrei aqui em 2008, a empresa tinha que mandar o pessoal embora e não conseguia... 
E: Na hora de negociar fica super difícil? 
R: Isso em outros países não é muito fácil. Já vi casos de obras no Peru, na Colômbia, você não tem continuidade... 
E: No Peru, é ruim, porque, porque a demanda por obra lá está muito alta. Então, a gente sabe que lá, se gente perder o 
contratista lá, acabou! Ele tem uma demanda altíssima igual aqui.  
E: Eu não tenho conhecimento pleno do mercado, mas me parece que é super difícil. A gente se agarra com a empreiteira.. 
R: Porque se a gente perder vai ser difícil. 
E: Você pode retomar, então, os riscos de demanda que você pensou? 
R: Vou colocar aqui esse problema da demanda pressionando a questão da mão-de-obra. Por tabela, a gente sabe que a 
pressão de demanda influencia todos os recursos: não só mão-de-obra, mas matéria-prima também. É a famosa lei da oferta e 
procura. 
E: Legal. E você consegue ver mais algum risco de demanda? Quer que eu retome o conceito? Está claro para você? 
R: Agora deu uma clareada, sim. Na minha cabeça ficou bem essa questão de oferta e procura e, falando de compra, eu estou 
colocando o que temos que comprar: serviços e insumos. Isso vale para tudo: Brasil e lá fora. Acho que é isso. 
E: Você não consegue pensar em mais nenhum risco de demanda por enquanto? 
R: De bate-pronto, como você me falou que é para responder, é isso. 
E: Sem problemas. Vamos para a próxima etapa, então. 
 
 
2ª etapa da Entrevista: Avaliação dos riscos 
 
E: Para que a gente possa falar de avaliação de riscos, é legal que você deixe à mão as suas respostas sobre os riscos que você 
identificou e também a nossa “cola” com os tipos de riscos. O nosso objetivo agora vai ser ver os possíveis impactos dos riscos 
que a gente falou.  
R: Qual folha? 
E: Essa com o quadrinho e explicações sobre o conceito dos riscos e divisão, além dos riscos que você marcou. 
R: Beleza. E esses riscos de demanda que eu coloquei só dois? 
E: Você pensou em mais alguma possibilidade? 
R: Por enquanto, não. 
E: Ficamos assim, então. Se você quiser complementar ou mudar alguma resposta, não tem problemas. A gente vai vendo isso 
ao longo da nossa entrevista.  
R: Vou tentar pensar em mais alguma coisa... 
E: Durante a nossa entrevista, o nosso bate-papo, pode ser que algumas coisas fiquem mais claras, mas a ideia é caminharmos 
para a frente sem ter que voltar nas respostas. 
R: Entendi. O roteiro está claro na sua cabeça, mas eu estou ainda tentando entender a dinâmica. 
E: Acho que vale a pena, então, retomar a ideia da entrevista para você. Eu estou te entrevistando pela sua experiência com 
compras, especialmente compras internacionais... 
R: Bom, eu te falei que nosso forte aqui nessa unidade é o negócio de subestações de energia e acaba que eu tenho contato 
com fornecedor internacional, mas eu tenho muito mais contato com empreiteiras. 
E: Tranquilo. De qualquer forma, você tem contato com fornecedor internacional no ramo de pesquisa que eu estou vendo, que é 
eletro-eletrônicos. 
R: Isso é verdade!  
E: Bom. Só para a gente voltar, rapidinho, na ideia da nossa entrevista: Eu vou te falar de gestão de riscos em compras, 
especialmente compras internacionais. Para isso, já falamos dos riscos percebidos. Agora, a gente vai falar de como você avalia 
o impacto desses riscos. Depois, a gente fala da estratégia de gestão desses riscos, implementação de processos e, por fim, de 
mitigação desses riscos.  
R: Ufa! Vamos embora! 
E: Primeiro, eu queria que você olhasse a lista e verificasse se mantém os riscos e se mantém também essa ordem. 
R: Deixa eu ver. Fragilidade financeira é um fator que pega.... Mas sempre é um risco que existe. O problema é depender mesmo 
de concorrente em certos casos. De operacional, como a gente lida com obra civil, a questão de fator climático pode ser bobeira, 
mas pega demais. De demanda, continua sendo só esses dois mesmo. Acho que é isso. Pensei em mudar, mas fica assim. 
E: Bom. Eu queria que você pegasse agora a sua folhinha de riscos e fosse preenchendo essas colunas.  
R: Eu mesmo continuo preenchendo, não é? 
E: Você vai ver aí: Perdas Potenciais, Impactos, Pior Cenário possível e assim por diante. O legal é retomar cada um dos riscos e 
preencher as informações das colunas. Só não vamos falar ainda de Estratégia. Esse vai ser o terceiro passo. 
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R: Beleza! Então, eu preciso colocar aqui de novo cada um dos riscos e colocar as informações, não é? 
E: Isso. Vamos começar pelo primeiro risco que você falou de Suprimentos: “Dependência de Concorrentes Diretos”. O que você 
acha que existe de perda potencial e impacto quantitativo e qualitativo para começar? 
R: Puxa. Agora vai ser difícil de detalhar isso tudo, mas vamos lá: Dependência de Concorrentes Diretos. Aqui, eu vejo primeiro a 
questão de não ter opção mesmo e de depender do cara. A gente passa a ficar numa situação de difícil negociação porque falar 
com um concorrente que perdeu o negócio para você e que, de alguma forma, sabe que você está comprando dele muitas vezes 
por imposições do tipo: já tem um equipamento daquela marca lá... fica bem complicado! Vou colocar aqui que a perda já é a 
dificuldade de busca de opção de fornecedores. Isso normalmente já impacta em valor porque o cara não vai querer negociar 
com você. 
E: Não entendi. E o porque o cliente pode impor dessa forma? 
R: Porque...bom... existem vários cenários. Existe situação que a gente vê que é preferência mesmo. O cliente já está treinado a 
fazer manutenção do equipamento, já tem manual e tudo. Tem questão técnica também que é colocar um equipamento de 
versão e marca diferente para falar com os equipamentos já existentes. Tem hora que a situação também, por exemplo, de mão-
de-obra, é que a empreiteira já está na obra desde o início, mesmo que a primeira fase tenha sido contratada pelo meu 
concorrente e é melhor ficar com eles porque não precisam se desmobilizar. 
E: E o pior cenário, então, qual é mesmo? 
R: É o próprio risco de cair na dependência do concorrente e eles cobrarem o que quiserem e a gente não ter muita opção. 
E: E esse pior cenário possível é aceitável? Você acha que seus concorrentes tem o mesmo problema? 
R: Com certeza. Esse mercado é restrito. Se o cliente tem equipamento instalado de uma determinada marca, a gente se vê 
meio obrigado a comprar do cara. Aqui você também está perguntando se o pior cenário é aceitável. Sinceramente? Tem que 
ser, senão a gente está fora desse mercado. 
E: Entendi. Vamos para o próximo risco agora até terminarmos a lista. Você colocou aqui Flutuação de preços de commodities. 
Vamos lá: perdas, impacto, pior cenário possível... 
R: Vamos lá. Flutuação de preços de commodities é algo que a gente que depende de material tipo aço e cobre tem que 
conviver. Não há opção. Aqui, nós compramos muito cabo e a gente tenta sempre amarrar as variações de preço àquele índice 
internacional... o LME. É complicado ficar entendo a manha de cada material e ajuda bem o fato de que tem gente lá fora na 
matriz que dá uma ajuda para a gente com estatísticas do setor e índices de variação. Esse apoio que a gente recebe é bacana. 
Quer dizer, o apoio é bacana, mas, às vezes, esse pessoal esquece um pouco das questões específicas de Brasil, tipo custos de 
internação e toda essa burocracia que a gente tem. 
E: E vocês têm que tipo de suporte do pessoal lá fora para esses commodities? Como funciona isso? 
R: Tem uns caras que ficam lá na matriz tentando negociar volumes do mundo inteiro. A ideia é que a gente fique em contato 
com eles para passar nosso volume e eles consideram na hora de negociar algum contrato global ou que eles nos ajudem com 
as estatísticas de variação de custo desses commodities. Daí, a gente se vira em nível local para negociar com os caras aqui. 
E: Entendi. Essa ideia de ter alguém lá na matriz negociando volume para todo mundo é muito legal. 
R: Para alguns commodities é bem bacana. Só que, como eu te falei, às vezes, eles não consideram que o custo DDP é um tanto 
diferente do custo EXW que eles negociam lá. Esquecem também que pode não ter um representante do fornecedor em nível 
local. Isso tudo vai complicando. 
E: E as perdas potenciais? 
R: Bom, como estamos falando de flutuação de preços, a perda é quantitativa... 
E: E a perda potencial? 
R: a perda potencial é a dificuldade que a gente tem de prever custos, mesmo. Tem que estar muito antenado num mercado que 
a gente depende, mas não é especialista. Se o pior cenário possível é aceitável? É, não é? A gente não tem opção. Nem a 
gente, nem a concorrência. O que mais temos de risco? 
E: O próximo risco que você colocou aqui foi... 
R: Fragilidade financeira... 
E: Na hora que você falou, acho que você comentou bastante sobre a questão das empreiteiras aqui no Brasil. Você mantém 
essa resposta pensando no contexto de um fornecedor internacional? 
R: Claro. Mantenho, sim. Fragilidade financeira é um negócio importante em qualquer tipo de contratação e também em qualquer 
lugar. A dificuldade com fornecedor lá fora é que nem sempre a gente tem tempo de ficar contratando alguma empresa, alguma 
instituição financeira, para analisar a situação financeira do fornecedor. Daí, o risco é maior ainda. Mesmo quando a gente tem 
uma empresa para fazer essa análise, o formato dos dados é diferente do que a gente recebe de empresas daqui do Brasil.  
E: Como vocês fazem para ver esse tema? 
R: Aqui no Brasil, nosso Financeiro tem muito mais foco em análise de crédito de cliente do que em fornecedor. Daí, a gente 
costuma contratar uma empresa que faz essa análise para a gente. Eles levantam balanços, liquidez e tudo mais. O bacana é 
que o relatório vem num formato que já indica o quanto de risco estamos assumindo de comprar do cara.  
E: E com fornecedor externo? 
R: Daí, é o que eu te falei, para a questão financeira de fornecedor externo, a gente procura pedir apoio para empresas 
financeiras internacionais. A gente também pede seguro garantia etc etc. 
E: E tem custo... 
R: Com certeza. Daí, muitos casos, a gente acaba não pedindo nada porque essa análise financeira lá fora tem custo e também 
demora. A gente acaba pedindo para os casos mais importantes e para projetos que o nosso risco é muito grande. 
E: Entendi. Você pode preencher, então, as colunas para mim? A começar pela perda potencial, impacto, concorrência... 
R: Vamos lá. Perda potencial com fragilidade financeira é muito mais quantitativo.  
E: Legal... 
R: Tem um pouco de qualitativo também porque quando o cara está com problemas, pode começar a atrasar e a gente vai tendo 
problemas de qualidade, atrasos por  tabela. Vou colocar um asterisco aqui porque eu acho que é mais quantitativo do que 
qualitativo. De impacto, o risco maior é de ficar sem o fornecedor, mesmo. Daí, é sempre bom que a gente tenha mais de uma 
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opção de fornecedor para ter isso como aceitável. Se os nossos concorrentes estão expostos a esse risco também? Acho que 
todos os riscos são semelhantes para todos nós: aqui ou nos concorrentes é o mesmo cenário. 
E: Legal! Agora, indo para os riscos operacionais, você colocou aqui falhas na qualidade. Lembro que você falou do caso de 
falhas com os painéis... 
R: É. Eu falei desse caso porque foi complicado mesmo, mas falha de qualidade pode ser geral: falta de qualidade na mão-de-
obra, material. Em tudo. E como a gente quer sempre o menor custo, tem que ficar de olho porque senão a gente fica com 
fornecedores com baixa qualidade. Aqui na xxxx (nome da empresa censurado), existe uma nova política que está nos impondo 
que a gente verifique qualidade e depois preço. Tem uma série de etapas para a gente seguir de qualificação de fornecedor. O 
problema é que nem sempre dá tempo de fazer tudo. Mas qualidade está passando a entrar como critério de escolha antes do 
preço. Se o cara não tem ISO, tem que ter ao menos um sistema de qualidade equivalente ou processos de qualidade concretos 
para ser nosso fornecedor agora. 
E: E os fornecedores menores? 
R: Esse é um dos pontos que ainda precisam ser esclarecidos. Nessa nova metodologia de seleção, não está muito claro para 
mim como fazer com fornecedores de serviços, por exemplo. É diferente auditar uma fábrica e um prestador que tem meia dúzia 
de funcionários. Você chega lá e só tem computador, às vezes. 
E: E o que você faz, então? 
R: A gente visita o fornecedor e analisa o que for possível, dentro das condições que a gente verifica. 
E: E internacional? 
R: O ideal é que alguém da equipe xxx (nome da empresa censurado) faça isso se a gente não conseguir viajar. Isso no mundo 
ideal com contratos globais. Aqui, na América Latina, depende de mim mesmo. 
E: Entendi. Vamos, então, ver a perda potencial da questão de qualidade e impactos. 
R: Bom, perda potencial de falhas na qualidade: sempre vai ser quantitativo porque o cliente ou o nosso processo pode sofrer por 
conta de atrasos e reclamações que implicam em multa, custo adicional de reposição, além de tempo.  
E: E impacto qualitativo? 
R: Impacto qualitativo também acontece porque todo retrabalho por conta de falta de qualidade do fornecedor fica até difícil de 
medir em número, mas o projeto tem que ser rearranjado, às vezes. 
E: Você pode ir escrevendo, então? Coloque também sobre o pior cenário possível e questão da concorrência exposta ao 
mesmo risco, por favor. 
R: Boa! Melhor ir escrevendo, senão a gente perde as ideias. Eu falei de impacto quantitativo e qualitativo.... falei também que a 
questão de qualidade dá uma trabalheira...  
E: Isso... 
R: Melhor colocar aqui que a perda potencial que mais preocupa é o custo de garantia e pós-venda. Daí, o pior cenário possível é 
começar a vir produtos e mão-de-obra sem qualidade, coisa que não é nada aceitável e que nossos concorrentes também 
podem estar expostos.  
E: É, e os concorrentes? 
R: Isso é meio óbvio. Como eu te falei, tem que olhar bem mais qualidade e não só para preço quando a gente for escolher 
algum fornecedor, especialmente se for lá fora. Deixa eu anotar aqui... 
E: Você colocou aqui também fatores climáticos. Eu me lembrei da questão de que isso talvez você não consiga gerenciar, 
porque clima não está sob sua gestão. 
R: Verdade! Está sob a gestão de São Pedro! 
E: Pedrão tem temperamento forte!  
R: Pois é. Ele fica lá em cima brincando com a gente e com as obras.  Não... sem brincadeiras, a gente que lida muito com obra 
civil tem que lidar com umas situações pesadas. Algumas a gente até consegue tentar se precaver, tipo estações de seca, de 
chuva, rio que sobe e baixa. Isso tudo a gente precisa conciliar com fornecedores.  
E: Acho que entendi. Então, você manteria aqui na lista de risco porque algumas coisas a gente consegue prever? 
R: É. Algumas coisas a gente consegue prever. Não estou falando de previsão de tempo, mas de coisas que já é legal deixar 
negociada com fornecedor para evitar dor de cabeça depois. O cara tem que saber que está indo para uma área que, sei lá, 
chove muito, e que as obras podem atrasar. A gente tem que entrar nesse risco junto e eu não posso ficar lidando com 
solicitação de aditivo toda hora. Entende? 
E: Agora entendi. Pelo seu ponto de vista, é legal manter. E esses campos? Como vamos preencher, então? Perda potencial, 
impacto, pior cenário....? 
R: Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. O impacto é quantitativo e qualitativo porque existe o risco do cara vir pedir aditivo de preço 
por conta de atrasos na obra. É qualitativo porque o serviço pode ter que ser feito na correria por conta de algum problema de 
clima. Já o pior cenário é pensar que a obra pode ficar parada por alguns meses. Isso também é muito pessimismo. Daí, vem 
uma série de dificuldades para execução do projeto. Se a gente for pensar assim, daí começamos a pensar em tornado, vulcão. 
Como a gente está falando de outros países, como Chile, até daria para entrar, mas não é a minha ideia. Estou falando de 
questões que dá para administrar. O ideal é comprar alguns equipamentos com proteção contra abalo sísmico, pensar em 
possíveis atrasos por conta de chuvas e tal, mas não em catástrofes. Mais uma vez, nossos concorrentes também estão 
expostos aos mesmos riscos! 
E: Entendi o que você quis dizer. Você está pensando em trazer para o contexto de riscos a questão de algumas coisas que são 
relativamente comuns de acontecerem e que vale a pena prever, não é isso? 
R: Isso mesmo. É difícil ver gente que tenta se antecipar a isso, mas a gente aqui já está meio escaldado com essa história de 
fornecedor ficar pedindo aditivo por causa de atraso de obra. 
E: Entendi. Qual foi o próximo risco que você colocou? 
R: Discrepância entre estudo preliminar e detalhado. 
E: Igual aos outros, preciso que você indique as mesmas coisas... 
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R: Certo. Perda potencial... puxa, antes é legal fazer um parênteses. A gente costuma reclamar muito da galera de Vendas que 
nos passam as coisas em cima da hora e vão ver uma proposta só uma semana antes de entregar e chutam qualquer valor. 
Além desse nosso problema interno, é nítido que a galera que faz o edital não coloca informações importantes e até parece má-
fé porque isso dá margem para que as empresas que vão participar do edital chutem qualquer valor. Daí, começam os possíveis 
erros.  
E: E não dá para melhorar esse processo? 
R: É difícil. Para fazer uma proposta, o fornecedor tem que trabalhar para caramba. Tem uns que até querem fazer pré-acordo só 
para apresentar proposta porque não é produto de prateleira. Depende de um estudo só para propor um valor. E se a gente não 
se amarra com o cara, ele também não quer  se comprometer que a solução atende o edital. 
E: E como vocês fazem? 
R: O ideal seria que cada projeto tivesse um custo para esse tipo de risco. O problema é que nem todo projeto tem e que nem 
sempre essa verba é suficiente. 
E: Entendi. Então, impacto e perda potencial? 
R: Bom, de impacto, então, vou colocar quantitativo e qualitativo porque é como mudar todo o projeto se depois tudo se realiza 
diferente do que foi previsto. De perda potencial, quando as coisas começam a parecer muito diferente do que foi previsto, a 
perda é aumentar custo e prazo. 
E: E os concorrentes? 
R: Tudo eu acho que é igual. Eles estão sempre expostos aos mesmos editais sem detalhe que a gente. O que eu não consigo te 
dizer é se eles se previnem melhor do que a gente. Tem hora que eu acho que sim... no final das contas, imagino que deve ser 
igual. Os problemas só mudam de endereço. A gente vê o jogo que os fornecedores fazem com isso também. 
E: Daí, a gente termina os riscos operacionais. Vamos aos riscos de demanda. 
R: É. Eu coloquei somente aqueles dois. Vamos ver o que eu coloquei para ver se eu me lembro de mais algum.  
E: Legal que a gente estava falando de riscos operacionais e você falou um pouco de demanda. Quando você falou que imagina 
que os concorrentes possam fazer diferente e que os fornecedores aproveitam esse jogo.  
R: Isso acontece demais. Ainda mais porque no Brasil e, até mesmo, em outros países, o ramo de energia tem muita politicagem. 
Tem vezes que o cliente impõe uma determinada empresa e isso faz diferença em quem ganha e quem perde. O fornecedor faz 
o jogo e para quem ele der menor preço, já fica uma baita diferença na concorrência. 
E: Puxa. Isso é que é demanda. Legal essa ideia. O que você colocou aí de primeiro risco de demanda? 
R: Eu coloquei aqui qualificação de mão-de-obra. Aqui, eu pensei nessa demanda toda de mão-de-obra e o mercado forçando a 
barra por pessoas e também matéria-prima subindo o preço pela procura.  
E: E impacto quanti ou quali? 
R: Impacto quantitativo e qualitativo, com certeza. Atrapalha tudo. Daí,volta no exemplo que eu falei: se a demanda está alta ou 
se o cliente restringe a possibilidade de fornecedores, fica difícil achar alternativas. A gente perde porque fica difícil buscar 
fornecedores alternativos e fica difícil também porque o prazo de uma compra ou seleção de fornecedor aumenta demais. 
E: E o pior cenário possível e cenário com concorrência? 
R: O pior cenário com mão-de-obra, especialmente, é não conseguir um parceiro para entrar junto e acabar ficando fora do 
projeto. Não dá para aceitar isso e, por esse motivo, a gente tem que entrar um pouco no jogo do mercado também e é melhor 
tentar se aliar com o melhor parceiro possível. A concorrência, mais uma vez, está no mesmo barco que a gente. 
E: Legal. Agora risco de demanda com questão de matéria-prima. O que você pensou, exatamente, aqui? 
R: Bom. Oferta e procura sempre! Pensando na questão de que a demanda força essas coisas. Já estou ficando até repetitivo... 
E: Como assim? Se a gente está falando de demanda e você acha que oferta e procura é o que regula... sem problema! 
R: É. Mas, acho que é melhor explicar um pouco melhor agora. Vamos lá: Eu coloquei risco de demanda de matéria-prima. 
Imagina a seguinte situação: todo mundo atrás de cabo. Sei lá. Só um exemplo. Está todo mundo atrás de cobre e o bendito lá 
no Chile tem um problema de terremoto, sei lá. Se houver, no mesmo momento, uma necessidade de finalização de obra que 
depende de cobre, todo mundo está ferrado. 
E: Pois é. Falta cobre e... 
R: Falta cobre, todo mundo quer cobre. O que acontece? O preço sobe. Aparecem também uns caras... quer dizer... a gente 
acaba tendo que ir atrás de uns caras alternativos e você já deve imaginar no que vai dar...  
E: Aumento de preço? 
R: Não só. Aumento de preço e os cabos genéricos que a gente começa a ter que engolir por falta de opção. 
E: Não é bom porque, assim, você acaba abrindo mais o mercado e conhecendo outros fornecedores? 
R: Verdade. Não tinha pensando dessa forma.  
E: Pois é... 
R: O problema é que a gente conhece os caras na hora do caos. Na hora que a gente está no aperto e não consegue muita 
opção de fornecedor. 
E: Entendi. Dai, a abertura de mercado, que deveria ser positiva... 
R: Acaba acontecendo só porque a gente precisa mesmo. No final das contas, é bom que a gente conhece outras opções, mas o 
ruim é o momento da falta forçando tudo isso... 
E: O ideal seria estar sempre buscando opções no mercado sem ser na hora do aperto, não é? 
R: Com certeza. Quer um exemplo bobo? 
E: Qual? 
R: Lembra do tal do álcool gel há uns 02 anos atrás? 
E: Ô se lembro! Todo mundo começou a comprar! 
R: Puxa, eu que sou um pouco mais velho, lembro também do lance da bendita caixa de socorro médico que começaram a 
obrigar que a gente comprasse. 
E: Nossa! Verdade! 
R: Bom, só para concluir. O negócio do álcool gel não era obrigatório, mas estava todo mundo tão... 
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E: Tão preocupado com a gripe... 
R: Isso. Tão preocupado com a bendita gripe suína, que todo mundo queria passar o raio do álcool. Já não tinha mais o bendito 
nas farmácias e quando a gente achava, nem ligava mais para a marca. 
E: Verdade. Entendi seu ponto de vista. A demanda força os consumidores... clientes... a começarem a abrir mão da marca por 
conta da necessidade. 
R: Exato! Bom. Aonde que a gente parou? 
E: A gente parou quando a  gente falou do risco de demanda de matéria-prima.  
R: Verdade. 
E: Qual a perda potencial? 
R: Bom. Perda potencial é que pode aumentar o custo do insumo, da matéria-prima. O impacto é quantitativo. Hum, mas, de 
novo, também é qualitativo. Então, melhor colocar aqui que a perda potencial é aumento de custo e de prazo... até encontrar 
outro fornecedor, pode ser que demore um tanto. 
E: E o pior cenário possível é aceitável? 
R: Ai. A gente não gostaria de aceitar nada disso. Mas, fazer o que? O engraçado é que a demanda é um negócio ... sei lá... 
E: Como assim? 
R: A demanda é um negócio que não é só de setor. O cobre, por exemplo, o cabo. Não, vamos trocar. Sei lá, o petróleo. É 
matéria-prima para quase tudo. Se tem algum problema de demanda no petróleo, um monte de setor é afetado. Então, tem 
problema de demanda que afeta certos setores diretamente. 
E: E outros indiretamente? 
R: É isso aí. Tem setores que são afetados por tabela. Petróleo: todo mundo é afetado. Cobre: um monte de setor sofre. E assim 
por diante. 
E: Legal. Vamos para as outras partes, então? 
R: Deixa eu junta minhas respostas aqui. 
 
3ª etapa da Entrevista: Estratégias de gerenciamento de riscos 
 
E: Bom. Nessa etapa, eu vou te mostrar essa tabela de verbos e vou deixar ela na sua mão para que você volte em cada um dos 
riscos e me diga qual desses verbos você utilizaria. 
R: Posso dar uma lida primeiro sozinha? 
E: Claro. Lê e a gente já vai comentando... 
R: Evitar... tatata, abrir mão.... Postergar... Proteger...seguro... Assegurar...  
E: Pronto. Leu os verbos aí? 
R: Li rapidinho.  Falta digerir um pouco. Lendo rápido, assim. É tudo muito parecido. 
E: Acho que vale a pena, então, que a gente comente cada um deles. Pode ser? 
R: Legal. Você quer falar, primeiro de evitar, por exemplo? 
E: Pode ser. Talvez a gente releia junto e vá comentado. Pode ser? 
R: Legal. Vamos lá. Evitar: estratégia que a empresa vai... abri mão... tatata para lidar com menor escopo de riscos. Esse é meio 
claro. 
E: Isso. A empresa, simplesmente, prefere evitar determinado risco porque, por algum motivo, não quer enfrentá-lo. Simples 
como isso.  
R: Verdade. Agora, postergar: “deliberadamente, a empresa prefere postergar prazos... tatata, pelo maio prazo possível para 
evitar riscos em sua totalidade... tatata... embalagem e produtos em módulos. 
E: Está claro esse verbo de postergar? 
R: Sem segredo. Você que está vendo não só o ramo de energia, mas o ramo de eletrônico, acho que eles devem ir nessa linha. 
É assim que muita empresa chinesa trabalha. Não é muito nosso caso... 
E: Sim, mas postergar pode ser para tudo. Embalagem, Produção, Compra... 
R: É. Pensando assim, a gente tem aqui a velha situação de obra civil e esses atrasos por conta de licença ambiental. O ideal é 
postergar ao máximo até que saia tudo, senão a gente faz compra que pode ficar parada por anos. É. Esse conceito de postergar 
é interessante no nosso contexto de projetos também. 
E: Bom. Vamos ao próximo verbo. Deixa eu ler esse aqui: “especular... oposto de postergar .. posição seletiva de quais riscos irá 
assumir com base em previsões de demanda antecipadas”. Você conseguiu pensar um pouquinho sobre esse aqui? 
R: Deixa eu ver de novo. Oposto de postergar. Postergar é adiar o máximo possível. Então, se especular é quando se adianta e 
se olha a demanda. Deixa eu entender... 
E: Bom. Aqui, especular... eu posso te dar alguns exemplos para facilitar. Um exemplo são essas indústrias da moda que lançam 
alguma coisa e já começam a produzir, obviamente com base em pesquisas de tendências e de mercado, mas eles forçam um 
pouco a produção e depois o próprio marketing da moda ajuda a vender.  
R: Acho que entendi. A indústria da moda produz, lógico que com base em previsões de compra, e depois força o mercado a 
comprar. Acho que é aquela velha ideia das empresas que fazem você criar a necessidade de compra. Acho que aquele cara de 
Marketing, o ... Porter deve falar isso.  
E: Isso aí... 
R: Caramba. Estamos indo fundo. Estou aqui tentando relembrar minhas aulas de MBA. Mas está legal. Tudo isso está me 
fazendo pensar um tanto.  
E: Legal. Vamos ver o próximo verbo: proteger: “estratégias de proteção diversas e simultâneas para balancear os riscos”. Daí, 
você tem aqui dois bons exemplos de situações: “Econômica: eventos com pouca probabilidade de ocorrência e que afeta muitos 
agentes ao mesmo tempo... daí, aqui a gente tem moeda e desastre natural... 
R: Bom, proteger, tem essa questão de parte econômica, mas tem também... 
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E: É. Tem outro exemplo aqui de proteção em que usa questões estatísticas. Deixa só eu terminar de ler e a gente já comenta: 
“Estatística: eventos com probabilidade conhecida podem ser protegidos com seguros ou escolha de vários fornecedores, por 
exemplo. 
R: Opa. Daí, você leu uma coisa interessante. Uma das melhores opções que a gente tem é se proteger tendo mais de uma 
opção possível de fornecedor. Seguro.... seguro a gente usa... sei lá... pede seguro garantia para o cara quando a gente paga 
antecipado. Ou, melhor, não paga antecipado de jeito nenhum. 
E: Isso aí. Proteger é quando você vai tentar conhecer melhor o risco e tentar cercar de algumas formas: é o seguro que você vai 
fazer, é a carta de crédito, é o pagamento só depois da entrega... 
R: E também esse negócio de ter mais de um fornecedor. Acho que isso é uma das coisas mais importantes em compras. 
E: É isso aí. Vamos ao próximo, então? Você pode ler para mim esse aí? 
R: Você já deu aula, não é? 
E: Já dei, sim.  
R: Está na cara! Vamos ler a lição e você vai explicando... 
E: Bom. Uma das ideias do mestrado é essa. Volta a dar aulas. Eu gosto muito dessa ideia de ter uma experiência tanto na 
empresa quanto acadêmica para passar para os alunos. 
R: Muito legal isso. Eu ainda não tenho muita vontade por causa do tempo, mas... vamos lá... Vamos à leitura, professora! Até 
me perdi aqui. Qual o próximo verbo? 
E: O próximo é... controlar... ainda estou penando nesse negócio de você reconhecer que eu já dei aula. Vamos à leitura,então... 
R: Está na cara. Vamos lá. Controlar: “Muitas vezes, a opção pelo controle leva muitas empresas a partirem para integrações 
verticais, especialmente em situações de possível oportunismo e especificidade de ativos. Tal estratégia poderá implicar em 
maiores custos pela absorção de custos fixos ao invés de variáveis”. Caramba. Esse aqui eu preciso ler de novo... tatata 
integrações verticais... tatata oportunismo.... custos fixos ao invés de variáveis. Deixa eu pensar... 
E: Bom. Aí, você pode pensar de forma bastante simples pelo próprio verbo. Controlar é quanto uma empresa passa a entrar 
tanto no processo da outra... de um jeito que, dali um pouco, ela já está quase comprando a outra e o que era um custo do 
fornecedor, por exemplo, pode virar um custo fixo dela. Entendeu? 
R: Agora está mais claro, sim. Controlar. Você passa a entrar no processo do cara de um jeito que já passa a controlar... e não 
só a administrar os riscos... é que nem ficar meio paranoico e por um fiscal lá, sei lá... 
E: Exatamente. Desde por um fiscal, um sistema comum, uma pessoa interna... até que chega uma hora que o fornecedor é 
quase parte da suaempresa... 
R: Entendi. 
E: Vamos ao próximo verbo. Esse eu leio: Transferir/Compartilhar: “a transferência de riscos pode ser feita com terceirizações, 
sedes em outros países ou outros tipos de contratações... entidades financeiras para lidar com moeda estrangeira, tradings ou 
revendedores para lidar com questões comerciais ou operacionais”. Esse está claro? 
R: Deixa eu dar uma olhada. Terceirizações... tradings....acho que sim. Tipo essa questão de transporte, por exemplo. Hoje, cada 
vez mais, as empresas deixam de ter frota própria de caminhões. Cada vez mais, a gente vê uma terceirização de entrega. A 
empresa foca no negócio e deixa o que é menos importante para outras empresas. Com trading... bom, com trading... eles 
podem ajudar a empresa a achar fornecedor e cliente... é difícil tem filial em tudo quanto é canto para fazer tudo isso. 
E: Exato. Matou essa!  
R: Estou ficando craque. Só estou começando a ficar um pouco confuso com tanto verbo. Só de opção para lidar com risco de 
câmbio já apareceu algumas opções aqui... 
E: Como assim? Deixa eu ver aqui... moeda...tem o verbo evitar... tem postergar... 
R: Aqui, olha. Você me mostrou proteger com as questões econômicas... com seguros e tal e tem também... espera aí que eu 
não estou achando agora. Tem também... controlar.... controlar, não... aqui. A gente acabou de falar: transferir e compartilhar. 
E: Bom. Legal sua pergunta. Você falou que para questão de moeda, sei lá, de questão financeira você viu dois verbos, não é 
isso? 
R: É isso. Achei aqui. Proteger e transferir... sei lá... transferir/compartilhar. 
E: Esse caso é um bom exemplo. Cada um dos riscos você pode tratar com um verbo. Melhor: cada um dos riscos, você pode 
tratar com um verbo ou até com mais de um ao mesmo tempo. Vamos ver o caso do risco da moeda. Engraçado que a outra 
pessoa que eu entrevistei fez um comentário parecido com a questão do hedge, por exemplo. 
R: Certo... hedge... o pessoal do Financeiro aqui que cuida disso para a gente. Eu sei só o básico. A gente fixa o valor da 
moeda... 
E: Isso. Vale a pena pensar no significado do verbo em português, que é proteger. Tem empresa que contrata hedge do banco, 
tem empresa que prefere equilibrar valores a receber de importações ...quer dizer... valor a pagar de importações com valor a 
pagar de exportações. Além de proteger, tem “n” outras estratégias, tipo... passar o risco de câmbio para o fornecedor... 
transferir... 
R: É o que a gente faz em alguns contratos. Tem hora que o cara quer passar o problema do câmbio para a gente e a gente quer 
fixar o valor já em reais... mesmo no Brasil, tem cara que quer negociar em dólar. 
E: Legal. Acho que agora deve estar mais claro para você, então. Só no caso do risco cambial, a gente viu o hedge, o caso das 
empresas que exportam, o caso das empresas que, mesmo no Brasil, querem negociar em dólar. 
R: Está mais claro, sim. 
E: Vamos só ao último, agora. Deixa eu ler aqui, rapidinho. O último verbo é: Assegurar: “Outras iniciativas ainda podem oferecer 
maior segurança às empresas como algumas organizações anti-terroristas, organismos de segurança comerciais, dentre outros. “ 
Está claro esse aqui? 
R: Deixa só eu entender a diferença com proteger. Bom, daí, já é a questão de seguro mesmo ou de organizações que lidem 
com proteção, como o negócio do anti-terrorismo, não é? 
E: Isso aí. Vamos pegar a sua tabelinha de riscos.  
R: Está aqui. 
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E: Agora que a gente já falou sobre os verbos, acho que fica mais fácil ir voltando para os riscos e só falar o verbo de cada um. 
Bem rápido. Vamos lá. 
R: Beleza. Na mesma folha, é só ir colocando os verbos, não é? Deixa a folha com os verbos aqui comigo para eu ir colando 
enquanto eu vou respondendo. 
E: Vou desgrampear para você. Está aqui. 
R: Legal. O primeiro risco é Dependência de concorrentes diretos. Essa é melhor evitar. Com certeza. Ninguém merece 
depender de fornecedor. A gente tem que fugir disso. 
E: O outro que você colocou foi “Flutuação de Preços de Commodities”. Qual o verbo? 
R: Bom. Para esse caso, o verbo é proteger. Todo mundo precisa de commodities e o negócio é usar o que está escrito aqui... 
deixa eu ver... proteger... tatata... estratégias de proteções diversas e simultâneas... econômica tatata. É isso mesmo. 
E: Legal. O próximo risco é “Fragilidade Financeira do Fornecedor”. O verbo para esse... 
R: O verbo para esse é... difícil. O ideal é não trabalhar com fornecedor desse tipo. Quando não tem opção, melhor é controlar. 
Ficar em cima para ver se o cara está cumprindo tudo direitinho... 
E: O próximo é, aqui nos riscos operacionais: “Falhas na Qualidade”. O verbo para esse... 
R: O verbo para esse é ... acho que é controlar também. Falha na Qualidade não dá para aceitar. O negócio é tentar controlar ao 
máximo. Ficar em cima. Pedir teste para todos os equipamentos e não só por amostragem. Se há problema de qualidade, ou 
grande importância para a qualidade do produto, a melhor coisa é pedir certificado de teste para tudo. 
E: Legal. O próximo risco é “Fatores Climáticos”... 
R: Acho que vou no controlar também. O clima não é nosso, é do São Pedro, mas vou tentar controlar prevendo algumas coias 
no contrato, que nem eu te falei. 
E: Você colocou aqui: “Discrepância entre estudo preliminar e detalhado”. O verbo aqui? 
R: Esse é fácil. Que nem eu te falei. O melhor negócio com subestações é adiar para ver se todas as licenças e verbas saem até 
que a gente comece de verdade. Postergar, sem dúvida. 
E: E o outro risco... agora já os riscos de demanda... a gente tem os riscos de mão-de-obra e de matéria-prima. 
R: Para esses, puxa... não vou colocar controlar para tudo. Deixa eu pensar melhor. Demanda... bom... demanda não dá para 
controlar... não está muito na nossa mão. A gente prevê, mas... acho que a melhor coisa é transferir para o fornecedor mesmo. 
Ele que tem me ajudar a lidar com o problema de mercado. 
E: Então, o verbo é transferir? 
R: Espera aí. Deixa eu dar mais uma olhada... evitar, não. Postergar e especular não tem nada a ver... Não dá para contratar 
seguro para isso ou banco.... melhor transferir e compartilhar o risco com o fornecedor. É isso aí. 
 
4ª etapa da Entrevista: Implementação de gestão de riscos na Cadeia de Suprimentos 
 
E: Bom, agora a ideia é bem simples. Mais simples e mais rápida. Vou te mostrar um ciclo típico de compras internacionais e 
gostaria que você fosse comentando para mim o quanto que você acha que essa etapa é importante para minimizar os riscos, 
especialmente tendo uma visão mais macro. 
R: Legal. Deixa eu dar uma olhada no ciclo: Coleta de informações, seleção e negociação com fornecedores, Verificação de 
Questões de custo... Administração de processos... deixa eu ver o que é isso: processar pedidos de compra... coordenar 
pagamentos e faturamentos.... Tem também custos de logística e estoque, questões de qualidade e gerenciamento de 
fornecedores. 
E: Isso aí. A ideia é que você vá passando por cada uma das etapas e vá comentando. Vamos lá? 
R: Vamos lá.  
E: Primeiro, essa etapa: “Coleta de informações, seleção e negociação com fornecedores. Coloquei aqui algumas atividades 
típicas dessa etapa, como a própria coleta de dados e escopo, parte interna, dentro da empresa, depois a seleção do fornecedor, 
desde pesquisa do mercado, auditoria, algum investimento que talvez tenha que ser feito, além da própria negociação. O que 
você acha dessa etapa? 
R: Puxa. É uma das mais importantes! O ideal é ver se o fornecedor tem uma boa situação financeira e de qualidade de material 
e mão-de-obra logo no início do processo! Daí, precisamos de um monte de cuidado: é pedir ajuda de instituição financeira lá 
fora.. e pagar por isso quando for importante... é fazer auditoria e ver qualidade antes de preço... 
E: O próximo passo aqui é “Verificação de questões de custo”. Daí, eu coloquei alguns exemplos de atividade que eu peguei da 
literatura, tipo conhecer a estrutura de custo do fornecedor, pesquisar impostos e taxas, além de minimizar riscos de flutuação de 
moeda. São apenas alguns exemplos de atividades que podem ocorrer nessa etapa. 
R: Puxa. Hoje, está na moda essa onda de “breakdown costs”. Eu tive um curso disso aqui no ano passado. É um pouco 
complicado convencer as empresas a abrirem os custos, mesmo que a gente imponha que a gente é cliente e tal. Mas a ideia é 
interessante porque a gente conhece melhor o custo do produto... no meu caso, de muitas empreiteiras... a gente tenta pedir 
para as construtoras mandarem umas cotações meio malucas em que o edital não tem quase nada. Já nos importados, essa 
questão de impostos pega bastante. 
E: E a etapa de administração de processos? 
R: Bom, as atividades que você colocou aqui foram...processar pedidos de compra e coordenar pagamento e faturamento. Nada 
de especial. Só a parte operacional. Aqui não tem risco nenhum. 
E: Legal. A próxima etapa é custos de logística e de estoque. As atividades que coloquei aqui pelo o que eu verifiquei da 
literatura foi o próprio fluxo de importação, desde transporte até a liberação aduaneira e também custos adicionais pela 
manutenção de estoques. A ideia aqui é também pensar se você tem que aumentar estoque porque vai lidar com um fornecedor 
internacional. 
R: Com certeza. Para quem está no Brasil, aqui tem um monte de pegadinha.  O tanto que a gente tem que pagar de imposto 
não é brincadeira. Fora a burocracia de despachante e tal, que faz com que a gente tenha que ficar lidando com essas greves. 
Daí, tanto de material e até de mão-de-obra, tem um monte de burocracia. Nem todo mundo tem noção de que a gente tem que 
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pagar quase 30% de impostos e taxas quando a gente paga serviços internacionais. A mão-de-obra local pode ser mais barata, 
mas precisamos analisar tudo.  
E: E as atividades de verificação de qualidade? Aqui eu coloquei alguns exemplos de avaliação de fornecedores nesse quesito, 
procedimento de inspeção e testes, sistemas de colaboração de informação. 
R: Pensando em riscos, é o que eu falei, agora a empresa está pensando em qualidade e está colocando essa questão lá na 
primeira etapa, junto com a seleção. Antes de preço, qualidade. É tão importante,que tem que ficar lá na frente. 
E: Legal. Agora, a última etapa de Gerenciamento de Fornecedores. Aqui, eu coloquei algumas atividades, tipo, envolvimento do 
fornecedor desde o início de determinado projeto, implementação de sistemas integrados de gestão e gestão de relacionamento 
e resolução de conflitos. 
R: Legal essa questão de envolver o fornecedor desde o início. Passa pela aquela parte que eu disse de diferença entre estudo 
preliminar e detalhado. Tem tudo a ver. O ideal é trazer o cara para junto da gente, que muitos problemas podem ser evitados. 
Essa parte, no dia-dia e no início é bem importante. Manter o relacionamento. 
 
5ª etapa da Entrevista: Mitigação de riscos 
 
E: Aqui, na ultimíssima etapa, a pergunta é uma só. Deixa eu ler para você: “A implementação de estratégias para gestão de 
riscos deveria ser uma ação pró-ativa, porém, como sabe-se que não é possível evitar todos os riscos e é importante que as 
empresas possuam um plano de ação por conta de eventos inesperados. Comente sobre esses planos de ação e dificuldades 
gerais de implementação de gestão de riscos.” Está claro para você aqui? E, se der alguma coisa errado, quais as 
possibilidades? 
R: Puxa, conforme você me mostrou aí, em algum lugar, o ideal é trabalhar sempre com mais de um fornecedor. Nossa maior 
dificuldade aqui é o negócio é que, infelizmente, como a gente precisa baixar custos, precisamos conviver com perfil de 
empresas com menos estrutura que nos trazem mais riscos e os projetos possuem uma pequena provisão para alguma 
ocorrência. 
E: Puxa, vocês já deixam uma verba para riscos nos projeto? 
R: De acordo com o PMH que a gente segue aqui, o Project Management Handbook, tem sempre que colocar os riscos. Os PM’s 
que administram isso. Infelizmente, a gente convive com falta de qualificação e dificuldades financeiras de empreiteiras quando a 
gente busca baixo custo. Os caras sabem disso. A gente dá savings, mas é melhor guardar alguma coisa na manga.... 
E: Bom. Acho que é isso. Obrigada pelo seu tempo, especialmente no seu horário de trabalho! 
R: Você viu como é, não é? Apesar de algumas interrupções, a gente conseguiu terminar. Valeu! Depois quero ver o trabalho! 
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LEGENDA 
E: Entrevistador 
R: Respondente 
 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 3 
 
- Identificação do entrevistado e empresa 
 
E: Vamos começar, então? Primeiro, preenche aqui, por favor, com os dados, sabendo que você vai colocar aqui e depois eu 
posso. Quer dizer, eu acho que você vai preferir deixar o nome da empresa. 
R: Você não vai mostrar o nome da empresa? 
E: Não! Se você quiser colocar, a gente coloca, depois tira. 
R: É melhor. Quer que eu preencha aqui? 
E: Preenche, por favor. 
E: Obrigada pela entrevista, pelo seu tempo. 
R:  De nada. 
E: Você está fazendo pós-graduação em que? 
R: Gestão na Cadeia de Suprimentos 
E: Esse é o nome do curso, mesmo? 
R: É. Tem que colocar? Quer que coloque? 
E: Acho que é legal, não é? 
R: O nome da empresa escreve, ou não precisa? Depois você vai ocultar? 
E: Se você preferir não colocar, então não coloca! 
E: Ramo de atividade? Eletrônico, não é? 
R: É. Fabricante de equipamentos eletro-eletrônicos 
E: Aqui é a região de Campinas, não é? 
R: Eu vou colocar aqui a localização da empresa, mas depois você oculta, ok? 
E: Deixa só como estado de São Paulo e beleza. 
R: É que não tem fábrica só em São Paulo, mas eu vou colocar onde eu fico. Só o estado. 
E: Está bom. 
R: A gente produz por pedido. A gente não produz para estocar. 
E: Está bom. 
R: A gente produz conforme a demanda e entrega. 
E: Número de colaboradores? 
R: Mais de 500. São duas fábricas. 
E: E aí o faturamento? 
R: Sim. Isso aqui é no ano, não é? 
E: Sim. E aí, se vocês vendem aqui no Brasil, fora? 
R: É. A gente também exporta, mas é pouco. 
E: Mais aqui na América Latina? 
R: É, mas o maior volume é aqui para o Brasil. 
E: Então, fica 80 20? 
R: Um pouco menos, acho que uns 70 30. 
E: Não adianta. Exporta só para América Latina, mas o mercado mais forte é aqui no Brasil mesmo. 
E: Material que vocês importam? 
R: Componentes, principalmente. 
E: Componente eletrônico, não é? 
R: É. Maioria componente. Aí, monta aqui. 
R: Participação do produto importado no produto final vendido... 
R: Puxa, aí, imagina, a gente tem variação. A gente tem uma média de ... Ah, aqui tem mais que 51. É mais que 51.  
R: Característica dos fornecedores internacionais: matriz ou filial do grupo. Tem Trading ou outros fornecedores. Posso marcar 
mais que um aqui? 
E: Marca. 
R: Então, eu coloquei matriz ou filial do grupo, mas é uma parte pequena, mas eu coloquei outros fornecedores que é uma parte 
bem grande. 
E: Mas, de onde vêm, principalmente, os materiais? 
R: Principais países de origem: Malásia e Singapura. 90% do que a gente compra vem da Ásia.  
E: Sim. 
R: Põe aqui nesse questionário ou não precisa? 
E: Acho que vale a pena. 
R: Forma de seleção do fornecedor internacional; contratos pré-estabelecidos pelas empresas do grupo. Desenvolvimento. Puxa. 
Eu tenho os três tipos aqui. Seria legal colocar o quanto é de cada? 
E: Acho que sim.  
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R: É? Porque a gente tem caso de cliente que exige que use um certo fornecedor. Enfim, isso acontece. Não é tanta coisa, mas 
acontece. 
E: Então, são os 03 casos? 
R: São os 03 casos. E aí, assim, contratos pré-estabelecidos pela empresa ou matriz do grupo: esse aqui é o maior, na verdade. 
E: Mais que 50%? 
R: Ah, sim. Esse aqui é o maior, na verdade. Esse aqui é quando a empresa do meu grupo. Do meu próprio grupo. Acho que uns 
30, 60 e uns 10% aqui. Então, mais ou menos 10% do que a gente compra é por imposição do cliente. Até porque, como a gente 
briga bastante, desenvolve fornecedor. Não faz muito sentido exigir. Eles exigem, daí a gente acata.  
R: Forma de contratação do fornecedor internacional, contratos de curto prazo. Não, não é. A gente fabrica produtos que rodam... 
tem que tomar cuidado para não entregar, não é? Mas como a gente fabrica equipamentos eletrônicos e, enfim, produtos que as 
pessoas usam em casa. Eu não consigo fazer compra avulsa. 
E: Então, você faz um contrato de longo prazo? 
R: Contrato de médio e longo prazo. Eu tenho os dois. 
E: Mais de longo prazo? 
R: Eu tenho um percentual de compra avulsa também quando é uma placa muito comum. Assim, eu preciso, sei lá, de um pente 
de memória. Daí, está faltando. Aí, sim, a gente acaba comprando. Mas isso é uma parte muito pequena do negócio. 
E: Então, na verdade são as 03 formas? 
R: Mas está muito mais concentrado em contrato de médio e longo prazo. 
E: Então, marca . 
R: Marca as três? 
E: Marca as três, mas, daí, diz que a maior parte é o terceiro. 
R: Aqui deve ser coisa de um 2% do que a gente compra que acontece de comprar com... 
E: ... compra avulsa? 
R: A gente evita fazer porque não dá para confiar no fornecedor. A gente monta o material, a gente fabrica computador. E aí, 
você monta um produto, coloca a marca de uma empresa grande porque a gente fabrica para as empresas grandes. Se a gente 
compra de um fornecedor desconhecido... Depois, os contratos que a gente tem com esses clientes grandes tem umas multas 
pesadas. Aqui ficaria uns... 
E: No máximo 5, talvez? 
R: Não! Aqui tem também. De contrato de médio prazo, tem. Sei lá, acho que aqui teria uns 30%. 28% vamos colocar aqui para 
dar redondo, 30, e aqui ficaria uns 70%.  
E: E o tempo de relacionamento com os seus fornecedores, por consequência, acompanha em maior parte esses contratos de 
longo prazo? 
R: Sim.  
E: Entre 02 e 05 anos ou até mais que 05? 
R: Até mais. 
E: Então, mais que 05 anos? 
R: No contrato com um fornecedor que você fala ou com o cliente?  
E: Aqui, olha. Tempo entre 02 e 05 anos. É porque tecnologia não tem um tempo de vida curta? 
R: É que o fornecedores se adéquam. Eles acompanham. Frequência de compras internacionais... 
E: Pelo volume de compras, eu acho que é quase diário, não é? 
R: E, então, acho que é menos do que quinzenal ainda. 
E: Diário? Semanal? 
R: Diário não é, mas a gente faz pedido. É que são muitos fornecedores. Se fosse olhar um mesmo fornecedor, eu diria que a 
gente pode fazer uma compra quinzenal com o mesmo fornecedor, mas eu tenho. 
E: Compra internacional toda hora? Todo dia, pode pensar, diária? 
R: Na verdade, 90% do meu volume vem da Ásia, mas de cada fornecedor porque também a gente evita ficar quebrando muito 
cada fornecedor. 
E: Procura consolidar? Para economizar tempo de importação? 
R: É. Acho que ficaria quinzenal e eu vou colocar aqui do lado: até semanal. Tudo bem? 
E: Tudo. 
 
1ª etapa da Entrevista: Identificação dos riscos 
 
R: Bom, legal. A gente identificou seus dados, os dados da empresa e tudo mais. Agora, a gente vai para a parte em que eu, 
especificamente, preciso da sua ajuda. Primeiro, é importante entender qual que é o método que eu vou utilizar para falar de 
risco na Cadeia de Suprimentos. Eu vou utilizar dois autores que são bastante renomados em pesquisas de riscos em compras 
internacionais em cadeias de suprimentos globais, que são esses dois autores norte-americanos: o Manuj e o Mentzer. Eu me 
baseei especificamente num artigo deles de 2008 em que eles colocam 05 etapas para falar de riscos. Numa primeira etapa, é 
importante que a empresa aprenda a identificar riscos: aqui a gente usa uma analogia bastante simplificada da Cadeia de 
Suprimentos em que nós estamos aqui: empresa focal. 
R: Sim. 
E: Aqui, a gente tem mais os riscos ligados a Suprimentos, que está mais ligado aos fornecedores... 
R: ... que está mais pra trás, sim. 
E: Aí, a gente tem os riscos que estão mais na gestão da empresa, os riscos operacionais.  
R: Sim. 
E: E, à frente, a gente tem, sim, os riscos de demanda, que estão ligados ao cliente final. Então, na Cadeia de Suprimentos, nós 
estamos aqui e nós estamos sujeitos a esses 03 tipos de riscos: Riscos de Suprimentos, Riscos Operacionais e Riscos de 
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Demanda. Esse é o primeiro passo: identificar os riscos nessa etapa pensando na Cadeia de Suprimentos. O segundo passo é, 
pensando nesses riscos, como é que eu vou avaliá-los? Como que eu... 
R: Avaliar pelo nível de criticidade? 
E: Isso. Como que eu vou avaliar pelo nível de criticidade: o que mais preocupa, o impacto que esse tipo de risco vai ter e tudo 
mais. Beleza. Uma vez que eu identifiquei, que eu avaliei esses riscos, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar de que forma que eu 
vou tratá-los.  
R: Ok! 
E: Aí existe na própria literatura, especialmente sob o ponto de vista desses dois autores, algumas formas de lidar com esses 
riscos.  
R: Sim. 
E: Daí, nós temos alguns verbos aqui. De “evitar” a se “proteger” ou “assegurar” de alguma forma. 
R: O que que é “hedging”? 
E: “Hedge”, normalmente é uma palavra mais utilizada na área financeira, significa proteção. Você vai proteger, por exemplo, 
risco cambial você vai fazer inclusive “hedging”, que significa proteção. Aí, nós temos aqui o quarto passo, que vai ser a 
implementação dessa gestão de riscos na Cadeia de Suprimentos. E o quinto passo, que quer dizer se alguma coisa passar, 
como é que nós vamos mitigar esses riscos? E, então, baseado nesses cinco passos de gestão de riscos numa Cadeia de 
Suprimentos Global, é que a gente vai conduzir o nosso bate-papo aqui hoje. 
R: Está bom. 
E: Vamos à primeira etapa. Vou acompanhar aqui do meu também para ficar mais fácil. Primeiro, é importante quando a gente 
pensa na identificação desses riscos, que a gente pense muito mais nos riscos que estão sob gestão da empresa. 
R: Sim. 
E: Então, eu falei mais de Risco de Suprimento, Risco Operacional e Risco de Demanda. Obviamente, existem outros tipos de 
riscos, como os riscos de segurança, que por mais que ela se proteja, existem riscos que ela não consegue prever, como 
terrorismo, crime e sabotagem, como colocar algum sistema bem parrudo, mas algumas coisas não estão sob gestão dela.  
R: Sim. 
E: Riscos mais macro, como: flutuação de moeda, taxa de juro. Mais uma vez, a gente pode pensar na situação do hedging: o 
hedging tem a ver com a flutuação da moeda, quando você tem variação cambial, mas a empresa não consegue prever ou atuar 
tanto no mercado. Não uma empresa pequena para mexer no mercado e influenciar numa variação de dólar, por exemplo. 
R: Não, não consegue. 
E: Político, a mesma coisa. Com a concorrência, ela até consegue se prever, trabalhar com um marketing forte, mas agir, 
propriamente, com os concorrentes, ela não consegue... 
R: Você não consegue bloquear a concorrência. Você consegue brigar com ação, sei lá, não com ação de espionagem, mas, 
enfim... 
E: Você consegue fazer seu trabalho de mercado... 
R: Exato! 
E: Mas, de fato, gerir e implementar uma estratégia... 
R: Não, não... 
E: E a própria questão de recurso. Alguma solicitação inesperada de recurso. 
R: Como assim? 
E: Eu posso falar muito mais de situações como, sei lá. De repente, a gente precisa de cobre, cobre é um recurso limitado. 
Petróleo. Petróleo é um recurso limitado. 
R: Ah, sim. Entendi.  
E: Ele consegue gerir ao antecipar um pouco a demanda, mas não é algo que está sob sua gestão. 
R: Sim. 
E: Então, a gente vai falar, especificamente, do que está aqui na figura e dos riscos de Suprimentos, Operacionais e de 
Demanda. O que eu vou te pedir agora é para pensar nessa classificação aqui: Suprimento, Operacional e Demanda e me dizer 
o que você se preocupa mais nas suas compras do dia-dia, tanto você quanto as políticas da empresa, em relação a esses 03 
tipos de riscos. Bom, primeiro, em relação aos riscos de Suprimentos: acho que é legal você dar uma lidinha no quadro: o que 
que tem... 
R: Sim. Riscos de Suprimentos: estoque, acesso à tecnologia, preço, incerteza tecnológica, questões de qualidade. Deixa eu ver 
se eu entendi, o que a gente vai fazer aqui. A gente vai levantar os riscos... 
E: ... em cada uma desses tipos de risco... 
R: ... desses agrupadores de risco, sei lá.  
E: Exatamente! 
R: E a gente vai passar os cinco passos em cada um deles. É isso, ou não? 
E: Sim. 
R: Certo. 
E: Primeiro, vamos a riscos de Suprimentos. 
R: Na verdade, é assim: esse conceito de Cadeia de Suprimentos, ele é meio antigo, tá? Não, antigo, é modelo de falar. Quem 
estuda Logística, no conceito mais moderno, eles não falam em Cadeias de Suprimentos, eles falam em... 
E: Redes? 
R: Redes,é! Porque, na verdade, não é um Cadeia,. Você não tem um fornecedor que vende para um cliente e um cliente. Você 
tem “n” fornecedores, que vendem para “n” clientes, que podem ser seus concorrentes. E ora os fornecedores são nossos 
concorrentes, ora o cliente é o concorrente. 
E: Sim. 
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R: Então, eu acho que até aqui, a gente vai usar um pouco esse conceito de rede de suprimentos. E quando você fala em risco 
de suprimento, você tem risco se você tem um fornecedor para fornecer uma matéria-prima, enfim. Isso, quando você fala de 
risco de um fornecedor. Rede de Suprimentos. Eu vou deixar anotado isso aqui.  
E: Vamos pensar nos riscos que você se preocupa mais no seu dia-dia. Vamos pensar primeiro em risco de suprimento. Sem 
muito critério de filtro, me fala, assim, o que vem na sua cabeça com os riscos de suprimentos que mais te preocupam. 
Lembrando, Riscos de Suprimentos: riscos de interrupção no fornecimento, questões que impliquem em aumento ou diminuição 
de estoque, acesso à tecnologia. 
R: Por exemplo, um fornecedor importante meu começar a atrasar pedido. Isso poder ser...? 
E: Risco de Suprimento! 
R: Ah, sim. Vamos voltar aqui. Pensando um pouco em risco de Suprimento; essa medida que a Sefaz está tomando agora de 
travar as importações, pode ser? Não está aqui dentro, não é? 
E: Vamos ver um pouquinho. Acho que ela está mais no Operacional. 
R: Não, não. Acho que ela está mais ligada aqui, olha: a riscos não controláveis. Eu não tenho como controlar, não? Mais por 
político, de alguma forma. 
E: Você pode pensar mais por aqui, olha: interrupções nas operações. 
R: Operacional? 
E: É. Operacional. Interrupções nas operações, operação inadequada, frequência de variações em processo, o quanto que 
você... 
R: Eu acho que quando a gente fala em risco operacional, dentro da Cadeia, aqui, o risco operacional está dentro de uma 
empresa, não está?  
E: Isso. 
R: Então, não é isso aqui.  
E: Sim. O risco operacional, normalmente você consegue controlar. Mas, pensando que você está no Brasil, uma questão de 
problemas com a alfândega, não é uma questão regular até? 
R: É uma questão regular, constante. 
E: Por mais que você não consiga intervir nisso, é importante que você tenha uma política para isso. 
R: Sim. Entendi. 
E: Vamos pensar primeiro em risco de Suprimento. 
R: Vamos aqui, então. Então, um grande fornecedor meu, eu tenho fornecedores grandes também, a gente acaba confiando 
mais e trabalha com mais volume, ele começa a atrasar envios. E, como são fornecedores grandes, na verdade, eles são 
fornecedores grandes não só meu, mas dos meus concorrentes também, ele não é um fornecedor com quem eu tenha tanta 
força assim. Eu tenho força porque, sei lá, eu sou importante para ele, de fato, mas não é um cara com quem eu consigo chegar 
lá e: você está me atrasando muito, eu vou começar a te aplicar multa, eu, enfim... 
E: Você acha que esse atraso que acontece, normalmente, é por questão de repriorização de pedidos ou por problemas de 
máquinas? 
R: Não sei.  
E: Ou você não vê o real motivo disso? 
R: Não sei. Vamos colocar aqui e depois a gente...? 
E: Pode colocar. Atrasos na entrega? 
R: Não sei se é atraso. Na verdade, o que acontece é que ele está quebrando um SLA acordado, atraso nos envios. A gente 
combina, a gente tem um SLA acordado e ele não está atendendo. 
E: Você tem muitos problemas com questões de qualidade? 
R: Não, na verdade, não. Qualidade, na verdade, você fala qualidade dos produtos? 
E: Isso. No que vem para você. Você falou em qualidade e eu pensei um pouco nisso. 
R: Eu estou pensando mais no tempo de entrega mesmo. No tempo de atendimento. Então, eu disparo um pedido, então ele tem 
lá o tempo de fabricação, o tempo de exportação, o desembaraço na alfândega e a chegada da remessa para gente.  
E: Sim, mas aí você está falando mais do que é responsabilidade dele, que é muito mais a fabricação? 
R: Isso é. Exato. 
E: Isso seria um risco? 
R: Sim. Isso é um risco e é grande. 
E: Outra coisa de preocupação em relação aos seus fornecedores? 
R: Saúde financeira deles.  
E: Saúde financeira?  
R: Isso é um risco, não é? 
E: Sim.  
R: Porque, na verdade, a gente briga bastante por preço, a gente aperta, mas a gente sabe qual é o limite, não é?  
E: Sim. 
R: Saúde financeira do fornecedor.  
E: Que mais que te preocupa em relação ao seu fornecedor? 
R: Sei lá. Ele ter uma quebra no atendimento por ele ter dificuldade em comprar matéria-prima. Isso pode ser um risco também, 
não é? 
E: Sim, com certeza. Subfornecedores,sei lá. Má-administração dos sub-fornecedores? 
R: Quebra no fornecimento por falta de matéria-prima. Vou deixar assim, ok? 
E: Ok. 
R: Bem genérico. 
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E: Vamos pensar, agora, nos riscos operacionais. Vamos lembrar um pouquinho o que que é: interrupções nas operações, 
fabricação inadequada por questão de processos ou capacidade, frequência de variação de processos, mudanças tecnológicas e 
outras mudanças operacionais.  
R: Bom, como eu trabalho sob pedido, sob pedido dessas empresas grandes, você não ver minha marca nesses produtos, você 
vai ver a marca desses caras grandes.  Sei lá, vou até usar um exemplo: xxx, xxx (nome dos clientes censurados). Você vai ver 
marca desses caras num produto que eu fabriquei. Enfim, então eu não tenho risco de obsolescência de estoque porque se eu 
fabricar alguma coisa que sobre, ele compra automaticamente. Então, obsolescência eu não tenho porque está na mão dessa 
empresa aqui. Mas eu posso ter problema, por exemplo, sei lá, problema de variabilidade de processo. Do processo produtivo. 
E: Do processo do cliente? 
R: Não. Do meu processo de montagem meu. 
E: Sim. Porque você importa componentes e ainda monta, não é? 
R: Isso. Eu faço o “assemble”.  
E: Variações, não é? Variabilidade? 
R: É. Variabilidade no processo de montagem. E isso está atrelado exatamente ao quê? Ah, sei lá: você contrata um fornecedor 
e, de repente, o processo de montagem muda e a gente tem que adaptar o nosso processo e o processo, tanto de material como 
serviço, do fornecedor, pode mudar também.  
E: Entendi. 
R: Daí, o cliente resolve mudar ou a nova tecnologia nos impõe mudanças frequentes que fazem com que a gente busque 
parceiros que se acostumem a trabalhar dessa forma, mesmo estando lá fora. Deixa eu resumir isso aqui como variabilidade no 
processo de montagem. 
E: Continuando com riscos operacionais: O que mais te preocupa na área de eletrônicos? 
R: No operacional? É. Não sei. Esse negócio de alfândega para mim é mais um risco que me preocupa e a gente tenta mitigar, 
mas tem hora que fica muito complicado. Esse negócio de Maré Vermelha, essa onda de Canal Vermelho que nem sabe quando 
começa ou termina , tem prejudicado muito a gente. Imagina a nossa dificuldade de convencer nossa matriz a conviver com um 
problema como esse porque estamos no Brasil. 
Estamos com prejuízo milionário e risco de multas com todos esses atrasos. 
E: Legal. Você pode colocar isso aí, então, como Riscos Operacionais? Riscos Operacionais, que estão mais sob sua gestão 
mesmo, dentro da visão da empresa foco, dentro da cadeia. 
E: O que mais está sob gestão de vocês que está como risco operacional? Vamos lá. O que mais que está sob sua gestão? O 
que você se preocupa aí no dia-dia?  
E: E aí vocês têm duas filiais? Vocês têm fábrica em Manaus também? Vocês têm algum problema com essa logística de 
Manaus para cá? 
R: A gente desce muita coisa aéreo. 
E: Aéreo? Não é rodoviário? 
R: Como o valor agregado é muito alto, a gente desce alguma coisa rodoviário, mas a maior parte é aéreo. 
E: E essa questão de Manaus? Lá tem o incentivo. Vocês importam de lá com benefícios. 
R: A gente importa lá com benefício. A gente monta lá com benefício. 
E: Daí, você tem a questão da logística, do estoque que fica lá. 
R: Mas paga. 
E: Para cá. Paga? 
R: Paga. Tem um risco só aqui que, na verdade, a operação, aqui, é uma operação de armazém geral. Então, como é que 
funciona?  
E: Aqui? Aqui, mercado consumidor? 
R: É. São Paulo, por exemplo. Quando eu trago a mercadoria que é fabricada em Manaus para cá, eu tenho que ter um operador 
logístico trabalhando para mim aqui e eu desço essa mercadoria de Manaus para cá em regime de armazém geral.  
E: Sim. 
R: E aí, na hora que eu vou fazer a venda, eu tenho um processo de triangulação. Então, o armazém geral me emite uma Nota 
de Remessa para o destinatário... 
E: Espera aí. Quem que é seu armazém geral? 
R: Um terceiro. Um operador, por exemplo. 
E: Ah, sim. 
R: Então, eu desço a mercadoria para cá com o regime de armazém geral, deixo no armazém. E, depois, na hora de fazer a 
venda, eu não volto essa nota do armazém para a fábrica em Manaus para vender de novo. Eu faço uma remessa do armazém 
geral para o destinatário e depois uma nota de remessa, uma nota do armazém de retorno de estoque. 
E: Caramba! 
R: E faço uma nota de Manaus para o destinatário.  
E: Confusão! 
R: É. Isso para poder aproveitar o benefício porque se eu transferir a mercadoria de estoque para cá, eu já tenho que recolher o 
imposto.  
E: Então, tem um risco fiscal aí, que está sob sua gestão, não é? Interessante. 
R: É. Todas essas empresas de Manaus operam do mesmo jeito. Todas. As grandes, sei lá, Samsung, Phillips, todas essas 
grandes operam nesse mesmo modelo. Inclusive, os fabricantes de motocicleta e tudo, enfim. Quem não vende direto de lá, ele 
transfere. Se o cara tem estoque aqui embaixo, perto do mercado consumidor, ele traz um estoque em regime de armazém geral.  
E: Entendi. 
R: Isso aqui é um risco operacional, não é? 
E: Sim. Risco Operacional. Operação de AG, que é armazém geral. Isso aqui é assim, isso aqui é um risco conhecido. A gente 
sabe que tem esse risco, mas ninguém do Fisco nunca fez nenhuma autuação porque senão perde o sentido de ter a zona 
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franca. Não faz sentido ter. Se a gente tiver que fabricar lá em Manaus, trazer a mercadoria como transferência de estoque entre 
filiais, filial aqui em São Paulo, onde quer que seja, sei lá. Vamos usar o exemplo daqui de São Paulo, mas que seja uma venda 
daqui: eu vou tributar essa transferência de estoque e, quer dizer, na transferência de estoque não vai ter imposto, mas quando 
eu fizer a venda daqui de São Paulo, eu vou ter que fazer a venda com a tributação daqui... 
E: Entendi. 
R: Então, se eu faço a operação de Manaus, acabou. Ele não serve para nada.  
E: Mas esse processo de emissão de nota tem que ser extremamente rápido, não é? 
R: Por quê? Como assim? 
E: O cliente envia o pedido. Tem que ser emitido 03 notas. 
R: É nota eletrônica ou posto avançado que imprime as notas.  
E: É rapidinho? 
R: É rápido. É tudo eletrônico. O problema aqui não é o processo de emissão de nota. É, sei lá... 
E: Alguma parte que pode falhar? 
R: É, o fiscal, olhar assim e, sei lá, falar, para você aproveitar esse benefício, você teria que vender a partir de Manaus. Mas 
quem está disposto a esperar, sei lá, 15 dias para a mercadoria ser entregue? Ninguém, não é? E se ele autuar a minha 
empresa, ele vai ter que autuar a minha, vai ter que autuar a Samsung, a LG, a Phillips... 
E: Todas as empresas que estão em Manaus. 
R: Todas as empresas que estão no Pólo industrial de Manaus. E, aí, não faz sentido. Aí, fecha tudo e deixa só os índios 
morando lá. Entendeu? 
E: Entendi. 
R: Isso aqui é um risco grande, está bom? 
E: Está. Vamos agora para os riscos de... 
R: Isso aqui é um risco que, ele é o seguinte, é um risco de fechar a empresa, mas o risco disso acontecer é baixíssima assim. 
E: Mas é um risco que te preocupa bastante? 
R: Sim e Não. A gente sabe que ele é um risco de, sei lá, de milhões, mas é o que eu estou falando: se um fiscal vier e for 
autuar, a autuação é no estoque inteiro que a gente tem aqui. 
E: Sim. 
R: Você pega um estoque de, sei lá, dois, três, quatro meses. 
E: Ou ativo ou do que passou nos últimos 05 anos. 
R: Ele fecha a empresa! A gente fecha as operações aqui no Brasil. A gente paga a multa e fecha. Só que ele é zero e tralalalá 
por cento de chance disso acontecer.  
E: Entendi. 
R: Esse é um risco que está muito bem mapeado.  
E: Legal. E riscos de demanda agora? Vamos pensar no que seriam esses riscos de demanda: novos produtos, variações de 
demanda, modismos, sazonalidades, inovação da concorrência, caos no sistema, distorções de demanda. Vocês que lidam com 
tecnologia, isso deve ser um risco relativamente importante. Você está produzindo um determinado componente, um 
determinado material e o seu fornecedor começa a produzir ou outro semelhante, um outro melhor... 
R: A gente tem risco de ficar com material obsoleto. 
E: Esse risco você passa para o seu cliente ou você assume esse risco para você? O seu cliente que tem esse risco, não é? 
R: É, isso. É o cliente. Na verdade, risco em demanda, esse é o ponto, como a gente trabalha por demanda, a gente trabalha, sei 
lá, o dono da marca chega para a gente e, o dono da marca chega para a gente e fala: eu quero que você monte de 
computadores, sei lá, um milhão de computadores assim com um pente de memória assim, um não sei o que assado, um não sei 
o que assado. Assim que eu fabriquei, eu mando a mercadoria para o estoque dele. Isso o que é fabricado aqui. Eu mando a 
mercadoria para o estoque dele. Então, não tenho risco, praticamente: baixo, baixo para caramba. Então, em demanda eu não 
tenho. 
E: Você não consegue pensar em nada? 
R: Então, o que eu posso ter é o seguinte, daí eu acho que até cabe. É, sei lá, do meu cliente perder venda porque a demanda 
baixou. Isso acontece.Ele pediu para fabricar uma x quantidade de computadores que ficou obsoleto. O que vai acontecer com 
aquele computador obsoleto? Ele vai ter que por no mercado para vender num preço mais baixo e como as operações são 
meio... elas não chegam a ser consignadas, mas ela tem um modelo parecido com consignação. O que acontece é que, na 
próxima fabricação, parte desse prejuízo, ele devolve para mim. Isso não é uma cláusula contratual, nem nada... 
E: Ele vai ficar numa situação difícil e te aperta? 
R. Ele me aperta! Exato. Então, assim, isso é um risco. Então, a gente tem um risco de perda de receita ou de perda de margem 
de lucro em função de descontos concedidos, entendeu? 
E: Entendi. 
R: Isso é risco. Isso é o que a gente sofre.  
E: Não que seja direto, mas é indireto. 
R: É indireto. 
E: O seu set up de produção muda toda hora também, né? 
R: Muda. A gente é assembler. A gente cuida de montagem... 
E: Isso não é um risco que te preocupa tanto? 
R: O pessoal passa por treinamento, mas não é nada que, em função ... Perda de margem de lucro em função de obsolescência 
de produtos, obsolescência dos produtos. 
E: Você está numa situação especial porque o seu cliente não é o cliente final, não é? 
R: Não.  
E: O seu cliente é o dono da marca? 
R: Exato.  
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E: Você se sente refém dessas donas de marca? 
R: Não. Foi isso que a empresa se propôs a fazer. Não. 
E: É um modelo de negócio que vocês estão acostumados! 
R: É. E, assim, a empresa meio que criou um mercado. Esses fabricantes, então, sei lá, vamos falar aí de concorrentes, não. 
Acho que se eu falar de concorrente, eu vou entregar qual que é a empresa, mas acabou se criando um mercado, sei lá. Vou 
falar até de um que é completamente diferente: a Nike. Ela podia ela mesma produzir os tênis dela, mas ela não produz. Ela põe 
a marca. Então, o que que ela fez? Ela criou um mercado. Várias fábricas pequenas espalhadas pelo mundo inteiro costurando 
tênis da Nike e, no final das contas, costurando a marca da Nike. Então, o que que a Nike faz? Ela acaba vendendo a marca da 
Nike. Só. Mas ela não fabrica. Então, ela poderia fabricar? Poderia. Mas, ela não fabricando, ela criou um mercado de fabricantes 
de tênis. É a mesma coisa a minha empresa  
E: Vocês passam pelo mesmo processo de qualificação? 
R: Com certeza. O fato da xxx, da xxx (nomes de clientes censurados), enfim, o fato deles não terem interesse em ser 
fabricantes. Quer dizer, não é o fabricante, mas o montador do produto. E esse fato dele não ser o montador do produto, ele cria 
um mercado.  
E: E essas questões de qualidade. Vocês têm que passar toda hora por um rígido processo de qualificação? 
R: Tem. 
E: Eles mudam isso com frequência ou o processo é pesado desde o início? 
R: Não, na verdade o processo é pesado no início mesmo. Numa etapa que eles falam que é homologação. Então, a gente tem, 
o pessoal do nosso time, que passa por treinamento lá nos Estados Unidos. Lá na China, que é para entender o modelo que eles 
querem que a gente traga para cá para a gente adequar ao nosso. Daí, a gente estrutura, a gente coloca a linha de montagem do 
jeito que eles querem, daí eles vêm, homologam e está assinado o contrato. Daí, a gente começa a fazer a montagem num 
contrato de, sei lá, 05 anos. Daí, sei lá, 05 anos para montar. 
E: ... para montar o computador “X”? 
R: É. 05 anos para montar o computador “tal”. Daí, beleza! 05 anos montando um computador é um exagero, porque você tem 
evolução de modelos, mas você fica todo esse tempo montando computadores com aquela linha de montagem que ele 
homologou. 
E: E quando vocês assinam esses contratos com esses clientes, quais são as principais preocupações que vocês querem 
assegurar? Por exemplo, você me falou em 05 anos. Vocês procuram fazer um contrato com o cliente também maior de longo 
prazo? 
R: Com o cliente ou com o fornecedor? 
E: Com o cliente. Agora eu estou pensando em risco de demanda. 
R: Não, na verdade, é: o que eu tenho que fazer de investimento para estruturar a linha. Então, dependendo do que... vamos 
supor que eu pegasse a montagem de Ipad e Iphone da Apple aqui no Brasil. Eu não ia conseguir colocar nessa planta que eu 
tenho hoje porque eu já estou com... 
E: ... com a capacidade tomada? 
R: Eu não estou com a capacidade estourada, mas eu estou bem próximo do limite da capacidade. Então, eu não conseguiria 
estruturar uma linha nova para colocar produto desse tipo, por exemplo. Eu teria que abrir uma planta nova. Então, aí, o que eu 
teria que fazer? Eu teria que fazer um contrato com a Apple para fazer uma linha para montar esse Ipad novo nessa linha? Sim. 
Eu teria que conseguir, dentro do contrato que eu tenho, depreciar os ativos e ver se a operação vai dar dinheiro.  
E: Entendi. 
R: Que é o que a gente vem sofrendo. A gente sofre com situações desse tipo porque a gente sofre com pressões de preço por 
obsolescência de produtos do nosso cliente, a empresa hoje é deficitária. A operação no Brasil, hoje, é deficitária. Ela não é uma 
operação saudável. Então, assim, são todas preocupações que a empresa tem hoje e tem gerado novas preocupações nos 
modelos de contratos que a gente tem. Então, contrato muito antigo que eu tenho hoje, ele me ajuda porque ele segura o meu. 
E: Segura o seu custo fixo? 
R: Sim. Só que são contratos que, na condição que eu tenho hoje, eu não fecharia. Porque são, enfim, ele já pagou o que tinha 
que pagar de depreciação, mas, enfim, são contratos que, o que eu tenho de ativos empregados para rodar a operação, eles já 
estão meio que, já estão depreciados. Mas seriam contratos que hoje, hoje, na situação atual, eu não fecharia. Em função dos 
resultados mesmo. 
E: Vamos pensar mais em riscos de demanda. O que é que você pensa de risco para se proteger na hora que você vai fazer um 
contrato com seu cliente pensando nesse ponto de vista que é atuação dentro de uma Cadeia de Suprimentos que é 
internacional? Você tem seu fornecedor lá fora, que, por estar lá fora, pode te trazer alguma preocupação extra por não comprar 
aqui. Também, você está no ramo de eletrônico e você não tem muita opção de comprar aqui no Brasil? 
R: Não tem. 
E: Você procura fazer um maior prazo com seu cliente que te obriga a lidar com questões de logística, com questões de 
alfândega? Que tipo de preocupações você tem para lidar quando você faz esse contrato com o seu cliente? Riscos de 
demanda? Vocês têm sazonalidade? Algum tipo de modismo? Quanto que seus concorrentes inovam e que, talvez, na questão 
de assembling, de montagem? 
R: Nossa! Que difícil. 
E: Não vem nada mais? 
R: Não. Pelo menos, não dessa forma.  
E: É um mercado extremamente competitivo. A galera vem te apertar toda hora para você produzir? 
R: Sim. Eles apertam bastante. Se você olhar que são só empresas muito grandes, eles são bem agressivos, assim. A estratégia 
de compras deles é bem é agressiva. 
E: Aqui, a gente falou de obsolescência. Será que a gente consegue colocar aqui a perda de margem quando acontece 
obsolescência, que é um mercado extremamente competitivo, que faz sob pressão? 
R: Não, eu acho que não. 
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E: ... por conta de custo mais baixo? 
R: Eu acho que, aí, sim, mas não por perda de obsolescência, que eles fazem isso aí... 
E: Não, não. Outro tópico talvez isso? Pressão? Mercado extremamente competitivo? 
R: Não, acho que não. Não, a gente também aperta o fornecedor.  
E: É um mercado com custo baixo. 
R: Quem compra sabe que é espremido.  
E: E essa questão: de repente,você se programar para trabalhar com determinadas linhas de produtos e o seu cliente vem com 
um novo produto? Vocês estão sempre alinhados? Acho que nem pode, não é? Porque ele também tem que manter um sigilo. 
Quando chega um novo produto para você, chega quase que junto com... 
R: É. Isso aí é interessante, mas eu acho que isso é mais operacional, não é? Aqui a gente tem pouco. Geralmente, a gente tem 
pouco. Quando a gente tem mudança de produto em linha, a gente tem pouco tempo, realmente, para acertar, para alinhar. A 
não ser que seja um contrato longo. 
E: O que eu estou vendo aqui é o que o seu cliente te repassa... 
R: É. Pode ser. Talvez você tenha razão. 
E: Daí, seria um risco de demanda? 
R: Vamos colocar isso, então. A troca de, se fosse um produto, de tecnologia, entrada de novas tecnologias.  
E: Pouco tempo, talvez, para você se preparar.  
R: É. Pouco tempo para ajuste da linha. Você deve ter problema de treinamento, maquinário, tudo. Maquinário, não, porque, de 
novo, a gente é montador. Tem pouca máquina, mesmo. Pouco tempo para ajuste em caso da linha... 
E: Como é que você lida com a questão de sazonalidade? 
R: Então, como eu trabalho com demanda, na verdade o meu maior problema com sazonalidade é quanto eu tenho que ficar com 
gente ociosa, porque uma boa parte do meu trabalho é com mão-de-obra. Então, a gente usa as estratégias que todo mundo 
usa. Então, a você tem: banco de horas, tem férias coletivas, enfim, para tentar adequar à demanda. E quando eu tenho pico, aí 
a gente tem o seguinte: a gente tem um acordo com um sindicato local e a gente tem umas pessoas pré-treinadas. É bem legal 
esse negócio. Isso porque nós somos uma das maiores empresas da região. É até engraçado esse negócio, mas quando tem a 
época de alto pico de volume trazendo, sei lá... 
E: ... temporário? 
R: ... temporário. E esses temporários são, inclusive, podem ser, inclusive, donas-de-casa, sei lá, mas que a gente treina e a 
gente deixa a pessoa treinada. Daí, a gente deixa, inclusive, a pessoa treinada e, se ela tem intenção de voltar, ela já vai saber 
como funciona a linha da empresa, o modelo de trabalho da empresa e vem e trabalha por três meses. Ganha um salário por três 
meses. Mas não é uma pessoa que não está interessada em trabalhar sempre. Ela trabalha para poder ter... 
E: Mas por conta da sazonalidade... 
R: Mas, aí, por conta da sazonalidade do cliente, tem época que não tem jeito. Por conta da sazonalidade, do aumento do 
consumo.É. Eu tenho época de hora extra. Tem época que a gente não consegue.  
E: Daí, você acha que a gente pode colocar um terceiro item de demanda? Sazonalidade? Risco de Sazonalidade? Adequação 
de mão-de-obra de acordo com a sazonalidade? 
R: Ai, eu acho que é um risco, sim. Mas eu acho que é um risco para mim e para todas as empresas.  
E: Não sei. Eu estou pensando em riscos de demanda. 
R: Não, eu não vou colocar. Eu acho que ... 
 
2ª etapa da Entrevista: Avaliação dos riscos 
 
E: Bom, vamos passar, então. Já que eu estou vendo que você está com dificuldades com riscos de demanda e depois a gente 
pode voltar. Vamos pensar, agora, na caracterização desses riscos. Agora fica mais fácil. Uma vez que a gente identificou os 
riscos, as outras etapas fluem melhor. Vamos pensar mais nesse primeiro risco aqui. Ele é um risco que acontece mais no 
mercado doméstico, no mercado global como um todo ou em ambos? Então, vamos passando em cada um deles... 
E: “Atraso nos envios, quebra do SLA”... eu acho que é no mercado global, ou, em ambos, né, na verdade. 
R: Então, em ambos. 
E: “Saúde financeira do fornecedor”: também em ambos.  
E: “Quebra no fornecimento por falta de matéria-prima” Acho que aqui é em ambos também. 
R: Mas você acha que isso preocupa mais porque seu fornecedor está lá fora? De matéria-prima? Não. 
E: Não. Mais esses 03 itens. A gente está falando mais de riscos de supriemntos, né? Pensa. Esse cara está longe de você. 
Você não sabe exatamente como é que é o mercado, como é que é esse mercado, os clientes? É uma conjectura que você não 
vê tanto. 
R: “Atraso no envio” e “Quebra no SLA” preocupa porque o cara está longe mesmo. E o prazo ser grande. Então, o meu tempo 
de resposta, ele é menor mesmo. 
E: Ou maior? Sei lá? 
R: É maior. De qualquer forma, a gente... não é um produto simples que eu estou comprando. É um produto tecnológico. Não é 
um produto que você compra desse e dali a pouco, você compra de outro.  
E: Então, também, são ambos. Mas, talvez, por ser global, você considera que esses riscos são itens que te preocupam mais. 
Esse item, especialmente, o atraso, né? 
R: Como é que eu faço, aqui? Ponho um asterisco aqui no Global? 
E: É. Põe um asterisco no global. É bem isso que eu acho que é interessante a gente mapear. A gente está comprando de um 
fornecedor que não é daqui do Brasil. Ele é externo. Internacional. Então, o quanto que isso te preocupa mais? Como que você 
quer se proteger mais? 
R: Daí, em função disso, eu posso ter que aumentar estoque aqui na empresa. E, quando eu aumento estoque, eu aumento 
custo.  
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E: Sim. 
R: E o resto: “Saúde financeira do fornecedor” e “Quebra de fornecimento por falta de matéria-prima”, eu não sei.  
E: E, aqui, embora você não tenha falado em aumento de estoque, esse atraso no envio implica em aumento de estoque, não é? 
R: É verdade, coloca isso em algum lugar? 
E: Acho que você pode colocar aqui: “Atraso no envio/Aumento de estoque”. 
R: Aqui? 
E: É. Por isso que é até legal a gente ir revisitando os riscos que a gente vai... 
R: Pronto! 
E: Legal. Agora, a gente vai para os riscos operacionais. Vamos pensar da mesma forma.  
R: “Variabilidade no processo de montagem”. Puxa, aí, qual que é a diferença? Pelo fato de doméstico, global ou ambos?  
E: Risco que está mais na sob sua gestão, mas não precisa ser somente na sua empresa.  
R: Como assim? 
E: Lê para mim esse risco. 
R: “Variabilidade no processo de montagem”.  
E: Bom, aí você falou de montagem. Afeta só você?  
R: ... é típico do nosso ramo! 
E: Daí, todos do ramo – doméstico ou internacional estão expostos a isso?  
R: Sim. São ambos. 
E: E as questões da alfândega que você colocou aqui? 
R: Total Brasil! A gente é campeão nesse risco! 
R: “Risco fiscal de operação de Armazém Geral”. Então, quando eu falo de risco global, não é global no mundo inteiro. É um risco 
que é aqui no Brasil, não é? Vou até colocar Brasil aqui. 
E: Então, os operacionais que você colocou aqui são mais locais com as questões daqui. Específicas? 
R: Que são domésticas! Vou colocar entre parêntesis, que é do Brasil também. 
E: O interessante no seu caso é que a gente está falando do seu caso aqui de uma Cadeia de Suprimentos Global que  tanto vai 
para o cliente como vai para  o fornecedor. Você tem cliente que são multinacionais também. 
R: É. A maioria é, na verdade. 
E: Não só os seus fornecedores, que não são tão de grande porte, assim, mas são clientes e fornecedores internacionais. Então, 
vamos lá pensar em demanda. Caracterizando esses riscos de demanda, qual foi o primeiro risco que você colocou?  
R: “Perda da margem de lucro em função da obsolescência de produtos”. Acho que isso aqui é global, não é?  Isso é em ambos. 
É em ambos. 
E: E o segundo item? 
R: “Entrada de novas tecnologias e pouco tempo para ajuste da linha de montagem”. Acho que isso aqui é demanda, mas aqui 
eu estou olhando bem para o foco da empresa. Então, eu acho que aqui é mais doméstico. 
E: Agora, vamos prosseguir. 
R: Vamos. Vê se está gravando direitinho. 
E: Pode continuar aqui mesmo. Eu vou te passar outros conceitos que também são interessantes. Então, é o seguinte: esses 
riscos podem ter, basicamente, dois tipos de fonte: uma fonte que é atomística, que significa que apenas uma parte da Cadeia de 
Suprimentos precisa ser visualizada para avaliar esse risco. É uma cadeia, normalmente, com pouca complexidade e que tem 
baixo valor agregado ou disponibilidade de recursos. Então, imagina uma Cadeia de Suprimentos ou uma Rede, como você 
mesmo disse, que, com uma rápida visualização, você consegue visualizar esse risco com uma disponibilidade de recursos 
relativamente grande e não é algo tão complexo para você resolver. 
R: Eu não entendi. 
E: Não? Vamos lá. Atomística... 
R: “Fontes atomísticas significam que apenas uma parte da Cadeia precisa ser visualizada para avaliação de riscos”. Entendi. 
“Uma vez que tal cadeia, possui pouca complexidade, normalmente, pelo baixo valor agregado ou disponibilidade de recursos...” 
Esse  não é meu caso, não é?  
E: Mas você lida com componentes de baixo valor? 
R: Não. 
E: Componente eletrônico é de baixo valor. Você não paga um valor baratinho? 
R: Não, mas enfim. Eu compro placa, eu compro coisa que... 
E: ... que depois você agrega um valor importante? 
R: Exato! Não é igual comprar uma commodity. Eu não estou comprando uma commodity.  
E: Entendi. 
R: Eu estou comprando um negócio que tem tecnologia embutida, então eu acho que não... que não é uma cadeia de baixa 
complexidade. Tudo bem: o cara produz em larga escala. Mas é claro que ele produz em larga escala. Ele precisa ter escala para 
cobrar centavos por uma placa fabricada. Mas ele cobra centavos pela placa fabricada porque ele tem escala e não porque é 
pouco complexo.  
E: Entendi. 
R: Não é igual extrair bauxita. Não. É diferente. 
E: Então, a gente tem a fonte holística, que é exatamente o oposto. Se você quiser ler... 
R: “Fonte holística: significa que é necessária uma avaliação mais ampla da Cadeia de Suprimentos para avaliação de riscos, 
uma vez que tal cadeia possui maior complexidade, normalmente possui produtos de maior valor agregado, menor 
disponibilidade de recursos e a interrupção no fornecedor pode impactar em toda cadeia. 
E: Você acha que está mais nesse caso aqui? 
R: Eu acho que sim. 
E: Se você olhar esses riscos todos aí, você acha que é mais atomístico ou holístico?  
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(interrupção pela queda de um objeto) 
E: Bom, vamos lá. Uma vez que a gente já leu aqui as fontes atomísticas e as fontes holísticas, eu queria que você voltasse aqui 
nos riscos que você colocou, por favor, e colocasse o que que você considera como fonte atomística e holística. 
E: Cada um desses riscos, você acha que tem fonte atomística ou holística? Se você quiser fazer uma coluninha aí ao lado e 
colocar. 
R: É, na verdade, seguindo aí no conceito que a gente estava falando, para mim... 
E: A sua fonte de suprimentos, a sua rede de suprimentos não é... 
R: ...é sempre holística? 
E: ... a sua rede não é uma rede complexa... e que a questão de recurso é farta, ou não? 
R: Não é farta, não. Mas também não é de baixo valor agregado. Não sei se entra bem nesse conceito aí, viu? Eu acho, por 
exemplo, esse último que a gente colocou de quebra no fornecimento por falta de matéria-prima: é  isso aqui pode ser atomístico 
porque uma quebra de fornecimento por é uma coisa meio... 
E: ... pontual? 
R: ... baixa complexidade. É. Acho que sim, né? 
E: Mas afeta a cadeia como um todo? É algo que você consiga olhar de uma forma específica num determinado ponto? 
R: Não. Não, não é. Você tem razão. 
E: Então, no seu ponto de vista, tudo é holístico? 
R: É. Exato. 
E: Então, coloca aí: holístico para tudo? 
R: Sim! 
E: Agora, preenche essa tabela para mim. Não sei se você quer arrancar. 
R: Não, não arranca, não. 
E: E você vai conseguir preencher isso aí como? Fica mais fácil se você arrancar. 
R: Entendi. 
E: Preenche essa tabela para mim.  
R: Essa aqui? 
E: Isso. Vamos pensar nesses riscos. Agrupa para mim eles da forma como mais te preocupa: 1, 2 e 3 mais que te preocupam. 
R: Em nível de criticidade aqui? 
E: Isso. Exatamente. Agora que a gente já pensou um pouco mais e amadureceu um pouco mais.  
R: Está bom. 
E: Se você quiser numerar aqui só para não ter que ficar escrevendo de novo. Você numera aqui e eu já entendo.  
E: Você tem atraso nos envios que pode implicar em aumento de estoque... 
R: Para mim, isso aqui é o maior risco que eu tenho hoje.  
E: Então é o 1? 
R: Ok. Quebra de fornecimento por falta de matéria prima eu acho que é o 3. E a saúde financeiro do fornecedor é algo que 
preocupa, mas... 
E: É um 2. 
R: É algo que demora mais para acontecer. O cara não vai parar de fornecer imediatamente depois desse problema. 
E: Dentro do grupo de riscos operacionais, vamos criar um grupinho para esses riscos aqui: 1, 2, 3 aí nos operacionais. 
R: Mesmo caso? Mesma situação: mais crítico 1 e... 
E: Entendi. 
R: Para mim, o mais crítico é do jeito que está aqui mesmo: 1, 2 e 3.  
E: E de demanda? 
R: De demanda eu só pus 02. Teria que ter um terceiro? 
E: Seria importante, mas se você não conseguiu lembrar, não sei. Não conseguiu lembrar. Não sei. 
R: É ou não é? 
E: Se você conseguir lembrar, sim. Não é para ficar forçando a memória. Se você não conseguir pensar em algum risco de 
demanda que, de fato, você não colocou, coloca. Se você não conseguir, paciência. Dois está bom. 
R: Então eu vou deixar só esses dois mesmo. 
E: Está bom.  
R: Aqui, eu acho que é do jeito que está aqui: 1 e 2 também. Tá bom? 
E: Está. E desses 03 grupos, qual mais te preocupa: Suprimentos, Operacional ou Demanda?  
R: Suprimentos. 
E: Suprimentos? 
R: Sim. 
E: Está bom. Agora preenche para mim essa tabela aqui. Vamos pensar nesse primeiro risco aqui: atraso no envio/aumento de 
estoque, que é o risco 1. 
R: Ponho 1 aqui: risco percebido? O que que seria perda potencial? 
E: O que que você entende como perda com esse tipo de risco? Atraso no envio... 
R: A perda é eu ter que fazer mais estoque, não é? 
E: Então, perda potencial: aumento de estoque? 
R: É isso? 
E: Pode ser. O impacto disso é muito mais qualitativo ou quantitativo? Vai impactar na sua operação, no dia-dia, que é mais 
qualitativo? Ou vai impactar mais no quantitativo em termos de valor? 
R: Eu acho que aqui é muito mais dinheiro, não é? 
E: Mais dinheiro, mais os dois, um só? 
R: É, eu não vou ter. O que que você chama de impacto qualtitativo? 
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E: Impacto operacional. Você tem mais tempo para fazer determinada tarefa. É um pouco difícil de quantificar isso em dinh... 
R: ... dinheiro... Então é os dois. Na verdade, no estoque, eu consigo quantificar, não é? 
E: Sim. 
R: É assim. Faz um “xizinho”? 
E: Você acha que é mais um do que o outro? 
R: Não, acho que não. 
E: Então, está bom.  
R: O que seria o pior cenário possível? 
E: O pior cenário possível seria, voltando aqui no risco: no atraso do envio, o seu fornecedor quebrar o que você tem de acordo. 
R: Eu acho que aqui o pior cenário possível é ele atrasar em um ponto em que ele não pode fornecer.  
E: Então, coloca lá: o não fornecimento... E esse pior cenário possível, ele é aceitável? 
R: Não.  
E: Não.  
R: A concorrência está exposta a riscos semelhantes? Sim.  
E: Porque que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque faz a gente refletir um pouco mais nesses riscos e vendo, de fato, 
qual que é o impacto que ele tem: tanto operacional quanto financeiro. 
R: Na estratégia, a gente vai colocar alguma coisa, ou não? 
E: Daqui a pouquinho, a gente já pensa na estratégia. Vamos aqui ao risco 2 de suprimentos que você colocou como quebra do 
fornecedor por falta de matéria-prima.  
R: Certo. Não. Quebra no fornecimento por falta de matéria-prima.  
E: Qual que é a perda potencial disso? 
R: É dele não me fornecer, não é? Esse aqui é, apesar da incidência ser menor, a perda potencial é ele... 
E: ... não fornecer também? 
R: Daí, eu tenho que aumentar estoque por causa disso. Não. 
E: Pode vir um produto com menor qualidade, pode interromper a produção? 
R: Sim. 
E: Interrupção da produção, talvez? 
R: Sim. Interrupção da produção. Da minha produção, você fala, né?  
E: Sim. 
R: ... ou baixa na qualidade? 
E: Isso é o que eu estou... 
R: ...não, faz sentido.  
E: Eu estou colocando para você pensar, somente.O impacto disso. Quali ou Quanti? Ou os dois? 
R: Eu acho que na interrupção da produção é os dois. E na baixa da qualidade é mais quantitativo mesmo mais perda de 
dinheiro. E eu acho que o pior cenário aqui é o não fornecimento. 
E: É aceitável? 
R: Nenhum dos dois. 
E: Seus competidores também estão expostos a esse tipo de risco?  
E: Beleza. Vamos ao terceiro risco aqui. Saúde financeira do fornecedor. Qual que é a sua perda se o seu fornecedor não ter 
uma saúde financeira boa?  
R: Acho que são parecidos, não é? 
E: É. 
R: É. Na verdade, se eu tenho uma baixa na qualidade, eu corro o risco de ter uma redução no fornecimento. Eu posso - eu 
tenho situação, por exemplo, que o fornecedor vem pedir para antecipar fatura.  
R: Então, eu tenho um risco financeiro, é... 
E: Mais financeiro talvez? 
R: Eu acho que... não sei. Tem o risco de interrupção do fornecimento. Tenho esse risco. E eu tenho o risco de grana também.  
E: É, seu. Talvez você tenha o risco de adiantar capital também. De adiantar dinheiro? 
R: Dos dois jeitos. Na verdade, eu posso ter que adiantar capital para ele. Eu posso ter que ir atrás de fornecedor mais rápido 
para poder colocar no lugar.  
E: Verdade. 
R: E aí, eu posso, sei lá, ter que pagar mais caro, enfim... 
E: Está Bom. Aí, pensamos na perda potencial. Impacto: quali ou quanti? 
R: Os dois, mas eu acho que é mais quantitativo do que qualitativo. Vou deixar um asteriscozinho aqui.  
E: Pro quanti. Pior cenário possível? E depois a gente pensa se ele é aceitável. 
R: Pior cenário possível. Para mim, o pior cenário possível seria o não fornecimento e o fato de ter que adiantar fatura, ou ter 
que, sei lá, adiantar caixa para o fornecedor. 
E: Desequilibrar o seu caixa por conta dele? 
R: Mas isso eu não acho que é o pior cenário. 
E: Não? 
R: Eu acho isso interessante até porque seria legal colocar que o pior cenário possível é aceitável. Acho que seria legal para dar 
uma resposta diferente. Vamos lá: emprestar dinheiro para o fornecedor.  
E: É aceitável? 
R: Eu acho que sim.  
E: E seus concorrentes? Estão expostos a riscos semelhantes? 
R: Eu acho que sim. Eu acho que estão também. Vai depender o quanto que eles querem emprestar dinheiro para o fornecedor.  
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E: Começa a pensar se você não está muito específica. Se sua empresa com uma situação muito específica, se ninguém mais 
está mais próximo nesse sentido. Vamos então, agora, aos riscos operacionais. Você colocou aqui como: 1: Variabilidade no 
processo de montagem. Variabilidade – perda potencial? 
R: Aí, eu tenho o risco potencial de multa, né? É uma perda financeira, né. Se o processo muda, todos precisam se adaptar – até 
meu fornecedor. E aí, pode acontecer de passar por todo mundo e chegar no cliente assim e... 
E: Você fala em qualidade? 
R: Isso. Aí, a perda potencial é multa porque isso aqui o cliente pode multar.  
E: E o risco da alfândega? Impacto quantitativo ou qualitativo? 
R: Os dois. Esses atrasam implicam em dinheiro e produtos nossos parados na alfândega. Tudo está vindo em nome de alguma 
demanda. Como não fazemos quase nada de estoque, o custo e o tempo perdidos são importantes! 
E: E as perdas potenciais? 
R: Acho que vão na mesma linha também: aumento de custo e de prazo. 
E: Você acha que é aceitável? 
R: É como eu falei antes: a alfândega não é uma opção. Temos que aprender a conviver com toda essa morosidade. Por isso 
também é quanti e qualitativa também. 
E: Os seus concorrentes estão expostos a riscos semelhantes? 
R: Considerando que considero que os concorrentes estão em nível local, sim. O problema é que, com essa globalização, o 
custo Brasil pode fazer com que esse perfil de cliente multinacional se canse um pouco do Brasil. 
E: Aí temos um terceiro risco aqui: risco fiscal 
R: Esse é aquele que eu falei, não é? 
E: Manaus e tal... 
R: Perda Potencial é o fechamento da empresa. Ah, não. Aí é o pior cenário possível. Perda Potencial: multa fiscal, na verdade. 
Um impacto puramente quantitativo. Pior cenário possível... 
E:... fechar a empresa? 
R: ... fechar a empresa. Pior cenário aceitável? De jeito nenhum! 
R: Concorrente expostos a riscos semelhantes? Então: se os meu concorrente, ele está em Manaus, ele tá exposto a risco 
semelhante. Se não, não.  
E: E os seus concorrente estão em Manaus hoje? 
R: Nem todos. Então, eu vou colocar aqui: parte sim e parte não. 
E: Entendi. É uma estratégia. É uma opção das empresas que lidam com montagem? 
R: Exato. 
E: ... de lidar com isso e lidar com o risco fiscal? 
R: É, na verdade, a estratégia pode ser essa ou não instalar uma fábrica em Manaus. 
E: É o que eu falei. Vamos lá. Demanda agora. Você colocou dois: o primeiro é perda de margem em... 
R: .... obsolescência de produtos. Você não lembra o que a gente falou disso aí, não é? É o fato do meu cliente perder produto na 
gôndola pelo fato dele ficar obsoleto... 
E: Sim. 
R: E dele forçar... 
E: Daí, a gente comentou que esse é um mercado extremamente agressivo... 
R: ... que roda muito rápido... 
E: ... que as margens são muito baixas e tal. 
R: Isso.  
E: Pensamos nisso. Então, perda possível? 
R: Perda financeira. 
E: Porque ele vai ficar numa situação difícil e vai te pedir desconto. Mesmo tendo contrato, ele vai te apertar. 
R: Isso. Quanti... 
E: Então, não é quali. É mais quanti? 
R: Pior cenário possível... é o que eu estou passando agora, que é operar no prejuízo. “Operar no prejuízo”. Pior cenário 
aceitável? Operar no prejuízo não é aceitável, não é? 
E: E seus concorrentes estão expostos a isso? 
R: A riscos semelhantes? Acho que sim. E o 2, é... 
E: O 2 tá aqui como: entrada de novas tecnologias e... 
R: ... pouco prazo para ajustamento de montagem. Perda potencial é baixa na qualidade. Isso tem um impacto qualitativo e 
quantitativo. Pior cenário possível: seria, de novo, a multa, né? Perda financeira, que nem a gente colocou. Agora, aqui é 
engraçado: o pior cenário é aceitável? No início de operação, sim.  
E: Entendi. 
R: Porque está começando e a gente tem tempo de ajuste. E os competidores estão expostos a riscos semelhantes? Sim. 
E: Sim também. 
 
3ª etapa da Entrevista: Estratégias de gerenciamento de riscos 
 
R: Bom. Legal. O que que a gente fez? A gente identificou os riscos. Agora, a gente avaliou os riscos como é que esses riscos 
impactam na sua operação. Agora, a gente pensar, como a gente vai implementar... não, a gente vai pensar numa estratégia 
primeiro. Como em que você vai pensar numa estratégia? Pensa que você, empresa focal, como é que vai pensar numa 
estratégia que você pode lidar com esses riscos – tanto com fornecedores quanto com clientes usando alguns verbos aí que eu 
vou te motivar a pensar. Vamos ver como é que você vai usar essas estratégias. Vamos pensar em alguns verbos: evitar, 
postergar, especular, proteger, controlar, transferir ou compartilhar ou assegurar.  
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R: Uau! 
E: Acho que é legal você ler com calma e a gente vai comentando. Evitar... 
R: “Estratégia usada para níveis não aceitáveis de riscos que .... oportunidades relacionadas... Aqui a empresa deixa de fazer 
alguma coisa, não é?  
E: Isso. Por conta da existência risco. 
R: Por exemplo, no meu caso, de colocar, ou não, a fábrica em Manaus em decorrência do risco, não é? É isso? 
E: Sim. Postergar. 
R: “Geralmente, a empresa prefere postergar os prazos de algumas atividades pelo maior prazo possível.... especialmente para 
atividades de embalagem e produção em módulos”. Ah, tá. Isso aqui é para aqueles caras que postergam produção.  
E: Isso é para alguns casos que até na própria literatura, eles falam de... 
R: Postponement! 
E: E, nesse caso, espera até o último momento para evitar a variação e... 
R: É, que nem, vou usar um exemplo bem... que é o cara pintar, ou não, a cor da calça. Ele prefere fabricar todas numa cor só, 
entender qual que é a demanda que ele vai ter no mercado e depois ... 
E: É isso... 
R: E depois: especular. Na verdade, aqui ele pinta todas as calças de verde e solta no mercados as calças e tenta... 
E: ... e tenta especular para que a galera compre verde. 
R: Entendi.  
E: Proteger... 
R: “... estratégias de proteção diversas ... e simultâneas para balancear os riscos.. proteção econômica, proteção estatística...” É 
isso? 
E: Deixa eu ver junto com você. 
R: Ou é risco econômico ou é risco estatístico. Não entendi. 
E: “Estratégia de proteção diversas e simultâneas para balancear os riscos (dois pontos): econômica – eventos com pouca 
probabilidade de ocorrência, mas afetando muitos agentes ao mesmo tempo, vide variações de moeda e desastres naturais. 
R: Sim. 
E: Vamos pensar em proteção. Por mais que você não tenha gestão sobre a questão da moeda... 
R: Eu tenho formas de me proteger... 
E: ... formas de se proteger.  
R: Tá... 
E: Vai fazer hedging com um banco. Vai evitar de fabricar no Chile e no Japão por conta de terremotos. “Estatística: eventos com 
poucas probabilidades de ocorrência podem ser protegidos com seguro ou com vários fornecedores ao mesmo tempo.” Então, 
você .... 
R: Sim... 
E: Preciso explicar? 
R: Não. 
E: Então, quer que eu leia? Você lê? 
R: Deixa que eu leio. “Muitas vezes, a opção de controle... integrações...” Ok! 
E: Esse é interessante comentar. Ás vezes, você quer tanto controlar a operação do seu fornecedor que, às vezes, você nem... 
R: ... fica mais fácil internalizar. 
E: Exatamente. Que fica controlando tanto que é mais fácil internalizar. 
R: Transferir/Compartilhar. A transferência pode ser feita através de terceirização, estabelecimento de sedes em outros países. 
Entendi! Assegurar... “outras operações.... organizações anti-terroristas, organismos comerciais, entre outros”. Tá bom. Acho que 
eu entendi. Vamos lá. 
E: Vamos pensar nesses verbos. Antes de começar essa fase, vou pedir para você pensar um pouquinho nas questões da sua 
relação com os fornecedores. Como você pode usar esses verbos agora dentro da cadeia lidando com isso. Tá? Alguns riscos, o 
que que você vai fazer? Você assume sozinho? Você totalmente evita? Posterga? Transfere para o seu cliente? Transfere para o 
seu fornecedor? Como é que você lida com isso? Tá bom? Vamos lá, então? Risco 1 aí? 
R: Vamos lá à minha listinha.  
E: Atraso nos envios... 
R: Quebra no SLA e aumento de estoque. 
E: O que que você faz com esse risco? Isso é um risco específico, inclusive de fornecedor. 
R: Isso. Eu posso... quanto eu aumento o estoque, eu estou protegendo o risco, né? 
E: Isso. Então você vai proteger? 
R: Eu posso colocar mais que um? 
E: Pode.  
R: Porque aqui, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso controlar os atrasos e, quando eu percebo que tem muitos 
atrasos, eu posso, sei lá, aplicar uma multa no fornecedor ou alguma coisa assim... 
E: Você percebe que esse controle é quando você toma, de fato, a iniciativa, de entrar muito mais no processo do seu 
fornecedor. 
R: Não é isso então, não é? 
E: Não sei como é que vocês fazem aqui. 
R: Não. É só uma idéia mesmo. Eu posso controlar, mas eu tenho um controle mais forte em cima dos atrasos onde eu posso 
forçar o fornecedor a não atrasar. 
E: É. A velha história das situações que a gente ouve falar. Eu vou falar dos tipos de fornecimento: você já deve ter ouvido falar 
de algumas produções de gado e frango que é para determinados países que o gado só pode ser alimentado em determinadas 
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condições. Mesmo você mandando algum tipo de certificado, seu cliente não consegue saber se o gado foi alimentado naquelas 
condições. Então, o que ele faz? Ele põe um fiscal na sua empresa para poder controlar aquilo. 
R: Entendi. Agora entendi. É bem mais ... está bom. 
E: Certo? 
R: Então, não é isso? 
E: Como é que você se preocupa em relação a esse risco para evitar atraso num envio. O que que você faz? Você vai se 
proteger através de um contrato? 
R: Daí, você falou evitar e aí você já usou um dos verbos. 
E: Exatamente. A gente tem uma grande tendência de usar a palavra evitar, mas acho que vale a pena a gente pensar nos 
outros também porque, se gente pensar só em evitar, a gente não assume nenhum risco. 
R: Exato. Então, vamos lá. Eu vou proteger com o aumento de estoque.  
E: Especialmente, não é? 
R: Pra ser mais simplista. Beleza. 
E: Quebra no fornecimento por falta de matéria-prima.  
R: Quebra no fornecimento por falta de matéria-prima...  
E: Você considera esse problema como do seu fornecedor? Ele que se vire com isso? 
R: Não. É, nessa história, depois quem dança nessa situação sou eu porque quem fica ... quem tem a quebra no fornecimento 
sou eu. 
E: Sim. 
R: E aí, é um negócio que eu não consigo prever, não é? 
E: O que que você vai fazer para isso? Você vai transferir esse risco para o seu fornecedor? Você vai achar que esse é um 
problema dele? Você vai controlar isso de alguma forma?  
R: Se eu tiver algum fornecedor, por exemplo, a gente faz isso aqui com alguns fornecedores que são estratégicos... a gente 
trabalha com mais de um fornecedor.  
E: Então, a gente volta aqui mesmo no próprio exemplo de.... 
R: ... de proteger.  
E: Você trabalha com mais de um. 
R: Sim.  Pronto? 
E: Sim. Terceiro risco aqui: saúde financeira do fornecedor.  
R: Como que eu vou me proteger disso? 
E: Olha a palavra que você está usando: proteger! (risos) 
R: É. 
E: Como eu vou lidar com esse risco? 
R: Aqui a gente já vai direto para a parte operacional, não é? Como é que eu vou me proteger desse risco? Como eu vou evitar... 
como eu vou especular... 
E: Lidar. Lidar. 
R: Deal em inglês. Risco Financeiro. Risco Financeiro. Eu posso controlar isso de certa forma, não posso? 
E: Ele não é um risco operacional que está na sua casa, não é? 
R: Ele está fora da minha casa. Porque é a saúde financeira do meu fornecedor. 
E: Você ainda está no suprimento. É verdade. 
R: Porque, por exemplo, se eu sempre estiver olhando o balanço: porque, nem sempre, o cara vai estar me dando o número 
certo.  
E: E ele também está lá fora, não é? 
R: Além disso, ainda, não é? Não. Nesse caso, eu também acho que vou me proteger tendo um segundo fornecedor.  
E: Entendi. 
R: Entendeu? Aí, quando eu sentir que o fornecedor pode me dar um indício que pode ter problema, eu posso começar a 
desenvolver outro.  
E: Legal. Agora, vamos aos operacionais. 
R: “Variabilidade no processo de montagem”: o ideal é tentar amarrar com o cliente as formas de montagem de acordo com a 
tecnologia do produto montado que ele quer. O bacana é cercar isso com o cliente e deixar o fornecedor ciente e flexível sobre 
essas possíveis mudanças. 
E: Então, qual verbo utilizaria aqui? 
R: Puxa. Melhor falar em proteger mesmo, já que estou tentando me precaver de todos os modos. 
E: E vocês conseguem fazer essa proteção com regularidade? 
R: Da minha parte, eu tento pensar em todos os cenários possíveis junto com o fornecedor. O problema é o comercial na outra 
ponta com esse monte de exigência dos clientes. 
E: Legal. Você escreve aí, então, por favor? Proteger? 
E: E o próximo risco que você listou como... Você pode ver para mim? 
R: O próximo é o risco desses problemas de alfândega. O complicado nesse caso é que as políticas do governo de burocratizar a 
liberação não está na nossa mão. O que a gente costuma tentar fazer é controlar o nosso processo, estar antenado às 
exigências da fiscalização aduaneira e manter um estoque de pulmão. A gente não consegue fazer isso do jeito que eu gostaria 
aqui, mas eu acho que as empresas podem controlar um pouco melhor esse processo. Não que seja assim aqui exatamente, 
mas é o ideal. 
R: Risco de operação fiscal de armazém geral, que é o terceiro. Isso aqui é um risco. Não tem conviver? Não dá para conviver 
com um risco? 
E: Devia ter, não é? Postergar? 
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R: Não. Postergar, eu estou atrasando alguma coisa. Eu acho que é o especular, não é? Que é o oposto da postergação. “A 
empresa assume uma posição seletiva de quais riscos irá assumir com base na previsão de demanda antecipada”. Então, é um 
risco que a gente sabe que existe. A gente previu e eu estou trabalhando com ele. Não é isso? 
E: Não é mais na situação que você falou? Eu tenho o exemplo da calça, eu pinto todas de verde e tento especular no mercado 
para que eu tente vender a calça verde. Eu tento antecipar a minha demanda. 
R: É verdade. São só esses? Dentre esses, eu colocaria controlar de novo, mas eu gostaria mesmo de colocar conviver. Porque 
o que você tem que conviver, nesse caso, tem que controlar também porque faz parte de nosso dia-dia. 
E: Só. Em princípio, só. Põe conviver. Eu acho que foi legal. De repente, esses verbos não esgotam. Vamos embora. A entrevista 
é aberta também para isso.  
R: Vou escrever aqui: conviver. Que é um risco que a empresa tem que conviver com ele.  
E: Legal. É assim mesmo. De operacionais foram todos, não é? 
R: É. 
E: Agora, vamos aos de demanda.  
R: Perda da margem de lucro em função da obsolescência de produtos. Isso aqui, como é que eu posso controlar? Como é eu 
posso controlar, não, como é que eu posso lidar com esse risco? Esse verbo é legal. Gostei. 
E: Lidar! 
R: Especular. Não sei, não. Não sei. Isso aqui. Eu posso fazer o seguinte: eu posso transferir ou compartilhar, não é?  
E: Com o seu cliente? 
R: Com o meu cliente.  
E: Entendi.  
R: Que, na verdade, é o que eu faço, não é? Porque eu não perco o produto. Quem perde produto, é o cliente. Eu vou, na 
verdade, eu estou compartilhando um risco porque quando, na verdade, ele me pede desconto, eu estou compartilhando o risco. 
Compartilhar. É isso aí.  
E: E a segunda aí? 
R: Próxima: “entrada de novas tecnologias e pouco tempo para ajustar a linha de montagem”. Isso eu posso... aqui é controlar 
mesmo. Porque aí eu tenho que fazer um esforço extra na operação pra... 
E: ... para poder lidar com as novas tecnologias? 
R: Isso. Diferenças de qualidade. Controlar. 
E: É isso? 
R: É isso.  
 
4ª etapa da Entrevista: Implementação de gestão de riscos na Cadeia de Suprimentos 
 
E: Vamos lá. Agora vai mais rápido. Identificamos o risco. Avaliamos o risco. Pensamos numa forma de gerir esses riscos - lidar 
com esses riscos. Agora, vamos pensar especificamente no foco da minha pesquisa que é pensar nas Compras Internacionais 
que é a relação com o fornecedor. Aqui tem um quadro ilustrativo do ciclo de uma compra internacional. Pensando na fase 1 
aqui: coleta de informações, seleção e negociação com fornecedores com todas as etapas específicas  do escopo, da busca do 
fornecedor, auditoria, se vai investir na infra-estrutura dele, ou não, a própria negociação. 
R: Certo. 
E: Um segundo passo que é a própria verificação da questão de custo, que é conhecer a estrutura de custo do fornecedor, 
pesquisar impostos e taxas, minimizar os riscos de flutuação de moedas. Um terceiro passo dentro desse ciclo comum é o 
processo de compra, de coordenar pagamento, faturamento.  
R: Ok! 
E: Quatro: Custo de Logística e Estoque, todo fluxo de importação, transporte internacional, liberação aduaneira, custos 
adicionais para manutenção desse estoque, questões de qualidade, avaliação desses fornecedores a partir desses riscos de 
qualidade, acordo de procedimento de inspeção, certificado de teste, sistemas de... 
R: ... colaboração... 
E: ... colaboração para  informação.... 
R: ... para gestão contínua de qualidade. 
E: E a gestão do próprio fornecimento. Eu vou envolver esse fornecedor desde o início do projeto? 
R: Sei... 
E: Eu vou implementar um sistema integrado? Eu vou fazer um relacionamento... 
R: ... resolução de conflito... 
E:... eu vou fazer um relacionamento bastante próximo para resolução de conflito. O que que eu queria que você me 
comentasse: a gente pensou em ciclo, a gente pensou em gestão desses riscos. Pensando em todos esses riscos, onde é que 
você acha que estão as etapas chaves para gestão desses riscos? Se todos estão em uma determinada etapa... 
R: Legal. 
E: ... se alguns grupos de riscos estão mais na etapa 1, 2, 3. Me comenta, assim, o que você acha de cada uma das etapas.... 
R: Puxa. Sem linkar direto assim. Tipo: esse estaria mais aqui... 
E: Pode ser. Eu acho que tem alguma relação. Não sei se você acha também. 
R: O quê? 
E: Determinados riscos. Por exemplo, riscos de suprimentos, eu acho que está mais em determinadas etapas. 
R: É. Eu também acho.  
R: Bom vamos lá. Não sei... 
E: Não sei se você quer ir comentando cada uma das etapas.  
R: Bom, pode ser. Bom. Se eu pegar cada um dos riscos e ir identificando em cada uma das etapas, pode ser também? 
E: Sim. Fica bem interessante. 
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R: Que ver? Vamos falar, por exemplo de atraso no envio e quebra de SLA. Aonde pode estar esses... 
E: Atraso de envio... 
R: Atraso de envio eu acho que está bem mais para cá, não é? Na parte de logística. Está bem mais na parte de Logística. Não 
sei se na Administração do Processo do fornecedor e questões de qualidade também. Está bem nesses dois. 
E: Então, entra na etapa 4 e 5. 
R: Eu acho que sim. Você vai anotar isso em algum lugar? 
E: Vou. 
R: Quer que eu anoto? E o próximo é... 
E: Quebra de fornecimento por falta de matéria-prima. 
R: Não. É o segundo. Fragilidade do fornecedor. Você pulou. 
E: Eu pulei porque você pôs aqui em terceiro lugar. 
R: Ah. Está bom. Então, quebra no fornecedor por falta de matéria-prima. Eu acho que entraria no 6: gerenciamento do 
fornecedor. Eu acho que é no 6. 
E: Como é que você vai... vamos pensar mesmo no foco desse passo: implementar a gestão desse risco. 
R: Como é que eu vou avaliar se o fornecedor vai deixar de me fornecer por falta de matéria-prima? Fazendo gerenciamento do 
fornecedor!  
E: Não é no início? 
R: Não é. O cara pode estar prestando um bom serviço. De repente, o cara deixa de prestar um bom serviço e, por uma má 
gestão financeira dele, que eu acho que está bem aqui mesmo. No gerenciamento do fornecedor mesmo.  
E: Entendi. 
R: Entendeu, mesmo? 
E: E o terceiro: saúde financeira? 
R: Aí, sim. Entra aqui no primeiro. Entra bem na parte de implementação do fornecedor.  
E: E você avalia isso quando você vai escolher? 
R: É 6 né Patrícia? É isso. 
E: Aí, operacional: variabilidade no processo de montagem.  
R: Variabilidade no processo de montagem. Mas, aí, não entra aqui, né? 
E: No seu ciclo de compras. Isso aí é um risco mais meu com o cliente primeiro. Melhor pensar que está na 01 porque vou tentar 
pegar todas informações do meu mercado e já tentar desde o início deixar algumas coisas flexibilizadas com fornecedores, 
especialmente em contratos de longo prazo. O segredo do contrato com fornecedor de longo prazo eficiente é a flexibilidade! 
E: E a alfândega, maré vermelha? 
R: Isso é total processo. Qual é o nome mesmo? 
E: Administração de processo? 
R: Isso aí. A maior parte das ações de controle que eu imaginei precisam aparecer nessa etapa, desde que bem planejamento 
regularmente. 
E: E o Risco fiscal da operação em Manaus? 
R: Não entra muito na minha relação com o fornecedor. Ele é bem da minha operação mesmo. Ele é um risco específico meu. Eu 
não tenho como compartilhar isso com o meu fornecedor.  
E: Aí, eu penso da seguinte forma. Vê se você concorda comigo. Hoje, o fato de você optar de trabalhar com um fornecedor 
internacional te forçou a trabalhar em Manaus porque lá tem o benefício... 
R: Não. Mas o benefício lá tem para quem usa fornecedor interno ou externo. 
E: É? 
R: É. Tem gente que fabrica lá que manda matéria-prima daqui. De São Paulo, por exemplo. 
E: Então, você acha que isso não tem a ver com... 
R: E como tem concorrente meu que não trabalha com... filial em Manaus.  
E: Para resumir, qual parte do processo você pensa para esse risco? 
R: Acho que administração do processo também. 
E: Demanda. Perda de margem de lucro em função da obsolescência de produtos. Em que parte que você acha que estaria isso 
dentro do ciclo de compra? 
R: Eu acho que ele não entra aqui. Eu acho que ele entra mais na gestão de demanda mesmo. Com o cliente. Que não é 
responsabilidade minha, inclusive. Mas eu acho que isso entraria como gestão de demanda.  
E: Em algum parte do ciclo? 
R: Não. Em nenhuma parte.  
E: Entrada de novas tecnologias e pouco tempo para ajuste da linha de montagem. 
R: Eu acho que aqui, sim. Pode entrar no gerenciamento do fornecedor. Enfim. Aqui, ele pode acabar me ajudando a gerenciar o 
risco. Se ele conseguir uma mudança rápida, enfim.  
 
 
5ª etapa da Entrevista: Mitigação de riscos 
 
E: Bom. Última etapa que eu queria que você me comentasse é: bom, pensando nessa lista toda de riscos... 
R: aconteceu! 
E: O que que você faz? 
R: O que que a gente vai fazer? 
E: Vamos reler aqui esse cabeçalho. 
R: Senta e chora. 
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E: “A implementação de ações para gestão de riscos deveria ser uma ação pró-ativa, porém como sabe-se que não é possível se 
evitar todos os riscos e é importante que as empresas possuam um plano de ação por conta de eventos inesperados. Comente 
sobre esses planos de ação e dificuldades gerais de implementação de gestão de riscos. Não precisa anotar nada. É bem livre 
mesmo. O que que você acha? A gente pensou em implementar: eu vou evitar, eu vou proteger, eu vou transferir, eu vou 
compartilhar... O que que você acha disso? 
R: É hoje.... assim, a gente não tem um plano claro de gestão de risco aqui na empresa, viu. É comum comprar peças adicionais 
por conta de problemas de falha de componentes É mais feito informal. A não ser, enfim do que é risco muito conhecido, que é 
esse risco da operação de AG. De lá de Manaus. No restante ele é... não tem, enfim um plano claro para fazer gestão de risco de 
fornecimento. O que a gente tem é... que a gente tem de desenvolver mais de um fornecedor para eu poder ter manobra que a 
gente chamaria de... (deixa eu ver o que eu escrevi que eu não lembro) onde eu tenho mais de um fornecedor para me proteger 
no caso da quebra de um fornecimento ou... 
E: Isso já é praxe da empresa? 
R: Sempre tem que ter opção. 
E: Sempre tem que ter. Sim. Não para todos os itens e nem para todas as linhas. Se não, eu tenho que administrar 20 mil 
fornecedores. O que eu compro em maior escala. Que eu tenho escala e o que é muito, que é mais estratégica e existe risco de 
fornecimento – eu tenho que, dessa forma, eu lido com um dos riscos, que é no fornecimento. Puxa, vamos lá: “Comente sobre 
esses Planos de Ação”: eu acho que é isso. No caso da gente trabalhar com mais de um fornecedor. É uma forma da gente 
tentar se defender do risco de quebra. 
E: E a relação com cada um deles? É uma relação firme? Sempre com contrato pesado? 
R: Então. É uma relação. A gente sempre tem contrato. A gente sempre opera com contrato. Contrato que eu falo, é um 
documento formal, mas a gente sempre opera assim e... esqueci o que eu ia falar... 
E: E se passa alguma coisa? 
R: Não, não era disso. Eu ia falar, tipo, da gente operar mais que um e aí mais que um no produto que eu compro em grande 
escala porque aí, o que eu compro em grande escala eu consigo dividir em mais que um para ter poder de barganha sem perder 
competitividade na negociação. O que eu compro pouco, não faz muita diferença dividir, ou não, porque, enfim, em geral não são 
produtos de alta criticidade no fornecimento para a minha linha e que são itens que eu não tenho poder de barganha com os 
fornecedores. Então, não é algo que... e o impacto dele na minha linha, na minha estrutura de custo é baixa. Então, é mais onde 
eu tenho uma concentração de itens mesmo. Aqui eu ia falar um outro negócio...Dificuldades gerais para implantar... então, é 
aqui que está o ponto: a gente a diretoria da empresa, as operações, enfim, eles acabam sendo tendenciosos e meio que 
forçando a barra : aquele fornecedor é melhor, eu quero que compre mais de... mas não é essa a política da empresa. Então, a 
gente acaba esbarrando...muita coisa a gente acaba esbarrando em dificuldade interna de implementação de gestão de risco. 
Por uma questão de conforto. Por uma questão de, sei lá, eu estou aqui há quatro anos e não é só nessa empresa que a gente 
vê esse tipo de coisa. Eu já trabalho com Compras tem alguns anos e você sempre acaba esbarrando em... como é que a gente 
pode chamar isso?  
E: Questões internas. 
R: Questões internas mesmo, mas, tipo, parece que é muito mais questões de vaidade, sabe? Não é vaidade. É forma de falar, 
mas, sei lá, o diretor industrial, ele dá preferência para trabalhar com um fornecedor porque ele gosta de trabalhar com o 
fornecedor, enfim, o fornecedor ajuda ele e tal. É claro que eu tenho que me preocupar com isso também porque eu sou 
responsável pela relação... 
E: Tempo na função... 
R: 03 anos. É 03 anos porque eu não entrei na função como gerente de compras... 
E: Mas, voltando aqui. E se alguma coisa passa? O que que vocês fazem? Você acaba se protegendo, tendo mais de uma 
opção? Basicamente isso? 
R: É isso. 
E: Beleza. 
R: Tá bom? 
E: Obrigada, viu? 
R: Obrigada. Valeu pela aula também que foi super importante. 
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Data entrevista: 07/06/2012 
Duração entrevista: Aprox. 1:10 
 
LEGENDA 
R: Respondente 
 
ANOTAÇÕES DA ENTREVISTA 4 
*Respondente não autorizou gravação e alguns trechos da entrevista foram taquigrafados e, posteriormente, transcritos. 
O próprio respondente anotou as respostas principais na folha do roteiro da entrevista. 
 
- Identificação do entrevistado e empresa 
 
R: ... “regras muito rígidas de sigilo”...  “risco de perder meu emprego”... “Compras é uma área muito estratégica e pode ser meu 
diferencial perto do concorrente...” 
 
R: ... “material importado deve representar uns 30% do que a gente vende.” 
 
R: ... “temos poucas exportações. O maior mercado é Brasil.” 
 
R: ... “nessa área de Telecomunicações, tem  ex-tarifário de vários produtos ... não tem equivalente nacional e a gente ainda 
depende de tecnologia lá de fora.” 
 
R: ... “matriz desenvolve principais soluções para um monte de países”. ... “Aqui na América Latina, depende da gente. Na 
Venezuela, ter que contratar serviço e comprar material local é uma aventura...”...”Venezuela é um país muito difícil. Tem o dólar, 
tem o custo de material...” 
 
R: ... “ analista só para cuidar das importações e umas 10 exportações por ano. Tem processo de Back to Back também.” 
 
 
1ª etapa da Entrevista: Identificação dos riscos 
 
R: ... “essa visão de Cadeia de Suprimentos e divisão de riscos é um pouco de novidade... acostumada com Cadeia de 
Suprimentos, mas a visão global é diferente...”  
 
R: ... “não sei se vou conseguir lembrar das categorias de riscos...” ... “vou tentar guardar que Suprimentos é mais fornecedor, 
Operacional é mais o nosso processo e demanda é mercado...” 
 
R: “... risco de Suprimentos...é a cara da Venezuela. Vender projeto para lá é complicado...”  “uma hora a gente tem que comprar 
material e mão-de-obra local  e o pessoal tem dificuldades de comprar tudo o que e importado...” “... o custo de acesso a alguns 
recursos é limitado e custa para quem está de fora...” “também tem a proibição de envio de materiais dos Estados Unidos.” 
 
R: “... tem fornecedor que faz de tudo para entrar e depois quer aumentar o preço”... “prática é ilegal, mas é difícil controlar 
porque esse é um mercado pequeno.... não é como commodities”.  
 
R: “... no material importado, o tempo total é bem maior. Tem coleta, tem frete internacional, tem alfândega..” ...” na maior parte 
dos casos, o Incoterm é EXW...” “... configuração customizada e não dá para fazer estoque...” 
 
R: “... no início, tudo dá certo e os produtos vêm conforme especificação... depois tem que ficar de olha e falta um rígido conrole 
de qualidade no dia-dia.” 
 
R: ...”tem o custo Brasil e os custos extras de importação: despachante, agente de carga, embalagem especial.” 
 
R: ... “o analista de importação tem que fazer vários cursos para não ser enrolado pelo despachante...” “...É bom ter um 
despachante e uma analista experiente.” 
 
R:....” demanda é trabalhar com projeto e não saber como será o próximo caso...” “... não dá para padronizar as soluções: 
equipamentos ou serviços...” ...”o melhor é tentar padronizar o que for possível....” “deixar módulos para customizações de última 
hora.” 
 
R: ...”o problema é que não falam nossa língua. Não dá para ligar...” “...o manual está em inglês...” “nem sempre tem assistência 
local e tem que depender de exportação temporária para conserto...” 
 
R: “...lei 8666 é muito complicado”. ...”escopo muda e a gente tem que aceitar...” “Tem que faturar tudo até dezembro porque 
estatal depende de verba...privatização existiu, mas empresas ainda agem como estatal.” “... fornecedor internacional não quer 
ficar mudando pedido toda hora...” 
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2ª etapa da Entrevista: Avaliação dos riscos 
 
R: ... “Acho que eu quero mudar a ordem dos riscos. Dumping não é muito comum nesse mercado. ...”...” tempo e burocracia 
atrapalham bastante...” ...” De operacional parece que está bom...” .... “De demanda, melhor inverter o primeiro com o segundo... 
dificuldade de padronização em segundo...” 
 
R: “Pior cenário possível... nunca deveria ser aceitável.... pior coisa é a empresa falir. Vou colocar tudo não.” “...Outra resposta 
simples também é dos concorrentes.... a gente não deve fazer nada que nossos concorrentes não façam... está tudo mundo na 
mesma...” 
 
R: “... Maior tempo total de envio de produtos atrapalha no custo de estoque....” ´”... é quantitativo e qualitativo...” ...”ninguém quer 
fazer estoque hoje em dia...” 
 
R: “...Condições locais de acesso a recursos... a gente sofre com genéricos...” “... tem também o problema de contratar alguém 
para fazer treinamento em espanhol e o cara não saber do equipamento mesmo que a gente tenha enviado os detalhes...” 
também é quantitativo e qualitativo...” ... “como tudo é custo nessa vida... aumento de preço...” 
 
R: “Para dumping, o problema é puramente preço. Por isso que deixei para o fim, mas é importante.”....” aumento de preço, com 
certeza!” “... “Pior cenário e concorrentes, eu continuo deixando tudo igual....” 
 
R: “...de riscos operacionais, falta de qualidade dá um monte de retrabalho...”  
 
R: ...”custos extras de importação... aumento de preço... quantitativo...” 
 
R: “Recursos extras para operacionalização de importação... recurso extra é custo... quantitativo...” “É qualitativo também porque 
o prazo aumenta... 
 
R: “... De demanda, tudo é quantitativo e qualitativo também porque nada está tão relacionado com preço assim” 
 
R: “... Falta de serviços locais.... a gente perde tendo que adaptar tudo e ainda corre risco de perder o cliente...” 
 
R: “...”Compra por projeto dificulta padronização... difícil achar fornecedor... difícil comparar as soluções.” 
 
R: “De choque cultural, nada a fazer... temos que fazer com que o fornecedor se adapte ao Brasil se quiser vender para cá...” ... 
se isso não acontecer, a gente perde o cliente e o fornecedor tem que ter interesse em vender de novo.” 
 
 
3ª etapa da Entrevista: Estratégias de gerenciamento de riscos 
 
R: ...”Vou ter que deixar a descrição dos verbos para saber o que colocar em cada caso”. ... “me dá alguns exemplos...” “Explica 
de novo a diferença entre postergar e especular”. ...”para proteger dá para usar um monte de recurso...” 
 
R:...”Dá vontade de evitar todos os riscos. Quem quer riscos?” ..”Preciso tomar cuidado.” 
 
R: “Maior tempo total de envio dos produtos... melhor controlar o nível de estoque e os outros fatores.” 
 
R: “... se o fornecedor tem problema com acesso a matéria-prima, esse é um problema dele... transferir...” 
 
R: “ ... Dumping.... esse eu vou ter que colocar evitar porque não dá para tolerar... 
 
R: “... Falta de qualidade também tem que evitar...” ...”Olha só eu colocando evitar de novo, mas é isso.” 
 
R: “... custos de importação e recursos extras... igual maior tempo... controlar. 
 
R: “... falta de serviços locais e pós-venda... melhor transferir a bola para o fornecedor...” “...Tem que pedir para o fornecedor 
investir no mercado que ele quer atuar... 
 
R: .. “choque cultural... difícil saber o que fazer com esse... “acho que proteger no sentido de não deixar acontecer nenhum 
choque e a gente precaver o fornecedor que ele tem que ser flexível...” 
 
4ª etapa da Entrevista: Implementação de gestão de riscos na Cadeia de Suprimentos 
 
R: “Legal pensar o ciclo de compras dessa forma... faz sentido!” 
 
R: ... “na etapa de seleção de fornecedores e verificação de escopo.... primeiro a engenharia tem que saber dirieitinho o que eles 
precisam, senão...” ...”na hora de negociação, tem que levar em conta se o fornecedor tem o nosso perfil... ““A empresa tem uma 
dura política de auditoria de fornecedores que vão fabricar produtos com nossa marca”. ...”essa é uma etapa crucial...” 
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R: ...”conhecer os custos é importante...” “...conhecer custo DDP e não só EXW ou FCA“... “o problema de impostos é muito mais 
nosso do que de fornecedor internacional...quem entender de tributário e dessa ginástica fiscal pode ficar rico no Brasil!” 
 
R: ... “custos de logística e estoque... outro problema nosso de custo Brasil...” ...”a gente se preocupa e até já sabe alguns 
macetes, mas ainda têm as surpresas que a gente precisa se precaver...”custo de estoque... mal necessário – só precisa saber 
quanto...” 
 
R: ... “qualidade é retrabalho... melhor controlar, como eu disse... todas as atividades relacionadas são importantes.” 
 
R: ...”relacionamento... tem hora que a gente precisa pensar em não bater só no fornecedor... tem que pensar mais em médio ou 
longo prazo... “essas atividades são bem importantes também...” “Só existe um custo para essa parceria porque o fornecedor 
pode se sentir confortável e querer aumentar o preço. 
 
 
5ª etapa da Entrevista: Mitigação de riscos 
 
R: “Pró-Ativa é legal... bom falar isso para o pessoal de Vendas...” 
 
R: “... se as estratégias de gestão de riscos não derem certo... o problema é que não tem uma estratégia efetiva... tem alguns 
cuidados...” “o negócio é tentar fazer uma estratégia de verdade e não só alguns cuidados soltos aqui e ali... 
 
R: ... “como a gente não tem autorização para gastar com estoque, tem cliente que fica insatisfeito com atrasos por problemas de 
alfândega.” 
 
R: “...não esqueça do sigilo, por favor ...” 
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APÊNDICE 3 – MODELO DE QUESTIONÁRIO  
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